
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Miasta 

Tomaszów Lubelski za 2014r. 



 
 

1. Wstęp 
 

 Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy jakim jest sporządzenie rocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
1.1 Podstawa prawna sporządzenia analizy 

 
 Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz 1399 z późn. zm.), 

w której to określono wymagany jej zakres. 

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez 

miasto na podstawie art.9 g ust.1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie do 31 marca roku następującego po 

roku, którego dotyczy. 

 
2. Zagadnienia ogólne 

 
 
2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszów Lubelski  

 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
 

Od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

 i  porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  realizowany był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  ul. Lwowska 37A w Tomaszowie Lubelskim, które zostało  

wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres 1,5 roku  tj. 

od 01.07.2013r.do 31.12.2014r. 

Odpady odbierane były zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie  

Miasta Tomaszów Lubelski  oraz obowiązującym harmonogramem. 

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy: 

- „ECLER” Dariusz Gałan ul. Promienna 19, Łaszczówka 

- P.W. Kapio, Piotr Kaszuba Hrebenne 113, 22-680 Lubycza Królewska 

 



2.2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
 

 Na terenie Miasta Tomaszów Lubelski utworzony jest  Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Petera, którego operatorem jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim  ul. Lwowska 37A.  Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów przeznaczony jest do przyjmowania i okresowego 

magazynowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, biodegradowalnych,  zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów gromadzonych selektywnie jak makulatura, 

tworzywo sztuczne, stłuczka szklana i innych odpadów problemowych. Do PSZOK 

mieszkańcy miasta bez ponoszenia dodatkowych opłat mogą dostarczać selektywnie zebrane 

w/w odpady. 

 
3. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

 
3.1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania 

 
 Wytwarzane przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski 

odpady komunale są odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o. i przekazywane do zastępczej instalacji 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów w mieście Tomaszów Lubelski ul. 

Petera. Pozostałości z sortowania odpadów przekazywane są do regionalnej instalacji 

składowania odpadów w miejscowości Korczów (PGK Sp. z o.o. ul.Łąkowa13, 23-400 

Biłgoraj) 

 
3.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 
 W 2014 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych. Zgodnie  

z ustaleniami  „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017” przyjętego 

uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.  

miasto Tomaszów położone jest w Południowym  Regionie gospodarowania odpadami.  

W regionie tym  brak jest instalacji regionalnej do mechaniczno biologicznego przetwarzania 

odpadów , instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych. W celu 

realizacji obowiązków wynikających z art.3 ust.2 ppkt. a i art.3a u.c.p.g. powstało 

stowarzyszenie w skład którego wchodzą gminy z powiatu tomaszowskiego oraz gmina 



Krasnobród. Została wyłoniona w trybie przetargu kancelaria, która przeprowadzi 

postępowanie dotyczące wyboru podmiotu , który będzie budował, administrował                     

i utrzymywał zakład zagospodarowania odpadów dla tych gmin. W obecnej chwili 

przygotowywany jest dialog techniczny, który pozwoli dobrać odpowiednią technologię 

wielkość i rodzaj urządzeń dla potrzeb gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Do końca 

sierpnia 2015 roku planuje się wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na budowę ZZO. 

 
 
3.3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów. 
 
 Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2014 r. wyniosły:         

1  660 094,04zł brutto, które obejmują: 

• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 659 533,16 zł brutto. 

• Wydruk harmonogramów 560,88 zł brutto. 

Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2014roku 

wyniosły – 48 261,77 zł.  

Przypis na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców miasta Tomaszowa 

Lubelskiego w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym od 01.01.2014r do 

31.12.2014r. wyniósł 1 697 400tyś zł. 

 
3.4. Liczba mieszkańców 
 

3.4.1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 19 993osób. 

3.4.2. Systemem objęto: 3 773 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zadeklarowało 3 216 właścicieli 

nieruchomości a 225  zadeklarowało że nie będzie segregowało odpadów 

deklaracje zerowe złożyło 332 właścicieli nieruchomości. 

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

6 ust.l, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 
6 ust. 6-12. 
 

 W roku 2014 dwóch właścicieli nieruchomości nie złożyło deklaracji,  

w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie administracyjne  z czego  

1 postępowanie umorzono, a stosunku do 1 właściciela wydano decyzję administracyjną 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  



3.6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta. 
  
 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski 

ustalono na podstawie kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady od 

właścicieli nieruchomości jak również na podstawie sprawozdania Gminnego Punktu Zbiórki 

Odpadów. Ustalone ilości zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
3.7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 
terenu Gminy. 
 



 
 
3.7.1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. 
 
 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi: 

1,9%. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty. 

 

3.7.2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru., metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

 
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi: 82,0 %. Poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2014 został osiągnięty. 

 



3.7.3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. 

 
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%. Poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 został osiągnięty. 

 
 

4. Podsumowanie 
 
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszów 

Lubelski została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Z analizy wynika że, zorganizowany przez miasto Tomaszów Lubelski system 

gospodarki odpadami komunalnymi wypełnił wymagania stawiane na rok 2014 w 

obwiązujących przepisach prawa w tym : 

• osiągnięto wymagane poziomy recyklingu papieru, tworzyw sztucznych, metali 

szkła i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

• osiągnięto wymagany poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji 

• zorganizowano i uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, służący mieszkańcom miasta.  

Jednym z zadań miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata następne jest uświadomienie 

mieszkańców miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania tych 

odpadów.  

     W celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi należałoby objąć 

zorganizowanym systemem odbierania odpadów tereny na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
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