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I. Wstęp 
 

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

porządku w gminach do zadań gminy należy przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi  

 
1.Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy 

Czermin nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z 

zawartą umową przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych    

( RIPOK). Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego Gmina Czermin 

należy do regionu Zachodniego Województwa Podkarpackiego. Instalacją RIPOK dla naszego regionu, 

w tym dla całego powiatu mieleckiego jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. 

 

2. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

1524 gospodarstwom domowym naliczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 

1294 gospodarstw domowych zadeklarowało selektywna zbiórkę odpadów, zaś 230 gospodarstw 

domowych oddaje odpady w sposób zmieszany. 

W 2013 roku zostały wszczęte postępowania z urzędu wobec właścicieli, którzy nie wywiązali się z 

ustawowego obowiązku złożenia deklaracji, w wyniku, czego zostały wydane decyzje z urzędu, 

naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2014r. na terenie Gminy zameldowanych było  7027 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ilość odpadów wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Czermin  



 

1) zmieszane odpady komunalne ( niesegregowane) – 638,1 Mg ( kod 20 03 01) 

2) inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 – 252,50 Mg 

3) opakowania z tworzyw sztucznych – 77,2 Mg 

4) szkło – 125,4 Mg 

5) odpady wielkogabarytowe – 16,24 Mg 

6) zużyte opony – 4,8 Mg 

7) urządzenia zawierające freony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 0,06 Mg 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,12 Mg 

Łącznie odebrano z terenu Gminy – 1121,88 Mg 

 

4. Osiągnięte poziomy recyklingu 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, obliczono wymagane 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie 

oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w 2014 roku. 

 

Osiągnięte prze Gminę poziomy wynoszą: 

 

1) Poziom, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania wyniósł :  43,4 % 

2) Poziom recyklingu, ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił  : 46,7 % 

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł  : 100 % 

 

 

 

 

 

 

III. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  



 
Należności 478 410,10 zł 

Wpłaty z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 458 861,25 zł 

Nadpłaty 3 069,30 zł 

Zaległości 22 618,15 zł 

Na występujące zaległości wysłano 507 upomnień 


