
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Miasta 

Tomaszów Lubelski za 2018 r. 



 

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 2018r. poz. 1454 tj. ze  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 q 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 w ramach analizy wykorzystano dostępne materiały związane  

z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. 

 

2. Zagadnienia ogólne 

 

 

2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszów Lubelski  

 w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.   

 

W roku 2017 odbiór odpadów z terenu miasta odbywał się w systemie „Frakcja sucha”   

„Frakcja mokra”, oraz odpady zielone i popiół.  

 

Od 01 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości               

i porządku w gminach 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 od 

01.04.2017r.do 31.03.2019r. 

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  

- Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lwowska 37A  

   22 – 600 Tomaszów Lubelski 

 

 

 

 

2.2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

 

 Na terenie Miasta Tomaszów Lubelski funkcjonuje 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. Zasady funkcjonowania PSZOK określa uchwała Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 11 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

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. Łąkowa 13,  

23-400 Biłgoraj oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu)  

Od 01.07.2018r. nastąpiła zmiana w zakresie gospodarowania odpadami:  



1. wszystkie odpady zmieszane są przekazywane do zakładu zagospodarowania 

w miejscowości Łasków gm. Mircze  

2. odpady zielone i biodegradowalne do zakładu zagospodarowania odpadów 

komunalnych w miejscowości Korczów gm. Biłgoraj 

 

 

 

3.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

 W dniu 2 grudnia został uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego Plan 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022r.W „Planie Gospodarki 

Odpadami” województwo lubelskie podzielone zostało na 8 regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi w których określono instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze służące 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych Miasto Tomaszów Lubelski położone jest  

w regionie południowym.  

W planie gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 przewidziano do 

likwidacji instalacje MBP (niebędącą RIPOK)  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej Sp. z o.o. położoną w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Petera.  

Dla miasta Tomaszów Lubelski wskazano instalacje:  

- w zakresie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – kompostowanie 

odpadów zielonych Korczów  gm. Biłgoraj 

- w zakresie odpadów zmieszanych składowisko odpadów Korczów gm. Biłgoraj  

W związku z powyższym w roku 2018 nie realizowano inwestycji. 

 

 

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

i unieszkodliwianiem odpadów. 

 

 Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2018 r. wyniosły: 

2 000 479,74 zł brutto, które obejmują: 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 000 479,74 zł brutto. 

 Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku 

wyniosły – 115 924,00zł.   

 Przypis na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców miasta Tomaszowa 

Lubelskiego w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym od 01.01.2018r do 

31.12.2018r. wyniósł  33 244,00zł. 



 

3.4. Liczba mieszkańców 

 

3.4.1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r. – 19 267 osób. 

3.4.2. Systemem objęto: 3 892 właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj.14 815 osób 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zadeklarowało 4 261 

właścicieli nieruchomości a 229  zadeklarowało że nie będzie segregowało 

odpadów i 290 zerowe. 

  

3.5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu Gminy. 

 

 

 

 

3.6.1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi: 0%. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania w roku 2018. 

 

3.6.2. 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: 126,75 %. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2018 został osiągnięty. 

 

3.6.3. 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 2018 został osiągnięty. 

 

 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 2018  

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 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, służący 

mieszkańcom miasta.  

Jednym z zadań miasta Tomaszowa Lubelskiego jest:  

 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości 

społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami    

komunalnymi(prawidłowej segregacji).  

 zwiększenie asortymentu zbieranych selektywnie odpadów.  

W celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami zwiększenie kontroli składanych 

deklaracji i kontroli zawartych umów w przypadku podmiotów nie objętych systemem 

odbierania odpadów. 
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