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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
na terenie Miasta Jasła w 2014 roku. 

 
1. Podstawa prawna analizy. 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy 

dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Analiza jest sporządzana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych 

wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu 

gospodarki odpadami sporządza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

 
2. Zakres analizy. 
 

Zakres analizy określa art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i obejmuje: 
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych; 
4) liczbę mieszkańców; 
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć 
działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości 
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 
3. Zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Jasła. 
 

Na terenie Miasta Jasła gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

zostały objęte wszystkie rodzaje nieruchomości. Odpady komunalne odbierane są zarówno 

z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa), 

z nieruchomości niezamieszkałych (wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, obiekty 

użyteczności publicznej, inne nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady 
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komunalne) oraz z nieruchomości mieszanych, czyli w części wykorzystywanych na cele 

mieszkalne, a w części na cele niemieszkalne. 

1) Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

a) zabudowa jednorodzinna: odpady z domów jednorodzinnych odbierane są bezpośrednio 
sprzed posesji w wyznaczone dni tygodnia – zgodnie z harmonogramami. Odpady 
niesegregowane i odpady pozostałe po segregacji odbierane są 2 razy w miesiącu (co 2 
tygodnie). Odpady segregowane typu papier, szkło, plastik / metal / opakowania 
wielomateriałowe  odbierane są również 2 razy w miesiącu (co 2 tygodnie). Odpady 
odbierane są co tydzień na przemiennie. W jednym tygodniu segregowane odpady, 
a w następnym niesegregowane (pozostałość po segregacji). Dodatkowo w okresie od 15 
marca do 30 listopada odbierane są odpady zielone (co 2 tygodnie) zgodnie 
z harmonogramem. Dwa razy w roku wiosną i jesienią (kwiecień, październik) odbierane są 
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

b) odpady komunalne na terenie nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (blokowej) 
odbierane są za pośrednictwem zbiorczych pojemników o pojemności 1100 litrów 
ustawionych w obrębie obsługiwanej nieruchomości. Ilość pojemników jest dostosowana 
do liczby mieszkańców korzystających z danych pojemników. Pojemniki opróżniane są 
według zachodzących potrzeb tak aby nie dochodziło do przepełniania pojemników. 

2) Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych: 
Odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 
(zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, placówki handlowe, itp.) oraz  obiekty 
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, obiekty służby zdrowia, itp.) zbierane 
są głównie do pojemników o poj. 1100 litrów lub kontenerów typu KP7 (poj. 7m3), a ich 
odbiór prowadzony jest na indywidualne zgłoszenie telefoniczne właściciela 
nieruchomości. 

 
4. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Miasta Jasła. 

Na terenie Miasta Jasła w 2014 roku od właścicieli nieruchomości odbierane były następujące 

rodzaje odpadów komunalnych: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

 segregowane odpady typu: papier, szkło, plastik / metal / opakowania wielomateriałowe; 

 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 odpady zielone; 

 odpady remontowo – budowlane; 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 

 

Łącznie w 2014 roku na terenie Miasta Jasła zostało zebranych i odebranych od właścicieli 

nieruchomości 10628,32 Mg odpadów komunalnych. Rodzaje i ilości poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych określają poniższe tabele. 
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Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz posegregowanych 
odpadów (typu: papier, szkło, plastik / metal / opakowania wielomateriałowe) odebranych na 
terenie Miasta Jasła w 2014 r. 

Lp. 
Miesiąc 
2014r. 

Rodzaj odebranego odpadu komunalnego 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne [Mg] 

 

Segregowane odpady komunalne 
(typu: papier / szkło / plastik / metal / 
opakowania wielomateriałowe) [Mg] 

1. Styczeń 646,12 80,58 

2. Luty 602,46 69,94 

3. Marzec 691,66 78,10 

4. Kwiecień 752,12 99,30 

5. Maj 753,28 78,76 

6. Czerwiec 702,68 81,80 

7. Lipiec 871,72 91,12 

8. Sierpień 867,58 88,56 

9. Wrzesień 813,14 92,02 

10. Październik 919,98 73,76 

11. Listopad 712,12 75,20 

12. Grudzień 760,30 76,92 

Razem: 9093,16 986,06 

 

 

Ilość odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odpadów remontowo-budowlanych, 
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odebranych na terenie Miasta Jasła w 2014 r. 

Miesiąc 
2014r. 

