ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013

Dukla, kwiecień 2014 r.

1. Wprowadzenie.
Gmina

Dukla

położona

jest

w

południowo-zachodniej

części

Województwa

Podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim i jest zarazem największą obszarowo gminą w powiecie.
Powierzchnia gminy wynosi 235,14 km2, gęstość zaludnienia 63 os/km2, a na dzień 31.12.2014 r.
gmina liczyła 14 893 mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Dukla i 21 sołectw w tym:
Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Głojsce, Iwla, Jasionka, Lipowica, Łęki Dukielskie, Mszana,
Myszkowskie, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec-Ropianka, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa,
Wietrzno, Zawadka Rym., Zboiska i Zyndranowa.

1.1. Cel opracowania.
Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 10 i art. 9tb

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami), Gminy mają obowiązek:
dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym:
- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
-

kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- liczby mieszkańców,
- liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o których mowa w art. 6 ust. 6-12 niniejszej ustawy,
- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zbieranych z terenu gminy.

1.2. Podstawy prawne
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb. ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi
zmianami), gdzie określony został wymagany zakres analizy.
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Uchwały Rady Miejskiej podjęte w celu prowadzenia prawidłowego zarządzania systemem
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dukla.

Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Miejskiej W Dukli z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla.
Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla.
Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXVIII/184/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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2. System gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.1. Źródła odpadów.
Odpady komunalne –to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Odpady komunalne na terenie Gminy Dukla powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności
publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to
także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady
z placu targowego i przystanków autobusowych.

2.2. Postepowanie z odpadami powstającymi na terenie Gminy Dukla.
Odpady z terenu Gminy Dukla w 2013 r. były odbierane przez dwie firmy świadczące usługi
z zakresu odbioru o odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W okresie od i
stycznia do 30 czerwca usługę odbioru odpadów w ramach umów indywidualnych z mieszkańcami
Gminy Dukla świadczyła Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., natomiast od
1 lipca 2013 r. była to firma TRANS-FORMERS Karpatia Sp. z o.o., która została wyłoniona w
drodze przetargu.
Odpady segregowane
Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dukla
prowadzona jest zbiórka selektywna, w ramach której wydzielane są następujące frakcje:
- papier i tektura,
- metal,
-tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone - biodegradowalne,
- popiół – jedynie w zabudowie jednorodzinnej,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- chemikalia,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
Powyższe frakcje są gromadzone w kolorowych workach, gdzie:
– worek zielony – szkło,
- worek żółty - tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,
- worek brązowy – odpady zielone.
- worek popielaty – popioły i żużle
Odpady zebrane selektywnie ( worek żółty i zielony)

przekazywane są przez firmę

odbierającą odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli gdzie na linii
sortowniczej poddawane są dalszej segregacji z podziałem na poszczególne frakcje. Na GPSZOK
nie trafiają natomiast odpady biodegradowalne jak również popiół. Odpady te trafiają do RIPOK-u
w Krośnie.
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się również kompostowanie
we własnym zakresie.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory jak również opony odbierane są od mieszkańców dwa razy w roku podczas
zorganizowanej zbiórki jak również na bieżąco w GPSZOK-u w Dukli.

Odpady niesegregowane.
Odpady zbierane są przez odbiorcę odpadów, a następnie przekazywane są do dalszego
zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie przy
ul. Białobrzeskiej.
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3. Ilość zebranych odpadów.
SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB
PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2013 ROK

ADRESAT1)
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
2) WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
Ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101
Rzeszów

I. NAZWA GMINY (MIASTA)
GMINA DUKLA
II.
INFORMACJA
O
MASIE
POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3)
Nazwa i adres
instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne
Sortownia odpadów w
Wolicy Produkcja
Handel Usługi
EKOMAX, Wolica 217,
38-200
Sortownia odpadów
komunalnych
zmieszanych i z
selektywnej zbiorki
Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów,
ul. Białobrzeska 108,
38-400 Krosno

Składowisko odpadów
innych niż
niebezpieczne i
obojętne w Krośnie
ul. Białobrzeska 108,
38-400 Krosno

Sortownia odpadów z
selektywnej zbiorki
GKiM Sp. z o.o.
ul. Pocztowa
38-450 Dukla
Sortownia odpadów z
selektywnej zbiorki

ODEBRANYCH

Masa odebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]

Sposób zagospodarowania6)
odebranych odpadów
komunalnych

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

1116,9

R12 Wymiana odpadów w celu
poddania ich któremulowiek z
procesów wymienionych w pozycji
R1 – R11(***)

20 03 01

Niesegregowane
( zmieszane ) odpady
komunalne

808,2

R12 Wymiana odpadów w celu
poddania ich któremukolwiek z
procesów R1 – R11 (****)

Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych4)

