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I. Wstęp.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2016 r., poz. 250),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz.519 ),
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012r. poz. 630),
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.
122),
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167),
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676),
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W gminie Lesko funkcjonuje następujący system zagospodarowania odpadów komunalnych:
zmieszanych – dwa systemy gromadzenia i wywozu odpadów: pojemnikowy – odpady
gromadzone są na terenie posesji w pojemnikach o pojemnościach dostosowanych do
potrzeb mieszkańców i wywożone z ustaloną częstotliwością zgodnie z Harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych;
segregowanych – dwa systemy gromadzenia i wywozu odpadów: tzw. gniazda selektywnego
zbioru – stosowane w zabudowie wielorodzinnej, na gniazda składają się pojemniki na
tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę; workowy – obowiązuje w zabudowie jednorodzinnej
- mieszkańcy korzystają z worków na tworzywa sztuczne, papier, szkło (z rozdziałem na
białe i kolorowe) oraz odpady biodegradowalne, odpady wywożone są zgodnie
z harmonogramem .
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko
obowiązuje następująca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1.

2.

3.
4.

Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, nie rzadziej niż:
1) odpady zmieszane – co dwa tygodnie;
2) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, – raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji – co tydzień,
4) pozostałe zbierane selektywnie – co pół roku;
Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego oraz z terenów niezamieszkałych nie rzadziej niż:
1) odpady zmieszane – codziennie z wyłączeniem niedziel;
2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne opakowania
wielomateriałowe – raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji – co tydzień;
4) pozostałe zbierane selektywnie – co pół roku;
Z terenów publicznych odpady gromadzone w koszach – trzy razy w tygodniu;
Odpady z cmentarzy:
- w miesiącach: kwiecień i listopad: dwa razy w miesiącu,
- w pozostałych miesiącach: jeden raz w miesiącu.
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Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy

w

zakresie

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Na terenie Gminy Lesko nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były
do Instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
MPGK Sp. z o.o. sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
w Brzegach Dolnych, Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, odpady selektywnie
zebrane, tj: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyty
sprzęt elektryczni i elektroniczny, opony, opakowania ze szkła, do:
-Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SANBUD” M. Fedak , Sanok;
- Wanna Szklarska Huta Szkła Jarosław S.A., ul. Morawska 1, Jarosław;
- Cementownia Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz;
- Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, M B Recykling, ul. B. Głowackiego 4a/15,
Kielce,
- Instalacja Zastępcza do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
„EMPOL” Tylmanowa os. Rzeka 133, Młyny.
- Instalacja do produkcji masy makulaturowej i papieru Mondi Świecie S.A.
ul. Bydgoska 1 86-100 Świecie,
- linia do sortowania odzieży PPHU Wtórpol, ul. Żurawia 1, Skarżysko Kamienna.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Gmina Lesko.
3. Koszty poniesione w związku
i unieszkodliwianiem odpadów

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

Odbiór i transport odpadów komunalnych: 304 440,00 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych: 728 366,5 zł
Utrzymanie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 32 791,81zł
4. Liczba mieszkańców.
a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016r. – 11444 osób
b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lesko zgodnie
ze złożonymi deklaracjami – 8607 osób.
c) Systemem objęto 8607 osób, zebrano 2288 deklaracji

str. 4

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach:
Stan na dzień 31 grudnia 2016r. – 0 osób.

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.
W 2016r. na terenie miasta i gminy Lesko wytworzono
a) Odpady komunalne niesegregowane – 2 071,12 Mg
b) Odpady komunalne segregowane
– 576,5 Mg
c) Łączna ilość komunalnych odpadów – 2621,5 Mg

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
odbieranych z terenu Gminy.
W 2016r. z terenu miasta i gminy Lesko przekazano na składowisko
- odpadów komunalnych zmieszanych – 0,0 Mg,
- odpadów zielonych – 0,0 Mg ,
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - 0,0 Mg
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