Rodzaj odebranego odpadu 

Odpady 
wielkogabarytowe 

[Mg] 

Odpady 
ulegające 

biodegradacji 
[Mg] 

Odpady remontowo-
budowlane 

[Mg] 

Zużyty Sprzęt 
Elektryczny 

i Elektroniczny 
[Mg] 

Styczeń 0 2,94 0 0 

Luty 0 3,28 0 0 

Marzec 2,14 16 1,98 0,86 

Kwiecień 9,58 28,46 0 2,74 

Maj 0,0 43,72 9,84 0 

Czerwiec 0 14,66 0 0 

Lipiec 0 45,44 2,22 0 

Sierpień 0 73,24 1,48 0 

Wrzesień 0 83,34 23,4 0 

Październik 0 83,48 30,48 0 

Listopad 0 48,92 6,32 0 

Grudzień 0 6,04 8,54 0 

Razem: 11,72 449,52 84,26 3,6 
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Ilość odpadów selektywnie zebranych typu papier, szkło, plastik / metal / opakowania 
wielomateriałowe odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jasła w 2014 r. 

Lp. 
Miesiąc 
2014r. 

Rodzaj odebranego odpadu 

Razem 

[Mg] 

Papier 
(opakowania 

z papieru i tektury) 
[Mg] 

Szkło 
(opakowania ze szkła) 

[Mg] 

Plastik / metal / 
opakowania 

wielomateriałowe 
(opakowania z tworzyw 

sztucznych)  
[Mg] 

1. Styczeń 34,96 10,00 35,62 80,58 

2. Luty 26,12 12,82 30,96 69,94 

3. Marzec 34,60 8,24 35,26 78,10 

4. Kwiecień 40,66 11,70 46,94 99,30 

5. Maj 35,88 7,50 35,38 78,76 

6. Czerwiec 31,20 13,68 36,92 81,80 

7. Lipiec 35,80 9,84 45,48 91,12 

8. Sierpień 38,60 11,12 38,84 88,56 

9. Wrzesień 44,00 12,12 35,90 92,02 

10. Październik 36,20 8,04 29,52 73,76 

11. Listopad 27,88 15,68 31,64 75,20 

12. Grudzień 31,48 8,80 36,64 76,92 

Razem: 417,42 129,54 439,10 986,06 

 

Osiągnięty poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu: papier, tworzywa 
sztuczne, szkło i metal na terenie Miasta Jasła w 2014 roku. 

Rodzaj odpadu Osiągnięty poziom selektywnej zbiórki [%] 

Odpady selektywnie zebrane 
typu: papier, tworzywa 
sztuczne, szkło i metal. 

VII – XII 2013 r. 2014 r. 

9,31 9,28 

 

5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013r. poz. 21 ze zm.) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone powinny być 

przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone oraz w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjętym w 2012 

roku Miasto Jasło należy do południowo – zachodniego regionu gospodarki odpadami, 

w którym jedyną regionalną instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie 

zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka z o.o.. 
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W 2014 roku zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Miasta Jasła 

odbierane i przetwarzane były przez firmę Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 

z siedzibą w Jaśle. Odpady były przetwarzane na Sortowni odpadów komunalnych w Wolicy, 

która jest instalacją zastępczą do obsługi naszego regionu gospodarki odpadami. Instalacja 

jest zarządzana przez P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy. Odpady były przetwarzane na instalacji 

zastępczej ponieważ regionalna instalacja w Krośnie nie potwierdziła gotowości przyjęcia 

odpadów komunalnych wytworzonych w 2014 roku na terenie Miasta Jasła. 

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych 
odebranych na terenie Miasta Jasła w 2014 roku oraz ilość wytworzonych pozostałości 
z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu 
Ilość odebranych 
odpadów [Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

200301 9093,16 

2. Odpady zielone 200201 443,50 

3. Odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów komunalnych. 

191212 543,30 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane z terenu Miasta Jasła w 2014 roku 

zostały przetworzone na Sortowni odpadów komunalnych w Wolicy. Ze zmieszanych 

odpadów wysegregowano odpady surowcowe typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, 

które zostały przekazane do odzysku lub recyklingu. Odpady surowcowe palne, które nie 

nadawały się do odzysku materiałowego zostały przerobione na tzw. paliwo alternatywne, 

które następnie zostało przekazane do współspalenia w cementowniach (odzysk energii).  

