
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SZASTARKA

ZA 2016 ROK



I. Wstęp

Gmina Szastarka położona jest w woj. lubelskim, powiecie kraśnickim liczy 5975 
mieszkańców (dane z 31.12.2016 r.)

II. Nowy system gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą a dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
jednym z zadań własnych gminy jest odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

W 2016 roku z terenu gminy odpady komunalne odbierała firma EKOLAND Sp. z o. o. 

ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Zgodnie z ustawa opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się miesięcznie.

Według uchwały Rady Gminy  Nr VI/34/2015 z dnia 25 lutego opłata za gospodarowanie 
odpadami wynosi:

1 osoba- segregowane - 5,50 zł

1 osoba niesegregowane - 9,00 zł

1. Potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2016 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

2. Gmina Szastarka  liczy 5975 mieszkańców. Dane z dnia 31.12.2015 roku.

3. Ilość złożonych deklaracji:

Osoby fizyczne- 1508 

Osoby prawne - 0 ( gmina nie przejęła odbierania odpadów od osób prawnych)

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy w 2016 roku.

 15 01 01- opakowania z papieru i tektury  - 5,91 Mg
 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 13,95 Mg
 15 01 04 - opakowania z metali - 5,99 Mg
 15 01 07 - opakowanie ze szkła - 34,75 Mg
 16 01 03 - zużyte opony - 11,38 Mg
 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 1,16 Mg



20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 - 0,84 Mg
20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji- 1,62 Mg
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe- 14,26 Mg

20 03 01 - Odpady niesegregowane (zmieszane) – 304,68 Mg
20 01 99 - Odpady inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 61,34 Mg
Odpady wielkogabarytowe, budowlane i elektroodpady były zbierane podczas zbiórek 
obwoźnych na terenie Gminy Szastarka.

6. Koszty funkcjonowania systemu w 2016 roku.

Wydatki:
  1. Wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z prowadzeniem systemu- 
  2. Zakup usług związane z gospodarowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
szkolenia)  - 
Razem: 246.016,09 zł

II. Podsumowanie
 Na terenie gminy Szastarka od dnia 1.07.2013 roku funkcjonuje nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy.
Gmina podjęła wymagane uchwały i wywiązała się z obowiązków nałożonych ustawą.


