
        
 

 

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna za 2013 rok. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Muszyna, kwiecień 2014 r. 



I. Wstęp 

 

1. Cel przygotowania analizy 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do wykonywania 

corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

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

odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest 

dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

 

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna 

 

Od 01.07.2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie i organizację nowego 

systemu jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Gmina w zamian za uiszczoną przez 

mieszkańców opłatę gospodaruje odpadami komunalnymi. Rada Gminy nie skorzystała  

z możliwości przejęcia powyższego obowiązku na nieruchomościach niezamieszkałych, na 

których odpady powstają wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego właściciele 

tych nieruchomości w dalszym ciągu mają obowiązek zawierania indywidualnych umów  

z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wywiązując się  

z ustawowego obowiązku Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zorganizowała zgodnie  

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przetarg na odbiór  



i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Muszynie i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

EMPOL Sp. z o.o. 

 

 

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie 

składowanie odpadów na składowiskach). 

Na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna nie ma możliwości przetwarzania 

odpadów komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego gmina należy do regionu sądecko- gorlickiego. Zmieszane odpady komunalne 

odebrane z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przekazywane są do zastepczej 

instalacji (Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7 

(zarządzającym jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Os. Rzeka 133, 43-451 

Tylmanowa). Spowodowane jest to brakiem wystarczających mocy przerobowych regionalnej 

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Nowym Sączu, 

ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz (zarządzajacym jest: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 

14, 33-300 Nowy Sącz). 

Odpady zielone przekazywane są do kompostowni odpadów zielonych selektywnie 

zebranych i organicznych w Nowy Sączu, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy 

Sącz.(zarządzającym jest: Kompostech Sp z o.o., ul. Wiklinowa, Nowy Sącz). 

 



 

III.  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Pomimo, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do 

zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych regionalnych instalacji 

to w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na terenie Muszyny nie zostały 

przewidziane wyżej wymienione inwestycje. Wobec tego na terenie gminy nie realizowano 

żadnych zadań inwestycyjnych. 

 

IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów za okres lipiec-grudzień 2013 r. wyniosły 392 040,00 zł brutto. (65 340,00 zł brutto 

wynosi miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe dla Przedsiębiorstwa odbierającego odpady). 

 

 

V. Liczba mieszkańców 

 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna liczy 11812 mieszkańców (stan na 31.12.2013 r.)  

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych  

w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ujętych zostało 9003 mieszkańców z 2690 

gospodarstw. 

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, iż wielu uczniów i studentów 

kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania oraz duża część osób przebywa za 

granicą w celach zarobkowych. 

 

 

VI.  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w  

art. 6 ust. 1 

 

Na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do końca 2013 r. nie odnotowano 

konieczności wydania przez Burmistrza decyzji administracyjnej wobec właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu  

i czystości porządku w gminach. 

 

 



 

 

VII.  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

 

 

Ilości odpadów komunalnych zostały ustalone wg sprawozdań podmiotów odbierających odpady 

komunalne. 

W 2013 roku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna została wytworzona 

następująca ilość odpadów: 

a) Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) - 1766,4 Mg 

b) Opakowania z tworzywa sztucznego                     - 166,6   Mg 

c) Opakowania ze szkła                                              - 218,4   Mg 

d) Opakowania z papieru i tektury                              - 77,5     Mg 

e) Odpady wielkogabarytowe                                     - 76        Mg 

f) Odpady z betonu oraz gruz betonowy                    - 0,2       Mg 

 

W roku 2013 odebrano więcej o 82% tworzyw sztucznych, 21% papieru i tektury oraz 10% szkła 

w porównaniu do roku poprzedniego co wpłynęło na zmniejszenie się zmieszanych odpadów 

komunalnych. Fakt ten wynika z wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, oraz uświadamianiem społeczeństwa o pozytywnych aspektach segregacji 

odpadów. Ponadto gmina wprowadziła kody kreskowe na odpady segregowane co przełożyło się 

na większą ilość odebranych surowców wtórnych. Mała ilość odbioru metali wynika z oddawania 

ich do skupu złomu oraz nieuszczelnionego systemu odbioru. Gmina Muszyna jest gminą 

miejsko-wiejską z przewagą liczby gospodarstw na wsi. Duża ilość odpadów biodegradowalnych 

takich jak trawa, liście zostaje kompostowana w przydomowych kompostownikach.  

 

 

VIII. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

odbieranych z terenu gminy. 

 

Brak zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna. 

 


