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I  Wstęp

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Szastarka za 2018 r. zgodnie z art.9tb ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) analizę sporządza się w terminie do 30 
kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza sporządzona jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 
odbierające odpady od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szastarce oraz w oparciu 
o sprawozdanie gminy Szastarka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w 2018 r., przedłożone Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 
Dokument przedstawia:
1. Podstawowe dane o gminie Szastarka wraz z informacją o liczbie 
mieszkańców objętych systemem; 
2. Opis organizacji gminnego systemu gospodarowania odpadami; 
3. Dane o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wraz z 
rozliczeniami obowiązków wynikających z ustawy: 
4. Dane o ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu 
gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z 
sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przewarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania;
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi;
6. Koszty funkcjonowania systemu za 2018 r.

1.2. Podstawowe dane o gminie Szastarka.

Gmina Szastarka to gmina wiejska, położona w województwie lubelskim,powiat
kraśnicki. Obszar gminy Szastarka zajmuje powierzchnię ok 73,53km²,
o liczbie mieszkańców 5908 (dane z 31.12.2018r.) W skład gminy wchodzą 
następujące sołectwa:Cieślanki, Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Podlesie,



Majdan-Obleszcze, Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, 
Polichna Czwarta, Szastarka-Stacja, Szastarka-Wieś, Blinów Pierwszy , 
Blinów Drugi, Wojciechów, Wojciechów-Kolonia, Huta Józefów, Moczydła 
Stare, Rzeczyca-Kolonia,
2. Odpis organizacji gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jednym z zadań własnych gminy jest odbieranie odpadów od 
właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy 
Szastarka przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Kraśniku - EKOLAD POLSKA S.A. Lasy, ul. Jodłowa 70,
23-200 Kraśnik, Zakład Zagospodarowania Odpadów.
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonował w 
oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Szastarka: 
REGULAMIN- Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 
września 2016 roku w sprawie uchwalenia ”Regulaminu utrzymaniu czystości i 
porządku na terenie Gminy Szastarka”                  
 Uchwała  Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy.
- 5,50 zł od osoby za  odpady selektywne
- 9,00 zł od osoby za odpady nieselektywne

Uchwała Nr X/60/2015Rady Gminy  Szastarka z dnia 4 września 2015 r. w 
sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicielinieruchomości.

Odpady zmieszane ( lub stanowiące pozostałość po segregacji), zbierane             
są w następujących rodzajach pojemników:                                                    
-60 litrowe
-120 litrowe
-240 litrowe
-1100 litrowe
-pojemniki( KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5m³ do 10 m³



- worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku 
do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o rozmiarach 35 l, 60 l, 120 
l, 240 l.
Częstotliwość odbierania odpadów; raz w miesiącu.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
zlokalizowany jest pod adresem Szastarka Stacja 117, 23-225 Szastarka (obok 
budynku wielofunkcyjnego), czynny w pierwszy poniedziałek miesiąca od 
godz. 8.00 do godz. 12.00, świadczone są usługi w zakresie zbierania:
a) resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony 
drewna oraz opakowań po nich,
b) rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wybielania plam i 
opakowań po nich,
c) zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 
dezynfekcji i dezynsekcji,
d) środkach ochrony roślin oraz opakowań po nich,
e) lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, w tym 
świetlówek, termometrów, przełączników,
f) zużytych baterii i akumulatorów orazzużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego,
g)zużytych katridży i tonerów,
h) przepracowanych olei, 
i) przeterminowanych lub częściowo wykorzystanych leków.

3. Ilość złożonych deklaracji:
Osoby fizyczne-1525
Ilość zdeklarowanych osób zamieszkałych- 4628 os.                                             
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 zgodnie z art. 6 ust. 6-12
ustawy:

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi.



1. W 2018 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
2. Worki dostarcza firma odbierająca odpady.

5 .Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy w 2018 roku.

15 01 01- opakowania z papieru i tektury- 7,502 Mg                                             
15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych- 14,270 Mg                                     
15 01 07- opakowania ze szkła- 42,323 Mg                                                            
16 01 03- zużyte opony- 3,763 Mg                                                                         
16 01 13*- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż 
wymienione w 16 02 09 do16 02 12- 0 Mg                                                             
16 02 14- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13- 0 Mg
17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
06 01 i 17 06 03- 0,780 Mg
17 06 04- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- 
0,080 Mg                                                                                                                  
20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 338,800 Mg             
20 03 07- odpady wielkogabarytowe- 21,120 Mg                                                   
20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27- 0,100 Mg                  
20 01 35*- zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 zawierające niebezpieczne składniki - 0,984 Mg                                 
20 01 36- zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23, 20 01 35- 0,473 Mg
20 01 21*- urządzenia elektryczne elektroniczne niebezpieczne zebrane 
selektywnie-0,00 Mg
Odpady zmieszane- 338,800 Mg                                                                             
Odpady segregowane- 46,940 Mg                                                                           
Odpady ulegające biodegradacji- 09,180 Mg, kod 19 12 12- odpady powstałe z 
sortowania lub po mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu zmieszanych 
odpadów- 28,177 Mg                                                                                               
Odpady budowlane- 1,060 Mg                                                                                
Odpady wielkogabarytowe- 21,120 Mg                                                                  
Odpady wielkogabarytowe, budowlane, i elektroodpady były odbierane podczas 
6 zbiórek w ciągu roku, z terenu gminy Szastarka.



Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) - 31,200
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych (%) – 100%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania (%) – 4,058

6. Koszty funkcjonowania systemu

Koszty w 2018 roku (zł)

Koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów w skali roku

321 560,04

Koszty akcji edukacyjnych 9 238,23

Koszty PSZOK 23 491,15

SUMA 354 289,42

Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wygląda następująco:

Przychody w 2018 roku (zł)
Należność z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2018 roku.

402 310,40

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 2018 roku.

317 199,44

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku. 88 113,90

Nadpłaty na dzień 31.12.2018 roku. 1 547,00

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  jest 
niższy niż należność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
o 48 020,98 zł.



PODSUMOWANIE
Na terenie Gminy Szastarka od dnia 01.07.2013 roku funkcjonuje nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z nowelizacji ustawy. 
Gmina podjęła wymagane uchwały i wywiązała się z obowiązków nałożonych 
ustawą.