 

6. Liczba mieszkańców. 

Na terenie Miasta Jasła na dzień 01.01.2014r. było zameldowanych 36410 mieszkańców, 

natomiast na dzień 31.12.2014r. 36194 mieszkańców. Natomiast liczba osób zadeklarowanych 

w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 28 217 z czego 4037 

mieszkańców zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, natomiast 24180 

w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanych 

na cele mieszkalne uiszczana jest od osób zamieszkałych. W związku z tym ilość osób objęta 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi różni się od ilości osób zameldowanych.   

 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów 

komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania. 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości, którzy nie zostali objęci odbieraniem odpadów komunalnych zorganizowanym 

przez gminę, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych 



6 
 

z uprawnionym podmiotem (gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą świadczącym 

usługi odbierania odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej). 

Gmina w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli ww. umów zobowiązana jest 

do zorganizowania odbioru odpadów od takich nieruchomości poprzez wydanie stosownej 

decyzji ustalającej: 

 obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, 

 wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek obowiązujących w gminie, 

 terminy uiszczania opłat za odbiór odpadów, 

 sposób i terminy udostępniania pojemników. 

 

Na terenie Miasta Jasła właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zawierania ww. 

umów ponieważ wszystkie nieruchomości zostały objęte od 1 lipca 2013 r. jednolitym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym i zarządzanym przez 

gminę. W związku z tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła w dnia 17 grudnia 2012 r. nr 

XXXV/335/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych wszyscy 

właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Burmistrza Miasta Jasła deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia stosownych 

opłat na rzecz miasta z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Natomiast gmina zobowiązana jest do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wytwarzanymi przez wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 

Jasła. 

 

8. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. 
 

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta obowiązany jest zorganizować 

przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetarg na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizują gminy, które nie posiadają własnej 

instalacji lub wspólnej z innymi gminami do zagospodarowania odpadów. W związku z tym, że 

Miasto Jasło nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych 

zorganizowało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów tzn. podmiot odbierający 

odpady zobowiązany jest do przetworzenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na 

uprawnionych instalacjach. Koszt odbioru i zagospodarowania poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2014r. na terenie Miasta Jasła został 

określony na podstawie przeprowadzonego przetargu. Zgodnie z warunkami przetargu Miasto 

Jasło ponosi koszty odbioru i zagospodarowania faktycznie odebranej ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych. Miasto płaci tylko za odpady odebrane i zagospodarowane. 
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Łączny koszt odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych odebranych 

z terenu Miasta Jasła w 2014 roku wyniósł 4 478 033,81 zł. Kwota ta obejmuje wszystkie 

koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych. Koszty odbioru i zagospodarowania poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela. 

 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 
2014r. na terenie Miasta Jasła. 

Lp. 
Rodzaj odebranego 

i zagospodarowanego 
odpadu 

Koszt odbioru 
i zagospodarowania 

odpadów [zł/Mg] 

Ilość 
odebranych 

odpadów 
[Mg] 

Koszt odbioru 
i zagospodarowania 

[zł] 

1. Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

444,96 9093,16 4 046 092,47 

2. Segregowane odpady 
(typu: papier, szkło, 
plastik / metal 
/opakowania 
wielomateriałowe) 

213,84 986,06 210 859,07 

3. Zielone odpady 410,40 443,48 182 004,19 

4. Wielkogabarytowe 

odpady i Zużyty Sprzęt 

Elektryczny 

i Elektroniczny 

594,00 15,32 9 100,08 

5. Odpady remontowo-

budowlane 313,20 84,26 26 390,23 

6. Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 
594,00 6,04 3 587,76 

Razem: 10628,32 4 478 033,81 

 

 

Ponadto na terenie Miasta Jasła prowadzony jest odbiór przeterminowanych leków od 

mieszkańców Jasła za pośrednictwem kilku aptek, w których ustawione są odpowiednio 

oznakowane pojemniki. Leki odbierane są przez uprawniony podmiot i przekazywane do 

zagospodarowania na specjalistycznej instalacji. W 2014 roku łącznie zebrano 1000 kg 

przeterminowanych leków. Łączny koszt ich odbioru i zagospodarowania wyniósł 4317,41 zł.  

 

Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oprócz kosztów odbioru 

i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów wpływają również koszty obsługi 
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administracyjnej systemu. Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  na terenie 

Miasta Jasła w 2014 roku wyniósł 5 105 104,69 zł. Koszt obsługi systemu (obsługa 

administracji, obsługa ważenia, zakup pojemników na odpady, itp.) w 2014 roku wyniósł 

627 070,88 zł tj. 59,00 zł/Mg w przeliczeniu na 1 tonę odebranych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych. 

