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Wprowadzenie 

Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie 
sprawozdań  złożonych  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

 

1. Charakterystyka selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych  
i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych realizowany był od 
01.07.2013 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Janowa 
Lubelskiego. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy, od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. 
Od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odpady były odbierane przez firmy: PGKiM Sp. z o.o.  
w Janowie Lubelskim, EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku, Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Modliborzycach, Zakład Usługowy EKO-PARK w Janowie Lubelskim. 

Zgodnie z podjętymi uchwałami wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby. Miesięczna opłata od jednej osoby przy segregacji odpadów 
wynosiła 6,00 zł natomiast 10,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady nie były segregowane. 

Na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Modliborzyce 
rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 
- frakcja mokra obejmująca zanieczyszczone odpady z papieru i tworzyw  sztucznych, 
uszkodzone naczynia, zużyte tekstylia, ceramika, porcelana, wszelkie inne niepochodzące  
z opakowań produktów  spożywczych, zanieczyszczone opakowania plastikowe, stłuczone 
szkło, folia (oprócz budowlanej), woreczki foliowe, reklamówki, obuwie, pampersy, 
pozostałe odpady niewymienione we frakcji suchej; 
- frakcja sucha obejmująca gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, tekturę  
i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów, torby i worki papierowe, 
opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku), drobny papier (oprócz 
paragonów), papier z niszczarki, opakowania po chemii gospodarstwa domowego 
(opakowania po szamponach, kosmetykach, kubeczki po wszelkich artykułach spożywczych), 
opakowania po płynach i napojach, opakowania PET, zabawki, kanistry plastikowe (czyste), 
meble ogrodowe, skrzynki, doniczki (czyste), puszki po napojach, konserwach i innych 
produktach żywnościowych, opakowania z metali żelaznych, drobny złom żelazny, drobny 
złom metali kolorowych, wszelkie opakowania szklane, bezbarwne i kolorowe tj.: butelki, 
słoiki. 
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2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borownicy. 

 Gmina Modliborzyce wraz z Gminą Janów Lubelski prowadzi wspólnie Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości 
Borownica na terenie Gminy Janów Lubelski.  
PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz  w soboty od 7.00 do 14.00. 

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady segregowane, wytworzone 
przez mieszkańców nieruchomości zamieszkanych, wnoszących opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi z Gminy Modliborzyce, 
takie jak: 
 papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; 
 szkło oraz opakowania ze szkła z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne; 
 tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych; 
 metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.); 
 opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki; 
 odpady wielkogabarytowe; 
 odpady budowlane i rozbiórkowe odpowiednio posegregowane: gruz ceglany  

i betonowy oraz odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  
 zużyte opony; 
 odpady zielone; 
 odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów; 
 drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów); 
 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odpady z pojazdów; 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy fluorescencyjne, lampy  

zawierające rtęć;  
 odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, 

rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach,  
w tym po środkach ochrony roślin; 

 odpady niebezpieczne: odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze; 
 popioły pochodzące z pieców w gospodarstwach domowych. 

Wyżej wymienione odpady gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach  
i kontenerach oraz wiatach, chroniących zabrane odpady przed wpływem czynników 
atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla 
poszczególnych rodzajów odpadów. 
 

3. Liczba mieszkańców. 

Stan liczby mieszkańców Gminy Modliborzyce, na podstawie danych z Ewidencji 
Ludności Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 
wynosił 7359 osób, w tym 1418 mieszkańców miasta Modliborzyce oraz 5941 mieszkańców 
pozostałych miejscowości wiejskich. 
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4. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez mieszkańców Gminy Modliborzyce. 

Systemem gospodarki odpadami objęto 5568 osób w tym: 
- liczba osób segregujących odpady – 5376 (złożonych deklaracji 1706); 
- liczba osób niesegregujących odpady – 192 (złożonych deklaracji 70) 
 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa  
w art. 6 ust. 6-12.  

W roku 2013 gmina nie podejmowała działań o których mowa w art. 6 ust. 6-12  
w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. 

 

6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego podmioty odbierające odpady 
komunalne od mieszkańców Gminy Modliborzyce dostarczają te odpady do RIPOK-u dla 
regionu południowo-zachodniego. Przypisana Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych to Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Kraśniku przy ulicy 
Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik. 

 

7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 W 2013 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych  
z gospodarowaniem odpadów komunalnych. 

 

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Na terenie Gminy Modliborzyce w 2013 roku przez mieszkańców Gminy Modliborzyce 
zostały wytworzone następujące ilości odpadów komunalnych: 
- 317,9 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
- 39,0 Mg innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny; 
- 4,3 Mg opakowań z papieru i tektury; 
- 12,5 Mg opakowań z tworzyw sztucznych; 
- 2,3 Mg opakowań z metali; 
- 1,9 Mg opakowań wielomateriałowych; 
- 39,3 Mg opakowań ze szkła; 
- 6,9 Mg papieru i tektury; 
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- 0,9 Mg metali żelaznych; 
- 10,1 Mg odpadów innych nieulegających biodegradacji; 
- 1,3 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;  
- 13,0 Mg zużytych opon; 
- 1,1 Mg drewna; 
- 0,2 Mg tekstyliów. 
Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 
 190,96 Mg – (19 12 12) inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. 
 

9. Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Całościowy koszt systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2013 r. dla 
Gminy Modliborzyce wynosi 143 632,95 zł, w tym: 
 koszty poniesione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90 991, 30 zł; 
 koszty administracyjne, w tym:  

 wynagrodzenia pracowników 15 658,30 zł; 
 programy komputerowe, prenumeraty czasopism, zakup materiałów  

i wyposażenia biurowego, druk deklaracji i kwitariuszy opłat za odpady 
komunalne, koszty przesyłek pocztowych 36 652,35 zł; 

 szkolenia i delegacje 331,00 zł. 
 

10. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu gminy  
w 2013 r., wynosi 20,59 %. Natomiast osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 29,28 %. 

 

 

 