20 02 03

Inne odpady nieulegające
biodegradacji

27.2

ex 20 01 99

Popioły

24,4

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny

02

19 12 12 –
z 20 03 01

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż
wymienione w 191211

335,1

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

180,5

15 01 07
16 01 03
20 01 23*

Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Urządzenia zawierające

81,2
18,1
2,2

D5 Składowanie na składowiskach
w sposób celowo zaprojektowany
( np. umieszczanie w
uszczelnionych oddzielnych
komorach przykrytych i
izolowanych od siebie wzajemnie i
od środowiska itd. )
D5 Składowanie na składowiskach
w sposób celowo zaprojektowany
( np. umieszczanie w
uszczelnionych oddzielnych
komorach przykrytych i
izolowanych od siebie wzajemnie i
od środowiska itd. )
D5 Składowanie na składowiskach
w sposób celowo zaprojektowany
( np. umieszczanie w
uszczelnionych oddzielnych
komorach przykrytych i
izolowanych od siebie wzajemnie i
od środowiska itd. )
D5 Składowanie na składowiskach
w sposób celowo zaprojektowany
( np. umieszczanie w
uszczelnionych oddzielnych
komorach przykrytych i
izolowanych od siebie wzajemnie i
od środowiska itd. )
R12 Wymiana odpadów w celu
poddania ich któremukolwiek z
procesów wymienionych w pozycji
R1 – R12 (****)
zbieranie
zbieranie
zbieranie
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GKiM Sp. z o.o.
ul. Pocztowa
38-450 Dukla
20 01 35*

20 01 36
Linia do demontażu
odpadów
wielkogabarytowych
GKiM Sp. z o.o.
ul. Pocztowa
38-450 Dukla

20 03 07

freony
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Odpady wielkogabarytowe

8,4

zbieranie

1,6

zbieranie

57,7

R12 Wymiana odpadów w celu
poddania ich któremukolwiek z
procesów wymienionych w pozycji
R1 – R12 (****)

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 015)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
składowaniu5)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
innym niż składowanie
procesom przetwarzania5)
[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

512,9

0,0

512,9

Odebranych z obszarów wiejskich

1412,2

0,0

1412,2

Liczba
punktów
selektywnego
zbierania
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy
Nazwa i adres punktu
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dukli
ul. Pocztowa, 38-450 Dukla

odpadów

1

Kod zebranych
odpadów komunalnych4)

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych4)

Masa zebranych odpadów
komunalnych5)
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru
i tektury

6,6

Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposarzenia inne
niż wymienione w 17 01 06

17 01 03

17 01 07

0,1

4,0

17 02 02

Szkło

3,5

17 03 80

Odpadowa Papa

2,4

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne i inne

0,6

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne

0,1

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1,0

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI7)
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji5) [Mg]
a)

44,8

przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska, na
które przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania na składowisku
odpadów5)
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biodegradacji4)

b)

[Mg]

nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano
odpady komunalne
ulegające biodegradacji
Sortownia odpadów
komunalnych z
selektywnej zbiórki
GKiM w Dukli Sp. z o.o.
ul. Pocztowa
38-450 Dukla
Kompostownia
pryzmowa
ul. Białobrzeska 108
38-400 Krosno

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów5)
[Mg]

15 01 01

Opakowania z
papieru o tektury

24,9

zbieranie

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

19,9

B01 Kompostowanie

Sposób zagospodarowania8)
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na składowiska
odpadów

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)

21,2
V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych4)

Łączna masa
odebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]
24,9

Masa odpadów
poddanych
recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia5)
[Mg]

23,4

0,0

15 01 01

Opakowania z papieru
i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

0,0

9,4

0,0

15 01 04

Opakowania z metali

0,0

3,8

0,0

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

180,5

0,0

0,0

15 01 07

Opakowania ze szkła

81,2

81,3

0,0

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
14,0
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW
BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH
Masa odpadów
poddanych
odzyskowi
Łączna masa
Masa odpadów
Masa odpadów
Rodzaj
innymi
Kod odebranych
odebranych
poddanych
przygotowanych do
odebranych
metodami niż
odpadów4)
odpadów5)
recyklingowi5)
ponownego użycia5)
4)
odpadów
recykling
[Mg]
[Mg]
[Mg]
i ponowne
użycie5)
[Mg]
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

0,0000

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE

4362
VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z
REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY14)
0
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4. Możliwości przetwarzania odpadów.
Na terenie Gminy Dukla nie ma możliwości przetwarzania odpadów niesegregowanych,
odpadów biodegradowalny jak również popiołów dlatego też tego rodzaju odpady przekazane
zostały zgodnie z zawartą umową do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Krośnie
przy ul. Białobrzeskiej.
Odpady segregowane z terenu Gminy Dukla przekazane zostały na linie sortowniczą do
Dukli gdzie poddane zostały procesowi odzysku.
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5. Wymagane poziomy recyklingu.
Gmina Dukla osiągnęła w 2013 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców
wtórnych. Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2013 r. przedstawiają się następująco.
Rodzaj odpadów

