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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta Jasła w 2017 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 2017 r. poz. 1289 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 z nieruchomości: 

 zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa (blokowa)); 

 niezamieszkałych (wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, obiekty użyteczności 
publicznej oraz inne nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady 
komunalne); 
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 mieszanych, czyli w części wykorzystywanych na cele mieszkalne, a w części na cele 
niemieszkalne.  

 
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 z częstotliwością co 2 
tygodnie. Odpady segregowane typu papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale odbierane 
są również z tą samą częstotliwością, tj. co 2 tygodnie. Dzięki takiej częstotliwości odpady 
odbierane są w każdym tygodniu naprzemiennie. W jednym tygodniu odbierane są 
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. Trzy razy w roku, tj. w kwietniu, lipcu i październiku 
odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

b) zabudowa wielolokalowa (blokowa): odpady komunalne odbierane są za pośrednictwem 
zbiorczych pojemników o pojemności 1100 litrów ustawionych w obrębie obsługiwanej 
nieruchomości, tj. w altanach śmietnikowych lub utwardzonych miejscach. Ilość 
pojemników jest dostosowana do liczby mieszkańców korzystających z danych miejsc 
(pojemników). Pojemniki opróżniane są według zachodzących potrzeb, tak aby nie 
dochodziło do ich przepełniania. W uzasadnionych przypadkach zapewniony jest codzienny 
odbiór odpadów, tj. poniedziałek – sobota. Miejsca do zbierania odpadów wyposażone są 
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale. Dodatkowo każde takie miejsce oznaczone jest informacją dla jakich 
nieruchomości jest ono przeznaczone. Na terenie Miasta Jasła jest 82 takich miejsc do 
zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych w obrębie zabudowy blokowej. Część 
z tych miejsc stanowią altany śmietnikowe, a część z nich to utwardzone place. Łącznie 
w tych miejscach jest ustawionych 479 pojemnik o pojemności 1100 litrów, w tym 248 
pojemniki na niesegregowane odpady lub pozostałości po segregacji oraz 241 pojemników 
na odpady segregowane (71 koloru niebieskiego na odpady z papieru, 68 koloru zielonego 
na odpady ze szkła i 92 koloru żółtego na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych). 

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:  
 
Odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 
(zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, placówki handlowe, itp.), obiekty użyteczności 
publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, banki, obiekty służby zdrowia, itp.) oraz pozostałe 
nieruchomości niezamieszkałe 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 lub w zabudowie jednorodzinnej podczas odbioru 
odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.  
 
 
4. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Miasta Jasła. 
 

Na terenie Miasta Jasła w 2017 roku od właścicieli nieruchomości odbierane były następujące 
rodzaje odpadów komunalnych:  
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne / pozostałość po segregacji; 
2) segregowane odpady typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe; 
3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
4) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone); 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe. 
  

Łącznie w 2017 roku na terenie Miasta Jasła zostało odebranych od właścicieli nieruchomości 
i poddanych zagospodarowaniu 11552,08 Mg odpadów komunalnych. Rodzaje i ilości 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych określają poniższe tabele.  
 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz posegregowanych 
odpadów (typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) 
odebranych na terenie Miasta Jasła w 2017 r. i poddanych zagospodarowaniu. 

Lp. 
Miesiąc 

2017 r. 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

[Mg] 

Segregowane odpady komunalne (typu: 

papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe) 

[Mg] 

1. Styczeń 646,23 75,72 

2. Luty 689,32 70,96 

3. Marzec 848,44 96,60 

4. Kwiecień 747,98 86,96 

5. Maj 831,23 89,88 

6. Czerwiec 752,50 100,60 

7. Lipiec 780,58 99,34 

8. Sierpień 815,62 119,60 

9. Wrzesień 774,04 91,04 

10. Październik 831,24 86,10 

11. Listopad 728,66 90,10 

12. Grudzień 714,64 87,82 

Razem: 9160,48 1094,72 

 

Ilość odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych), 
odpadów remontowo-budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
odebranych na terenie Miasta Jasła w 2017 r. i poddanych zagospodarowaniu. 