 

Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej w okresie 
styczeń – grudzień 2014r.: 

Lp. 
Rodzaj odebranego 

i zagospodarowanego 
odpadu 

Koszt odbioru, 
zagospodarowania 

i obsługi  
 [zł/Mg] 

Ilość 
odebranych 

odpadów 
[Mg] 

Koszt odbioru, 
zagospodarowania 

i obsługi 
administracyjnej [zł] 

1. niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

444,96 + 59,00 9093,16 4 582 588,91 

2. segregowane odpady 
(typu: papier, szkło, 
plastik / metal 
/opakowania 
wielomateriałowe) 

213,84 + 59,00 986,06 269 036,61 

3. Zielone odpady 410,40 + 59,00 443,48 208 169,51 

4. wielkogabarytowe 

odpady i ZSEiE 594,00 + 59,00 15,32 
10 003,96 

 Odpady remontowo-

budowlane 313,20 + 59,00 84,26 
31 361,57 

 Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 
594,00 + 59,00 6,04 

3 944,12 

Razem: 10628,32 5 105 104,69 

 

W przyszłości na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi będą miały koszty funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady komunalne nie objęte odbiorem 

bezpośrednim z posesji, w szczególności odpady niebezpieczne wydzielone „u źródła” 

z ogólnego strumienia odpadów komunalnych. 

 
Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2014 roku na terenie Miasta Jasła obowiązywały te same stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi co w 2013 roku. Stawki zostały wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej 
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Jasła nr XL/390/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik. 

 
Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Jasła. 
 

Rodzaj nieruchomości Wysokość opłaty 

Zamieszkała 

9,75 zł/osoba/miesiąc – opłata ryczałtowa za selektywne 
zbieranie  

13,00 zł/osoba/miesiąc – opłata ryczałtowa za nie 
selektywne zbieranie 

Niezamieszkała 

selektywne zbieranie nieselektywne zbieranie 

11,00zł – pojemnik 120 L 

22,00zł – pojemnik 240 L 

92,22zł – pojemnik 1100 L 

524,00 – Kontener KP7 

15,00zł – pojemnik 120 L 

30,00zł – pojemnik 240 L 

126,15zł – pojemnik 1100 L 

716,80zł – Kontener KP7 

 

Ponadto w celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Jasła, w szczególności w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku w zakresie 

odpadów remontowo-budowlanych zakupiono 2014 roku zestaw pojemników o poj. 1100 

litrów oraz kontenerów typu: KP7, mulda 1,5 i mulda 2,5 do ich selektywnego zbierania 

i odbierania. Łączny koszt zakupu wszystkich pojemników wyniósł 103 556,00 zł. W 2014 roku 

na terenie Miasta Jasła odebrano łącznie 84,26 Mg selektywnie zebranych odpadów 

remontowo-budowlanych. Odpady zostały odebrane za pośrednictwem ww. pojemników 

i kontenerów. 

 

9. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013r. poz. 21 ze zm.) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania powinny być 

przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone oraz w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjętym w 2012 

roku Miasto Jasło zostało przypisane  do Południowo – Zachodniego Regionu Gospodarki 

Odpadami, w którym jedyną regionalną instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

http://www.jaslo.pl/sites/default/files/pliki/gospodarka_odpadami/uchwala_xlii_390_2013.pdf
http://www.jaslo.pl/sites/default/files/pliki/gospodarka_odpadami/uchwala_xlii_390_2013.pdf
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w Krośnie zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka 

z o.o.. Zakład w Krośnie jest instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych. Obecnie instalacja w Krośnie posiada przepustowość w części mechanicznej 

49500 Mg/rok dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Wojewódzki Plan 

Gospodarki Odpadami zakłada, że w regionie południowo-zachodnim rocznie wytwarzanych 

jest 83,5 tys. Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Natomiast wg 

Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego masa tych odpadów odebranych w 2014 roku 

wyniosła ok. 50,0 tys. Mg. Drugą instalacją do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w regionie południowo-zachodnim jest Sortownia odpadów 

zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy koło Jasła. Jej przepustowość wynosi 18000 

Mg/rok. Jest to instalacja do zastępczej obsługi regionu południowo-zachodniego. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami będzie mogła przetwarzać niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne do 30.06.2018r. Po tej dacie instalacjami zastępczymi będą mogły być jedynie 

regionalne instalacje z innych regionów gospodarki odpadami. 