Wymagane poziomy

Osiągnięte poziomy

odzysku w 2013 r.

recyklingu w 2013 r.

min. 12%

14%

Papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło
Inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

Z terenu Gminy Dukla
30%

w 2013 r. nie odebrano od
mieszkańców odpadów

Dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do

max. 50%

21,2%

składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych a 1995 r.[%]
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6. Opłaty i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dukla.
Stawki obowiązujące na terenie Gminy Dukla od 1 lipca 2013 r.
Lipiec - Sierpień :

10,50 zł i 14,50 zł

Lipiec - Grudzień:

9,00 zł i 14,00 zł

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu Gminy Dukla.
Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych do dnia 30 czerwca
2013 r. ponosiła Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dulki Sp. z o.o.
Koszty związane z systemem gospodarki odpadami za II półrocze 2013 r. ponoszone były na:
- odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych, biodegradowalnych i popiołów do
RIPOK-u w Krośnie,
- odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych na linię sortowniczą w Dukli,
- transport i utylizację balastu z linii sortowniczej do instalacji produkującej paliwo alternatywne,
- zakup pojemników i worków na segregacje odpadów dla mieszkańców,
- koszty administracyjne systemu,
- utrzymanie GPSZOK-u.
Koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów

- 418 588,86 zł

Koszty zakupu worków, pojemników itp.

- 68 817,31 zł

Koszty administracyjne systemu

- 81 715,60 zł
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7. Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami
komunalnymi.
Gmina Dukla liczy 14 893 mieszkańców ( stan na 31.12.2013 r.). W deklaracjach złożonych
w Urzędzie Miejskim w Dukli ujętych do opłat zostało 12 205
Różnica miedzy liczbą mieszkańców zameldowanych, a ujętych do opłat wynika
głównie z faktu podjęcia przez mieszkańców Gminy Dukla pracy za granicą, jak również
przebywania znacznej ilości osób, które podjęły studia poza terenem gminy.
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu regularnie prowadzone są zadania mające na
celu weryfikację danych zawartych w złożonej deklaracji do ilości osób faktycznie przebywających
na terenie gminy.
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8. Liczba właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1
Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach firmy, które nie są
obowiązane do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
a które muszą pozbywać się odpadów zgodnie z przepisami, powinny udokumentować powyższe
usługi w formie umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Firmy na terenie Gminy Dukla nie
zostały objęte systemem gospodarki odpadami przez gminę w związku z czym powinny mieć
podpisane umowy z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej. Działania
kontrolne zaplanowano na 2014 r.
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9. Inwestycje.
W 2013 r. zrealizowano inwestycję mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na trenie Gminy Dukla tj. zakupiono pojemniki na segregację
odpadów.
Inwestycje, które powinny być poczynione aby usprawnić funkcjonowanie systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w głównej mierze powinny być skierowane na edukację
ekologiczną wśród mieszkańców, szczególnie na początku funkcjonowania nowego systemu.
Dzięki takim krokom możliwe będzie ograniczenie ilości odpadów powstających w gospodarstwie
domowym jak również usprawni to system segregacji odpadów w Naszej Gminie. Ważną
inwestycją jest również zakup pojemników na segregację odpadów dla pozostałych mieszkańców
bloków wielorodzinnych, które jeszcze takich pojemników nie posiadają.
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10. Podsumowanie i wnioski.
Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Dukla w 2013 r. zaczął funkcjonować prawidłowo. Mieszkańcy
mieli możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie
domowym, a oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości można było również oddać
nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielkogabarytowe i odpady problemowe do
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Pozytywnym akcentem było
obniżenie od 1 września 213 r. stawek za odpady komunalne segregowane z 10,50 zł na 9,00 zł.
Mieszkańcy ponoszą równocześnie rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu. Do mieszkańców
w cenie opłaty dostarczane są worki na odpady komunalne

segregowane (szkło, tworzywa

sztuczne, popioły, odpady biodegradowalne). Segregacja odpadów również uległa poprawie dzięki
czemu zostały osiągnięte bardzo wysokie poziomy odzysku surowców.
Priorytetem na rok 2014 jest dalsze uświadamianie społeczeństwa w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Poprawie powinna
ulec także prawidłowa segregacja odpadów u źródła, która wpłynie korzystnie na gospodarkę
odpadami na terenie Gminy Dukla w przyszłych latach.

Sporządził: Andrzej Marczyński
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