Lp. 
Miesiąc 

2017 r. 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych 

Odpady 

wielkogabarytowe 

[Mg] 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

(odpady zielone) 

[Mg] 

Odpady remontowo-

budowlane [Mg] 

Odpady 

z cmentarzy 

[Mg] 

1. Styczeń 0 0 0,80 0 

2. Luty 1,92 0 2,24 5,42 

3. Marzec 2,88 52,16 1,34 2,72 

4. Kwiecień 59,36 72,92 2,86 18,24 



4 

 

5. Maj 1,68 155,44 4,94 4,78 

6. Czerwiec 0 48,56 0,28 7,02 

7. Lipiec 46,94 126,24 0,96 5,02 

8. Sierpień 3,88 101,04 2,12 10,86 

9. Wrzesień 0 102,62 4,80 5,38 

10. Październik 54,74 201,98 4,06 34,74 

11. Listopad 0,82 110,04 2,42 19,18 

12. Grudzień 0,38 0 9,84 3,26 

Razem: 172,60 971,00 36,66 116,62 

 

Ilość odpadów selektywnie zebranych typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale 
i opakowania wielomateriałowe odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 
Jasła w 2017 r. 

Lp. 
Miesiąc 

2017 r. 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych 

Papier 

(opakowania 

z papieru 

i tektury) [Mg] 

Szkło 

(opakowania ze 

szkła) [Mg] 

Tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania 

wielomateriałowe 

(opakowania z tworzyw 

sztucznych) 

[Mg] 

Razem 

[Mg] 

1. Styczeń 32,94 9,14 33,64 75,72 

2. Luty 28,78 8,04 34,14 70,96 

3. Marzec 47,00 9,92 39,68 96,60 

4. Kwiecień 38,22 13,98 34,76 86,96 

5. Maj 37,54 10,34 42,00 89,88 

6. Czerwiec 37,70 9,46 53,44 100,60 

7. Lipiec 41,80 14,96 42,58 99,34 

8. Sierpień 53,18 14,68 51,74 119,60 

9. Wrzesień 44,10 5,54 41,40 91,04 

10. Październik 37,84 7,00 41,26 86,10 

11. Listopad 34,70 7,64 47,76 90,10 

12. Grudzień 36,24 9,18 42,40 87,82 

Razem: 470,04 119,88 504,80 1094,72 

 

Osiągnięty poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe na terenie Miasta Jasła w 2017 roku. 

Rodzaj odpadu Osiągnięty poziom selektywnej zbiórki [%] 

Odpady selektywnie 
zebrane typu: papier, 

szkło, tworzywa 
sztuczne, metale 

i opakowania 
wielomateriałowe. 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

9,28 9,50 8,87 9,51 
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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.  

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych 
wytworzonych pozostałości z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 
na terenie Miasta Jasła w 2017 roku. 

Lp. Nazwa odpadu 
Kod 

odpadu 
Ilość odebranych 
odpadów [Mg] 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 9160,480 

2. Odpady zielone 20 02 01 922,440 

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

wytworzone na RIPOK. 
19 12 12 345,810 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 21 ze zm.) zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania oraz odpady zielone powinny 
być przetwarzane na obszarze 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 przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwała nr XXXI/551/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku 
(zwanym dalej WPGO) Miasto Jasło należy do południowego regionu gospodarki odpadami, 
w którym jedyną funkcjonującą regionalną instalacją dla zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz odpadów zielonych jest Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej 
zbiórki oraz kompostownia w Krośnie zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Krosno Spółka z o.o. 
 
WPGO wyznacza również dla południowego regionu gospodarki odpadami instalacje 
ponadregionalne i instalacje do zastępczej obsługi: 
 
dla zmieszanych odpadów komunalnych: 

 Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (centralny region) – instalacja 
ponadregionalna; 

 Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu 
(wschodni region);  

 Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Paszczynie 
(zachodni region);  

 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy 
(południowy region);  

 Sortowania odpadów w Ustrzykach Dolnych – potencjalna regionalna instalacja po 
rozbudowie i modernizacji (południowy region). 

 
dla zielonych odpadów: 

 Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA w Leżajsku; 

 Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie,  

 Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) w Paszczynie; 
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dla odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

 Składowisko „Krosno”; 

 Składowisko „Średnie Wielkie”; 

 Składowisko „Kozodrza”; 

 Składowisko „Przemyśl”. 
W 2017 roku zmieszane odpady komunalne odebrane na terenie Miasta Jasła były  
przetwarzane na następujących instalacjach: 

 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Krośnie; 

 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy.  
 