Biorąc pod uwagę moce przerobowe powyższych instalacji, rzeczywistą ilość 

odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, spadek ilości 

odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych w kolejnych latach ze względu na wzrost 

ilości odbieranych segregowanych odpadów komunalnych (intensyfikacja selektywnej zbiórki 

„u źródła”) oraz spadek liczby mieszkańców w gminach naszego regionu należy stwierdzić, że 

obecna przepustowość regionalnej instalacji w Krośnie dla przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych jest wystarczająca. Ponadto instalacja w Krośnie do 31.12.2017r. może być 

wspomagana w przetwarzaniu strumienia zmieszanych odpadów komunalnych przez ww. 

instalację zastępczą w Wolicy.  

Natomiast w regionie południowo-zachodnim brakuje regionalnego składowiska 

odpadów do unieszkodliwiania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 

w regionie południowo-zachodnim obecne składowisko odpadów w Krośnie (zarządzane przez 

MPGK Krosno Spółka z o.o.) po odpowiedniej rozbudowie (uzyskaniu odpowiedniej 

pojemności) może stać się składowiskiem regionalnym. W przypadku odpadów zielonych, 

w regionie południowo-zachodnim jedyną regionalną instalacją do ich przetwarzania jest 

Kompostownia odpadów selektywnie zebranych w Krośnie (zarządzana przez MPGK Krosno 

Spółka z o.o.) o przepustowości 13050 Mg/rok (WPGO 2012). W regionie południowo-

zachodnim rocznie zostaje odebranych ok. 1800 Mg odpadów zielonych (1751 Mg w 2012 r. 

i 1742 Mg w 2013 r.). W związku z powyższym przepustowość ww. instalacji do przetwarzania 

odpadów zielonych jest obecnie wystarczająca do przetworzenia całego strumienia odpadów 

zielonych odbieranego w regionie południowo-zachodnim. 

 

W 2014 roku zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Miasta Jasła 

odbierane i przetwarzane były przez firmę Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy z 

siedzibą w Jaśle. Odpady były przetwarzane na Sortowni odpadów komunalnych w Wolicy, 
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która jest instalacją zastępczą do obsługi południowo-zachodniego regionu gospodarki 

odpadami. Instalacja jest zarządzana przez P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy.  

 

10. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 

W celu usprawnienia funkcjonującego na terenie Miasta Jasła systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi konieczne jest podjęcie następujących działań inwestycyjnych: 

 utworzenie sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

 utworzenie miejsc do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w obrębie miejsc 
o zwartej zabudowie, w szczególności w centrum miasta; 

 rozbudowa systemu selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych wytwarzanych 
nieregularnie przez właścicieli nieruchomości, w szczególności odpadów niebezpiecznych. 

 
1) Utworzenie sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaśle. 

W celu domknięcia funkcjonującego na terenie Miasta Jasła systemu odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości konieczne jest utworzenie sieci Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w których będą przyjmowane wszystkie 

rodzaje odpadów komunalnych, które nie są odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości. W sieci punktów przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

 przeterminowane leki,  

 chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 odpady wielkogabarytowe,  

 zużyte opony,  

 odpady zielone, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 
 
Sieć punktów składałaby się z głównego punktu, który przyjmowałby wszystkie ww. rodzaje 

odpadów oraz z 2 lub 3 mniejszych punktów, w których byłyby przyjmowane wybrane rodzaje 

ww. odpadów, te które są najczęściej wytwarzane tj. drobny zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny (np. żarówki energooszczędne, świetlówki, baterie), przeterminowane leki, 

opakowania po farbach i lakierach lub resztki takich farb i lakierów powstałych po remontach 

mieszkań i domów prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości. 

Odpady do Punktów właściciele nieruchomości dostarczaliby we własnym zakresie. 

 
2) Utworzenie miejsc do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w obrębie miejsc 

o zwartej zabudowie, w szczególności w centrum miasta. 
Analiza funkcjonującego systemu pokazała, że dużym problemem w centrum miasta gdzie 

występuje zwarta zabudowa jest brak miejsc do gromadzenia odpadów w okresach między 

kolejnymi terminami odbiorów odpadów. Brak takich miejsc w szczególności utrudnia 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła, która wymaga większej przestrzeni pod 

dodatkowe pojemniki lub worki na odpady surowcowe.    
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W związku z tym w celu ułatwienia i zintensyfikowania selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w centrum miasta w szczególności w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Czackiego, 

Kołłątaja, Igielnej konieczne jest utworzenie miejsc (altan śmietnikowych) do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, z których będą mogli korzystać użytkownicy wyznaczonych 

ulic. Miejsca te powinny być zabezpieczone przed korzystaniem przez nieuprawnione 

podmioty.  

