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Spis treści 

1. Cel przygotowania Analizy. 

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy. 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Biszcza. 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno– biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

7. Liczba mieszkańców. 

8. 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. 

9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Biszcza. 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych. 
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1. Cel przygotowania Analizy 
 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych Gminy Biszcza w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Analiza ta ma dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie stosują się do ustawy, a także ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy szczególnie zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych 

do składowania odbieranych z terenu gminy. Celem analizy jest dostarczenie informacji 

dla stworzenia najbardziej efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 
 

Analiza sporządzona w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 

1439). 

 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Biszcza 

 
Do 1 lipca 2013 r. system gospodarowania odpadami opierał się na umowach zawieranych 

pomiędzy mieszkańcami Gminy Biszcza a podmiotem zajmującymi się odbieraniem 

odpadów, który posiadał odpowiednie koncesje. Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą to 

Gmina przejęła obowiązek gospodarki odpadami. Podjęto szereg działań, które 

uregulowały gospodarkę odpadami oraz zostało przeprowadzone postępowanie 

przetargowe w wyniku którego wyłoniono podmiot zobowiązany do odbioru odpadów  

z terenu Gminy Biszcza. Do systemu włączono tylko nieruchomości zamieszkałe, 

właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady podpisują 

indywidualne umowy z firmą, która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych.  

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych: 

 zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – raz w miesiącu,  

 odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu, poszczególne 

frakcje odpadów gromadzone w pojemnikach/workach o kolorach  
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i pojemnościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku  

w Gminie Biszcza,  

 wykonawca organizuje dwa razy w każdym roku realizacje zamówienia  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiór odpadów 

wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 przeterminowane leki odbiera apteka w Biszczy, 

 zużytą odzież można oddawać do kontenerów PCK w Biszczy. 

Miesięczna opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów wynosi:  

 dla gospodarstw jednoosobowych segregowane 11zł oraz od 01.08.2019 r., 13zł 

 dla gospodarstw jednoosobowych niesegregowane 22zł oraz od 01.08.2019 r., 26zł 

 pozostałe segregowane 23zł oraz od 01.08.2019 r., 26zł 

 pozostałe niesegregowane 46zł oraz od 01.08.2019 r., 52zł 

 

W 2019 r., usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczył 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 3, 

37-300 Leżajsk. Zadaniem priorytetowym dla Gminy Biszcza na lata następne będzie 

uświadamianie mieszkańców jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami 

komunalnymi co przełoży się bezpośrednio na osiąganie określonych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów. 

 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno– biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 
 

Zapisy art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na 

gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 9e w/w ustawy podmiot 

odbierający odpady jest zobowiązany do przekazywania w/w odpadów do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Biszcza kieruje w/w 

odpady do instalacji: 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie PGK Sp. z o.o. Biłgoraj 

 ZGK Sp. z o.o. Krzeszów m. Sigiełki 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Łasków  
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5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
 

Art. 9b. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę do 

dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Biszcza nie ma możliwości przetwarzania 

odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie przejawiają się 

poprzez podniesienie jakości przyjmowania odpadów wielkogabarytowych.   

 

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych. 

 

 
 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kom. – 233 180,55 zł 

 Zaległości na dzień 31.12.2019 r. – 29 082,61 zł 

 Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. – 3 590,00 zł 

Koszty i wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 

    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 256 899,26 zł 

    Wynagrodzenia oraz pochodne obsługi administracyjnej – 22 475,50 zł  

    Razem – 279 374,76 zł 

 

7. Liczba mieszkańców   
 

Dokonując analizy liczby mieszkańców należy wziąć pod uwagę liczbę osób 

zameldowanych na terenie Gminy Biszcza, która na dzień 31.12.2019 wynosiła 3975 

mieszkańców oraz liczbę właścicieli nieruchomości, od których są odbierane odpady 

komunalne. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym pobierane są na podstawie 

ilości nieruchomości na terenie Gminy Biszcza. 

Ogółem – 987 nieruchomości 
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8. 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 2019 r. nie wszczynano postępowań. 

 

9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

Gminy Biszcza. 

 

 
Inf. o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji  

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Masa odbieranych odpadów [Mg] 

1. Zużyte opony 20,700 

2. Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

19,080 

3. Szkło 65,520 

4. Baterie i akumulatory 0,060 

5. Zużyte urządzenia elektryczne 8,105 

6. Inne niewymienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny 

101,960 

7. Niesegregowane odpady komunalne 204,420 

8. Odpady wielkogabarytowe 48,230 

9. Metale 0,300 

10. Leki 0,020 

11. Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach  

165,600 

Suma 633,995 

 

 

Informacje o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających  

biodegradacji 

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Masa odbieranych odpadów [Mg] 

1. Papier i tektura 8,000 

Suma 8,000 
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Inf. o masie pozostałości z sortowania  

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Masa odbieranych odpadów [Mg] 

1. Masa odpadów, powstałych po 

sortowaniu odpadów selektywnie 

odbieranych, przekazanych do 

składowania 

 

80,322 

2. Masa odpadów, powstałych po 

sortowaniu zmieszanych 

(niesegregowanych) odpadów 

komunalnych odebranych, 

przekazanych do składowania  

 

0,043 

Suma 80,365 

 

 

Inf. o osiągniętym poziomie recyklingu  

1. Łączna masa odpadów papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

poddanych recyklingowi 

135,433[Mg] 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania   

8,25% 

3. Osiągnięty poziom recyklingu 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła 

45,79% 

4. Łączna masa odpadów budowlanych  19,080[Mg] 

5. Osiągnięty poziom recyklingu 

odpadów budowlanych  

100% 

 

10. Ilość odpadów komunalnych. 

 
Łączna masa odbieranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w 2019 r. wynosi 641,995 [Mg] 

 

 
 

 

 
 