Natomiast odpady zielone były przetwarzane na następujących instalacjach: 

 Kompostownia w Krośnie – instalacja regionalna; 

 Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA w Leżajsku – instalacja zastępcza; 

 Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) w Paszczynie – instalacja 
zastępcza. 

 
6. Liczba mieszkańców. 
 

Na terenie Miasta Jasła na dzień 01.01.2017 r. było zameldowanych 35522 mieszkańców, 
natomiast na dzień 31.12.2017 r. - 35198 mieszkańców. Natomiast liczba osób 
zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. 
wynosiła 27303 z czego 3814 mieszkańców zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób 
nieselektywny, natomiast 23489 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 
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 
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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 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 wybrany w drodze tego 
przetargu zobowiązany jest do przetworzenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych 
na uprawnionych instalacjach. Koszt odbioru i zagospodarowania poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2017 r. na terenie Miasta Jasła został 
określony na podstawie przeprowadzonego przetargu. Zgodnie z warunkami przetargu Miasto 
Jasło ponosi koszty odbioru i zagospodarowania od faktycznie odebranej ilości poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych. Miasto płaci tylko za odpady odebrane i zagospodarowane.  
 
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych odebranych 
z terenu Miasta Jasła w 2017 r. wyniósł 5 132 671,24 zł. Kwota ta obejmuje wszystkie koszty 
związane z odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości, transportem odpadów do 
miejsc ich przetworzenia oraz odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych. Koszty odbioru i zagospodarowania poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych na terenie przedstawia poniższa tabela. 
 
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 
2017 r. 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 

I - II 425,52 1335,55 568303,24 

III - IV 523,80 1596,42 836204,80 

V - XII 442,80 6228,51 2757984,23 

2. 
Segregowane odpady (typu: 

papier, szkło, 

I - II 304,56 146,68 44672,86 

III - IV 320,76 183,56 58878,71 
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plastik/metal/opakowania 

wielomateriałowe) 
V - XII 320,76 764,48 245214,60 

3. Zielone odpady 
I - II 425,52 0 0 

III - IV 430,92 125,08 53899,47 

V - XII 430,92 845,92 364523,85 

4. 

Wielkogabarytowe odpady 

i zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny 

I - II 624,24 1,92 1198,54 

III - IV 629,64 62,24 39188,79 

V - XII 629,64 108,44 68278,16 

5. 
Odpady remontowo-

budowlane 

I - II 272,16 3,04 827,37 

III - IV 275,40 4,20 1156,68 

V - XII 275,40 29,42 8102,27 

6. Odpady z cmentarzy 
I - II 624,24 5,42 3383,38 

III - IV 629,64 20,96 13197,25 

V - XII 629,64 90,24 56818,71 

7. 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

I - II 425,52 0 0 

III - IV 0 0 0 

V - XII 430,92 0 0 

Razem: 11552,08 5 121 832,91 

Pozostałe wydatki związane bezpośrednio z odbiorem odpadów: 10838,33 

Razem: 5 132 671,24 

 

Ponadto na terenie Miasta Jasła prowadzony jest odbiór przeterminowanych leków od 
mieszkańców Jasła za pośrednictwem aptek, w których ustawione są odpowiednio 
oznakowane pojemniki. Leki odbierane są przez uprawniony podmiot i przekazywane do 
zagospodarowania na specjalistycznej instalacji. W 2017 r. łącznie zebrano 1900 kg 
przeterminowanych leków. Łączny koszt ich odbioru i zagospodarowania wyniósł 5733,29 zł. 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. 
 

Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oprócz kosztów odbioru 
i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów wpływają również koszty obsługi 
administracyjnej systemu i funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 
obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Jasła w 2017 
roku wyniósł 5 911 587,02 zł. Koszt obsługi systemu (obsługa administracji, obsługa ważenia, 
zakup pojemników na odpady, działania edukacyjno-informacyjne, opracowania i analizy 
związane z zagospodarowaniem odpadów, itp.) w 2017 r. wyniósł 762 401,34 zł, tj. 66,00 
zł/Mg w przeliczeniu na 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 
Natomiast koszt funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez 
kosztów osobowych wyniósł w 2017 r. 16 511,44 zł. W 2017 r. rozpoczęto również prace 
związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji PSZOK przy 
ul. Żniwnej. Opracowano dokumentację projektową, koszt 116385,20 zł. 
 

