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Ilość zebranych odpadów w okresie obowiązywania nowych przepisów 

Rodzaj 
odpadów

Odpady
Zmieszane Szkło Plastik Makulatura Wielko-Gaba-

rytowe
Zużyte
Opony Agd

Rok 2013 II półrocze
Ilość  

w tonach 573,62 53,12 20,92 7,12 1,12 20 ---

Rok 2014
Ilość  

w tonach 1341,98 98,04 52,04 0,68 2,94 4,5 0,34

Rok 2015
Ilość  

w tonach 1383,64 107,92 62,46 - 10,34 15,24 4,54

2016 rok za okres 31.10.2016
Ilość  

w tonach 1158,82 83,14 78,35 - 13,04 - 3,03

Ilość zebranych odpadów przed okresem obowiązywania nowych przepisów

Rodzaj 
odpadów

Odpady
Zmieszane Szkło Plastik Makulatura Wielko-Gaba-

rytowe
Zużyte
Opony Agd

Rok 2010
Ilość  

w tonach 415,5 3,4 1,9 -- --- -- ---

Rok 2011
Ilość  

w tonach 530 42,87 7,97 -- --- -- 3,04

Rok 2012
Ilość  

w tonach 550 42,87 7,97 -- --- 80,54 7,0

Rok 2013 I półrocze
Ilość  

w tonach 328 8,30 3,33 -- --- -- 0,55

PODSUMOWANIE 

Rodzaj odpadów Odpady
Zmieszane Szkło Plastik Makulatura Wielkoga-

barytowe
Zużyte
Opony Agd

Ilość w tonach 
 (od 01.07.2013 r. 
do 31.10.2016 r.)

4458,06 342,22 213,77 7,80 27,44 42,725 7,91

Ilość w tonach 
(od. 01.01.2010 r. 
do 30.06.2013r.)

1824,15 97,44 21,17 --- --- 80,54 10,59

Gospodarka odpadami - podsumowanie
miejscowego, regulujące zasady odbio-
ru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkanych i nieza-
mieszkanych oraz ponoszenia opłat za 
świadczenie tych usług. 

Wprowadzone zmiany przyniosły 
niewątpliwe korzyści.  Jednak obowią-
zek odbierania odpadów przeniesiony na 
barki gminy znacznie obciąża jej budżet. 
Wpływy z tytułu opłat za odbiór i gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie 
pokrywają w pełni ponoszonych przez 
gminę na ten cel wydatków.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
1 lipca 2011 roku o  zmianie ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach oraz niektórych innych 
ustaw, od trzech lat, a dokładnie od od 
1 lipca 2013 r., samorządy gminne od-
powiadają za odbiór, transport, odzy-
skiwanie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych. 

Wcześniej mieszkańcy sami dba-
li o usunięcie wytworzonych śmieci, 
podpisując umowę z przedsiębiorstwem 
prowadzącym stosowną działalność. Jed-
nak, jak wynika z danych statystycznych, 
nie wszyscy takie umowy podpisywali.   
W 2012 r. tylko 50% mieszkańców posia-
dało podpisaną umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych. 

W myśl nowych przepisów, wprowa-
dzone zmiany miały sprawić, że będzie-
my żyli w czystszym środowisku. Biorąc 
pod uwagę dane liczbowe, od 2013 roku 
zdecydowanie zwiększyła się ilość od-
padów komunalnych zbieranych z tere-
nu gminy.  Odnotowujemy także wzrost 
poziomu odpadów segregowanych.   
W dużym stopniu zmniejszyło się zanie-
czyszczenie okolicznych lasów, można 
też powiedzieć, że zniknęły dzikie wysy-
piska, choć ciągle jeszcze odpady trafiają 
do przydrożnych rowów.

Obecnie w gminie jest 1786 nieru-
chomości zamieszkałych (osoby fizyczne)   
oraz 106 podmiotów gospodarczych, któ-
re złożyły stosowane deklaracje na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. W  przypadku 43  nieruchomości 
zamieszkałych oraz w 21 podmiotów 
gospodarczych zadeklarowano zbiór-
kę odpadów w sposób nieselektywny. 
Pozostali mieszkańcy segregują śmieci. 

Od 2013 roku w gminie funkcjonu-
je także Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, który mieści się 
w Lipiu przy ul. Ziołowej 10, na terenie 
oczyszczalni ścieków. Można tam prze-
kazywać bezpłatnie odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, w tym: 
papier i tekturę, tworzywa sztuczne, 
metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabaryto-
we, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 
opony, przeterminowane leki, popiół  
i inne wydzielone ze strumienia od-
padów komunalnych m.in odpa-
dy biodegradowalne (np. ścięta tra-
wa). Odpady trzeba dostarczyć we 
własnym zakresie. Cały system gospo-
darowania odpadami komunalnymi  
w gminie działa w oparciu o akty prawa

Pomimo, iż w rozstrzygnięciu ofert 
przetargowych wybieramy zawsze ofertę 
najkorzystniejszą cenowo, to i tak stawki 
ustalone za odbiór odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkanych, 
niezamieszkanych oraz sezonowo za-
mieszkanych nie pokrywają kosztów wy-
konywanej usługi. Należy nadmienić tak-
że, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują 
się z obowiązku regulowania należności 
wobec gminy. . Od 1 stycznia 2014 r. do 
30 listopada  2016 r. wysłano  677 upo-
mnień  oraz 85 tytułów  wykonawczych  
do egzekucji komorniczej. 

Mieczysław Kobiela