 
3) Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych wytwarzanych 

nieregularnie przez właścicieli nieruchomości, w szczególności odpadów niebezpiecznych. 
Przeprowadzona analiza wykazała, że niezbędne jest rozszerzenie istniejących systemów 
zbiórki takich odpadów jak przeterminowane leki, zużyte baterie i drobny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. W tym celu należałoby wyposażyć kolejne apteki w pojemniki na 
przeterminowane leki, placówki oświatowe i różne instytucje w pojemniki na zużyte baterie 
oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 

11. Osiągnięte przez Miasto Jasło w 2014 roku poziomy odzysku i recyklingu. 

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są 

obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1)   co najmniej 50 % wagowo - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; 

2)  co najmniej 70 % wagowo - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne 

oraz 

ograniczyć do dnia 16 lipca 2020 r. masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych konieczne do osiągnięcia przez gminę 
w poszczególnych latach określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 
 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

Papier, metal, 
tworzywa 
sztuczne, szkło 

2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

14 16 18 20 30 40 50 
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 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  
innymi metodami [%] 

Inne niż 
niebezpieczne 
odpady 
budowlane 
i rozbiórkowe 

2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

38 40 42 45 50 60 70 

 
 
Osiągnięte przez Miasto Jasło poziomy odzysku i recyklingu w 2014 r. 
 
Odpady surowcowe typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. 

Wymagany do osiągnięcia poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia w 2014 roku dla odpadów 
komunalnych typu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2014 roku 
poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia dla odpadów 
komunalnych typu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

14 % 41,8 % 
 

Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne. 

Wymagany do osiągnięcia poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami w 2014 
roku innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2014 roku 
poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

38 % 100 % 
 

 
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych 
latach określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 
odpadów. 
 

Odpady komunalnych ulegających biodegradacji. 

Wymagany do osiągnięcia poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania w 2014 roku. 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2014 roku 
poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

50 % 95,3 % 
 

Zgodnie z aktualnym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

(WPGO 2012) w strumieniu odpadów komunalnych 36,4% stanowią odpady surowcowe typu 

papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe. 
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W miastach do 50 tys. mieszkańców statystyczny mieszkaniec wytwarza rocznie 328 kg 

odpadów komunalnych. Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec wytwarza rocznie 119,39 kg 

odpadów surowcowych podlegających selektywnej zbiórce odpadów. Podkarpacki Urząd 

Marszałkowski podał, że w 2014 roku statystycznie mieszkaniec Województwa 

Podkarpackiego wytworzył 223 kg odpadów komunalnych, w tym ok. 81,17 kg odpadów 

surowcowych typu papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania 

wielomateriałowe.  Natomiast w omawianym w analizie okresie ilość selektywnie zebranych 

odpadów surowcowych przypadająca na statystycznego mieszkańca Miasta Jasła objętego 

systemem gospodarowania odpadami wyniosła 34,9 kg/rok. Oznacza to, że nadal konieczne 

jest prowadzenie działań na rzecz zintensyfikowania selektywnej zbiórki odpadów 

surowcowych. Konieczne jest prowadzenie ciągłych działań zachęcających do selektywnej 

zbiórki odpadów w szczególności „u źródła” oraz uświadamiających konieczność 

segregowania tych odpadów. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych typu 

papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal w naszych domach jest szczególnie ważne dla 

osiągnięcia wyznaczonych gminom poziomów recyklingu ponieważ odpady wstępnie 

posegregowane w naszych domach są pozbawione zanieczyszczeń, takich jakie posiadają takie 

same odpady surowcowe ale wysegregowane na sortowniach z odpadów zmieszanych. Takie 

zanieczyszczone odpady często nie nadają się do recyklingu.    

 

Podsumowanie. 

W ramach funkcjonującego na terenie Miasta Jasła systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2014 roku obsługiwane były w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

wszystkie rodzaje nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane). Odpady były 

odbierane i zagospodarowywane przez uprawniony podmiot wybrany w drodze przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miasto Jasło w 2014 roku osiągnęło wymagane poziomy odzysku, ponownego użycia, 

recyklingu dla odpadów surowcowych typu papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal oraz 

odpadów remontowo-budowlanych. Osiągnęło również wymagany poziom ograniczenia 

składowania odpadów ulegających biodegradacji. 