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych w 2017 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej. 

Lp. Rodzaj zebranego odpadu Ilość [Mg] 

1. Zużyte opony (kod 160103) 1,175 

2. Odpady remontowe i budowlane (kod 170107) 11,265 
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3. Szkło (kod 170202) 0,420 

4. Rozpuszczalniki (kod 200113*) 0,020 

5. Środki ochrony roślin (kod 200119) 0,002 

6. 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze żywice (kod 
200128) 

0,227 

7. Przeterminowane leki (kod 200132) 1,900 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 200136) 0,435 

9. Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień (kod ex200201) 0,500 

10. Odpady wielkogabarytowe (kod 200307) 10,392 

Razem: 26,336 

W kolejnych latach oczekiwany jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Wpływ na to będą miały:  

 wzrost kosztów zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, 
w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych spowodowany głównie corocznym 
znaczącym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (za składowanie odpadów); 

 wzrost kosztów zagospodarowania odpadów związany z monopolem regionalnych 
instalacji w regionie południowym; 

 wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przy odbiorze odpadów 
komunalnych; 

 wzrost kosztów spowodowany wprowadzeniem większej ilości frakcji odpadów, które 
muszą być zbierane w sposób selektywny, w szczególności selektywnego zbierania 
odpadów ulegających biodegradacji; 

 wzrost kosztów spowodowany wzrostem ilości odpadów wytwarzanych przez 
statystycznego mieszkańca oraz innych wytwórców odpadów komunalnych; 

 wzrost kosztów funkcjonowania planowanego do rozbudowy i modernizacji Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żniwnej, w których będą 
przyjmowane m. in. odpady komunalne nie objęte odbiorem bezpośrednim z posesji, 
w szczególności odpady niebezpieczne wydzielone „u źródła” z ogólnego strumienia 
odpadów komunalnych. Szacuje się, że z każdym rokiem funkcjonowania systemu będzie 
wzrastał udział odpadów zbieranych za pośrednictwem PSZOK. 

W istniejącym przy ul. Żniwnej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również żarówki energooszczędne); 

 zużyte baterie oraz akumulatory; 

 zużyte opony; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz ceglany, szkło 
budowlane z demontażu okien, styropian) - jednorazowo można oddać do 1 m3; 

 odpady zielone - jednorazowo można oddać do 1 m3; 

 tekstylia; 

 środki ochrony roślin; 

 urządzenia zawierające rtęć (np. termometry medyczne); 

 farby, lakiery, tusze, kleje, żywice. 
 

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W 2017 r. na terenie Miasta Jasła obowiązywały te same stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi co w latach 2013-2016. Stawki zostały wprowadzone uchwałą Rady 
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Miejskiej 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 odpadów komunalnych 

13,00 zł/osoba/miesiąc – opłata ryczałtowa za nieselektywne 
zbieranie odpadów komunalnych 

Niezamieszkała 

selektywne zbieranie nieselektywne zbieranie 

11,00 zł – pojemnik 120 L 
22,00 zł – pojemnik 240 L 
92,22 zł – pojemnik 1100 L 
524,00 zł – kontener KP7 

15,00 zł – pojemnik 120 L 
30,00 zł – pojemnik 240 L 
126,15 zł – pojemnik 1100 L 
716,80 zł – kontener KP7 

 
Od 2016 r. na terenie Miasta Jasła funkcjonują usługi dodatkowe w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jasła. Usługi te zostały 
wprowadzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 r. 
nr XXVIII/282/2016 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
Miasto Jasło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
Usługi obejmują: 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz zagospodarowanie tych odpadów; 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady zielone oraz 
zagospodarowanie tych odpadów; 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe oraz 
zagospodarowanie tych odpadów. 

Wysokość cen za usługi dodatkowe wynoszą odpowiednio: 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz zagospodarowanie tych odpadów: 
260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3; 
440,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m3. 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady zielone oraz 
zagospodarowanie tych odpadów: 
120,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3; 
200,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m3; 
550,00 zł za kontener o pojemności 7 m3. 

 podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe oraz 
zagospodarowanie tych odpadów: 
170,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3; 
280,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m3; 
770,00 zł za kontener o pojemności 7 m3. 

 
Na terenie Miasta Jasła w 2017 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości były 
odbierane przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne, tj. firmę Produkcja 
Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy z siedzibą w Jaśle. Podmiot ten posiada aktualny wpis do 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jasła rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jasła. 

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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Podmiot ten odbierał odpady na podstawie udzielonych przez Burmistrza Miasta Jasła 
zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których 
mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
 
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 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 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 2022 przyjętym 
uchwałą nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. 
(WPGO 2022) Miasto Jasło zostało przypisane do południowego regionu gospodarki 
odpadami. W tym regionie zlokalizowane są następujące instalacje mogące przetwarzać ww. 
rodzaje odpadów komunalnych: 
1) dla zmieszanych odpadów komunalnych: 

 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia 
w Krośnie (regionalna instalacja w regionie południowym); 

 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy (instalacja 
zastępcza w regionie południowym – zmieszane odpady może przetwarzać do 
30.06.2018 r.); 

 Sortowania odpadów w Ustrzykach Dolnych (instalacja zastępcza w regionie południowym 
– zmieszane odpady może przetwarzać do 30.06.2018 r., po rozbudowie i modernizacji 
może uzyskać status regionalnej instalacji); 

 Instalacja Termicznego Przetwarzania i Odzyskiem Energii w Rzeszowie (instalacja 
regionalna w regionie centralnym, instalacja ponadregionalna dla regionu południowego – 
planowany termin uruchomienia: 01.07.2018 r.); 

 Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki , kompostownia w Przemyślu 
(instalacja regionalna w regionie wschodnim, instalacja zastępcza dla regionu 
południowego);  

 Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Paszczynie 
(instalacja regionalna w regionie zachodnim, instalacja zastępcza dla regionu 
południowego); 

2) dla odpadów zielonych: 

 Kompostownia w Krośnie (regionalna instalacja w regionie południowym); 

 Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA  w Leżajsku (instalacja regionalna 
w regionie północnym, instalacja zastępcza dla regionu południowego); 

 Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie (instalacja regionalna w regionie 
centralnym, instalacja zastępcza dla regionu południowego); 

 Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) w Paszczynie (instalacja 
regionalna w regionie zachodnim, instalacja zastępcza dla regionu południowego). 

3) dla pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania: 
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 brak składowisk regionalnych w regionie południowym; 

 Składowisko „Krosno” (instalacja zastępcza w regionie południowym);  

 Składowisko „Średnie Wielkie” (instalacja zastępcza w regionie południowym); 

 Składowisko „Kozodrza” (instalacja regionalna w regionie zachodnim, instalacja zastępcza 
dla regionu południowego);  

 Składowisko „Przemyśl” (instalacja regionalna w regionie wschodnim, instalacja zastępcza 
dla regionu południowego). 

  
W regionie południowym obecnie funkcjonuje jedna regionalna instalacja dla zmieszanych 
odpadów oraz odpadów zielonych. Są to instalacje w Krośnie zarządzane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Instalacje te nie dysponują 
wystarczającą mocą przerobową dla przetworzenia wszystkich zmieszanych odpadów oraz 
odpadów zielonych wytwarzanych w regionie południowym. Ww. instalacje w Krośnie z braku 
wystarczających mocy przerobowych od czerwca 2017 r. zaprzestały przyjmowania z terenu 
Miasta Jasła zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Od lipca 2017 r. do 
grudnia 2017 r. zmieszane odpady komunalne były przetwarzane na Sortowni odpadów 
komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy, a odpady zielone trafiały do 
instalacji w Paszczynie i Leżajsku. Konieczność transportu odpadów na znaczne odległości, tj. 
do Paszczyny (ok. 70 km), Leżajska (ok. 120 km) powoduje wzrost kosztów usługi odbioru 
odpadów komunalnych, co w konsekwencji wpłynie na opłaty ponoszone przez właścicieli 
nieruchomości. Transport odpadów na ww. odległości wymaga dodatkowo przeładunku 
odpadów do kontenerów transportowych, co również powoduje wzrost kosztów odbioru 
odpadów. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w regionie południowym nie występuje 
wystarczająca ilość instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Dodatkowo problem ten 
mocno nasili się od 01.07.2018 r. ponieważ od tego momentu instalacjami zastępczymi będą 
mogły być tylko instalacje regionalne z innych regionów gospodarki odpadami. Z dniem 
30.06.2018 r. w regionie południowym przestaną przyjmować zmieszane odpady dwie 
instalacje zastępcze, tj. w Wolicy koło Jasła i Ustrzykach Dolnych. Dodatkowo na zwiększenie 
problemu z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych w regionie południowym 
wpłynie planowana modernizacja regionalnej instalacji w Krośnie. Częściowo problem 
zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych powinna rozwiązać planowana do 
uruchomienia w Rzeszowie z dniem 01.07.2018 r. Instalacja Termicznego Przetwarzania 
z Odzyskiem Energii (ITPOE). Jednak należy pamiętać, że instalacja ta będzie w pierwszej 
kolejności zobowiązana obsłużyć region centralny, dla którego z dniem 30.06.2018 r. 
przestaną funkcjonować trzy instalacje zastępcze, tj. Sortownia odpadów zmieszanych, 
kompostownia frakcji podsitowej w Rzeszowie, Sortownia odpadów zmieszanych 
w Strzyżowie oraz Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych w Wolicy. 
 
Mając na uwadze powyższą sytuację w przetwarzaniu odpadów w regionie południowym, 
Miasto Jasło zgodnie z WPGO 2022 podjęło działania mające na celu utworzenie w regionie 
południowym (powiecie jasielskim) regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego. Zgodnie z zapisami WPGO 
2022 w powiecie jasielskim planowana jest instalacja do przetwarzania zmieszanych 
odpadów. Minimalna wydajność części mechanicznej instalacji 22,7 tys. Mg, w tym na 
zmieszane odpady komunalne 22,7 tys. Mg. Wydajność części biologicznego przetwarzania 
12,0 tys. Mg (instalacja może uzyskać status RIPOK po jej zrealizowaniu w oparciu o przepisy 
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art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz po 
spełnieniu wymogów prawnych i technicznych). 
 
 

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:  

 rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle 
przy ul. Żniwnej; 

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

 wyposażenie terenów użyteczności publicznej w pojemniki do selektywnego zbierania 
odpadów; 

 dostosowanie oznaczeń pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych 
w obrębie zabudowy wielolokalowej do obowiązujących przepisów; 

 zabudowa zamykanymi wiatami istniejących otwartych miejsc do gromadzenia odpadów 
w zabudowie wielolokalowej; 

 wyeliminowanie praktyk w gospodarowaniu odpadami niezgodnych z obowiązującymi 
zasadami na terenie Miasta Jasła, tj. wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów, 
w szczególności odpadów budowlanych do wiat śmietnikowych znajdujących się 
w obrębie zabudowy wielolokalowej; 

 rozbudowa systemu selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych wytwarzanych 
nieregularnie przez właścicieli nieruchomości, w szczególności odpadów niebezpiecznych 
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 opracowanie i wdrożenie nowych stałych działań edukacyjno-informacyjnych 
uświadamiających i zachęcających mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz do podejmowania działań ograniczających wytwarzanie odpadów; 

 

Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle 
przy ul. Żniwnej.  
 

W celu usprawnienia funkcjonującego na terenie Miasta Jasła systemu odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności odbioru i zagospodarowania 
frakcji odpadów komunalnych, które są wytwarzane nieregularnie konieczna jest rozbudowa 
i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy 
ul. Żniwnej. Punkt przyjmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, które nie są odbierane 
bezpośrednio z nieruchomości. W punkcie przyjmowane są 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.  
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Odpady do Punktu właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie. Zakłada się, 
że znaczenie PSZOK w kolejnych latach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
będzie wzrastało. Wraz ze wzrostem selektywnej zbiórki odpadów u źródła będzie malał udział 
odpadów zmieszanych na rzecz odpadów posegregowanych. Rozbudowa i modernizacja 
punktu planowana jest w oparciu o środki pomocowe z perspektywy finansowej na lata 2014-
2020. 
Zaplanowana rozbudowa i modernizacja PSZOK wprowadzi szereg usprawnień i ułatwień dla 
mieszkańców w zakresie dostarczania i rozładunku odpadów. Zwiększy to przepustowość 
punktu. Zaplanowany jest również punkt napraw rzeczy oddanych do PSZOK oraz punkt 
wymiany rzeczy używanych. Wpłynie to do ograniczenia powstawania odpadów.  
 

Utworzenie kolejnych 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.     
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.   
 

Wyposażenie terenów użyteczności publicznej w pojemniki do selektywnego zbierania 
odpadów. 
 
W celu zachęcenia mieszkańców oraz uświadomienia im konieczności selektywnego zbierania 
odpadów należy tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażyć w zestawy 
pojemników do selektywnego zbierania odpadów. 
Przykładowo takie zestawy mogłyby zostać zlokalizowane na: 

 Ogród Jordanowski; 

 Park Linowy; 

 Park Miejski; 

 Rynek; 

 Plac Żwirki i Wigury; 

 Przystanek Kwiatowa; 

 Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

 Stadion sportowy os. Rafineria. 
 
Dostosowanie oznaczeń pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych 
w obrębie zabudowy wielolokalowej do obowiązujących przepisów. 
 
Dostosowanie istniejących pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
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frakcji odpadów. Do selektywnego zbierania odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne 
i metale należy używać pojemniki o następującej kolorystyce:  

 pojemniki koloru niebieskiego, z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury o pojemności 120 - 
1100 l i oznaczone napisem "Papier"; 

 pojemniki koloru zielonego, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła o pojemności 120 - 1100 l i oznaczone napisem "Szkło"; 

 pojemniki koloru żółtego, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 - 
1100 l i oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

 pojemniki koloru brązowego, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji 
o pojemności 120 - 1100 l i oznaczone napisem „Bio”. 

 

Zabudowa istniejących otwartych miejsc do gromadzenia odpadów w zabudowie 
wielolokalowej wiatami. 
 
W związku z koniecznością dalszego „uszczelniania” miejskiego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi konieczne jest zabudowywanie zamykanymi wiatami miejsc do 
gromadzenia odpadów komunalnych w szczególności w zabudowie wielolokalowej. 
Doświadczenie pokazuje, że do takich miejsc bardzo często podrzucane są odpady przez 
nieuprawnione podmioty. Zazwyczaj podrzucane są odpady budowlane oraz pozostałości po 
nielegalnym demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto 
w zamykanych wiatach obserwuje się lepszą selektywną zbiórkę odpadów. Osoby korzystające 
z takich miejsc czują się mniej anonimowo, co wpływa na selektywną zbiórkę. 
 
Wyeliminowanie w gospodarowaniu odpadami praktyk niezgodnych z obowiązującymi 
zasadami na terenie Miasta Jasła, tj. wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów, 
w szczególności odpadów budowlanych do wiat śmietnikowych znajdujących się w obrębie 
zabudowy wielolokalowej. 
 
Zwiększenie nadzoru nad prowadzonymi na terenie Miasta Jasła pracami remontowo-
budowlanymi w zakresie prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami. 
 
Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych wytwarzanych 
nieregularnie przez właścicieli nieruchomości, w szczególności odpadów niebezpiecznych 
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
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 wyposażenie wiat śmietnikowych w zabudowie wielolokalowej w pojemniki na drobny 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  
 
Opracowanie i wdrożenie nowych stałych działań edukacyjno-informacyjnych 
uświadamiających i zachęcających mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz do podejmowania działań ograniczających wytwarzanie odpadów. 
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W związku z określeniem przez Ministra Środowiska rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ujednolicenia 
kolorystyki i oznaczenia pojemników do selektywnej zbiórki konieczne jest opracowanie 
i przeprowadzenie ogólnomiejskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej.   
 
 

11. Osiągnięte przez Miasto Jasło w 2017 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.: 
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych typu: 
papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50 % wagowo;  
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 
co najmniej 70 % wagowo; 
- 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.  
  
Osiągnięte przez Miasto Jasło poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r. 
 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia odpadów 

komunalnych typu: papier, metale, 
tworzywa sztuczne i szkło 

Poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpady budowlane i 

rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

35,69% 81,68% 96,27% 

 

 

Podsumowanie. 
W ramach funkcjonującego na terenie Miasta Jasła systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2017 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 2017 roku osiągnęło wymagane poziomy odzysku, ponownego użycia, 
recyklingu dla odpadów surowcowych typu papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale oraz 
odpadów remontowo-budowlanych. Osiągnęło również wymagany poziom ograniczenia 
składowania odpadów ulegających biodegradacji.  


