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Piwniczna – Zdrój, kwiecień 2017r 
 

 
 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ W ROKU 2016 

 
Dot.: Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów wprowadzenia systemu kodów kreskowych, 
zmiany stawek oraz zmiany podmiotu odbierającego odpady. 
 
 

1. Informacja o ilości zebranych odpadów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – 
Zdrój i poziomie recyklingu osiągniętego w roku 2016 

 
W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2016 oraz dla porównania dane 
z 2015r. 

Kod odebranych 
odpadów Rodzaj odebranych odpadów 

Ilość odebranych 
odpadów w Mg w 

2016 

Ilość odebranych 
odpadów w Mg w 

2015 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1 283,06 1 391,90 

20 01 02 Szkło i opakowania ze szkła 116,59 89,1 
20 01 39 Tworzywa sztuczne i opakowania 

z tworzyw sztucznych 
118,64 93,3 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 57,32 50,73 
20 01 01 Papier i tektura i opakowania z 

papieru i tektury 
12,34 5,0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5,6 14,0 
 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-
Zdrój w 2016 r. wynosiła 1593,55 Mg, z czego 1 283,06 Mg stanowiły niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, tj. 80,52 % ogółu zebranych odpadów komunalnych. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., Nr 645) gminy są zobowiązane 
do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów: 
  

  
  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 
r. 

2014 
r. 

2015 
r. 

2016 
r. 

2017 
r. 

2018 
r. 

2019 
r. 

2020 
r. 

Papier, metal, 
tworzywa sztuczne, 
szkło1) 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oblicza się w elektronicznym formularzu sprawozdania z gospodarki 
odpadami uwzględniającym, oprócz danych wpisywanych przez Gminę, wskaźniki z GUS-u i 
Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. 
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W Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój poziom ten w roku 2016 wyniósł 37,8%.  
Wymagany poziom został osiągnięty 
 
(Dla porównania w roku 2015 poziom recyklingu wyniósł 27,8%). 
 

2. System kodów kreskowych – kontrola punktów z zadeklarowaną segregacją 
 

Od marca 2016 roku na terenie MiG Piwniczna – Zdrój wprowadzony został system 
kodów kreskowych w gospodarce odpadami. Zaletą wprowadzenia ww. systemu jest 
zwiększenie ilości odbieranych odpadów segregowanych co odzwierciedla powyższa tabela, 
w której porównano ilości odpadów oddawanych w roku 2015 i 2016.  

 
System kodów kreskowych pozwala na: 

- weryfikację ilości oddanych odpadów segregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych 
w przypadku nieruchomości deklarujących segregację odpadów i ponoszących z tego tytułu 
niższą opłatę 
- weryfikację ilości odpadów w stosunku do zgłoszonej liczby zamieszkałych osób. 
 

W I kwartale 2017 roku przeprowadzono kontrolę punktów deklarujących 
segregację odpadów obejmującą rok 2016. W wyniku weryfikacji ustalono, że 100 punktów 
nie wywiązywało się z zadeklarowanej segregacji – 88 z nich nie oddawało wogóle 
segregowanych odpadów. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami osoby te zostały 
wezwane do złożenia wyjaśnień - 6 osób w wyniku wezwania zmieniło deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /zmiana na zmieszane/, 
pozostałe złożyły wyjaśnienia i zostały pouczone o konieczności wywiązywania się 
z zadeklarowanej segregacji.  

Po I półroczu 2017 roku planowana jest ponowna weryfikacja punktów pod kątem 
zadeklarowanej segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osób, które zostały 
pouczone w wyniku pierwszej kontroli.  

W wyniku kontroli wykryto także punkty, które w roku 2016 nie oddały odpadów 
/brak odczytów na punkcie/. Wezwano w związku z tym 20 osób do złożenia osobistych 
wyjaśnień w Urzędzie MiG Piwniczna – Zdrój.  
 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie MiG Piwniczna – 
Zdrój w 2017  

 
Od 01 stycznia 2017 roku odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w 2017 roku – jest: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna - Zdrój 
 

Porozumienie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Porozumienie zawarto na kwotę 
720 000,00zł,  zakres porozumienia obejmuje: 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 
- dostawę worków na odpady 
- przeprowadzenie 2x w roku zbiórki ulicznej odpadów wielkogabarytowych i sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
 

Odpady odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu odpady segregowane, raz w 
miesiącu odpady zmieszane (w miesiącach od listopada do marca) i dwa razy odpady 
zmieszane (w miesiącach od kwietnia do października). Dodatkowo, dwa razy w roku w roku 
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– w terminach maj i sierpień – odbierane są w systemie „u źródła” odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 

Uchwałą nr XXXI/187/16 Rady MiG Piwniczna – Zdrój z dnia 25 listopada 2016 roku 
ustalono miesięczna stawkę opłat od 1 mieszkańca w wysokości: 

 
8 zł – w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny /segregowane/ 
15 zł – w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny /zmieszane/ 
 

W związku ze zmianą stawki do 31 marca 2017 roku zostało złożonych 538 zmian 
deklaracji dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym 
402 dotyczyły zmiany sposobu gromadzenia odpadów /przejście na segregację/, pozostałe 
136 dotyczyło innych zmian /zmiana ilości osób, zmiana adresu, itp/ 
 

Obecnie system odbierania odpadów komunalnych obejmuje 2650 punktów w tym 
2035 punktów z zadeklarowaną segregacją oraz 615 punktów gromadzących odpady tylko 
zmieszane. 
 
Na dzień sporządzania niniejszej informacji: 
- segregację odpadów deklaruje średnio 6672 osób ( 84% mieszkańców zamieszkałych). 
- nie segreguje nadal średnio 1271 osób (tj. 16% ogółu).  
 
Dla porównania: 
W 2016 roku stosunek osób segregujących do niesegregujących wynosił: 71% do 29%. 
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zadeklarowanych z podziałem na poszczególne 
miejscowości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na dzień 31 marca 2017. 
 
Lp. Miejscowość Liczba osób zadeklarowanych  

na dzień  
31 marca 2017 roku 

  Razem Liczba osób objętych 
segregacją  

Liczba osób nie objętych 
segregacją 

1. GŁĘBOKIE 328 254 74 
2. MŁODÓW 403 331 72 
3. KOKUSZKA 473 424 49 
4. ŁOMNICA-ZDRÓJ 1400 1162 238 
5. WIERCHOMLA WIELKA 545 457 88 
6. WIERCHOMLA MAŁA 98 72 26 
7. ZUBRZYK 274 217 57 
8. PIWNICZNA-ZDRÓJ  4322 3653 669 
Razem  7843 6570 1273 
 
 
 
4. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W 2016 
 

1. Koszty funkcjonowania systemu i wpływy z opłat za gospodarowania odpadami 
komunalnymi za rok 2016. 
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Kwota wpływów z naliczonej mieszkańcom opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na koniec grudnia 2016 roku wynosiła: 837 286,93 zł (w tym koszty upomnień 
1 149,65zł oraz odsetki 1 025,22zł) 
 
Umorzenia opłaty zamknęły się w kwocie 9 672,67 zł 
Umorzenia odsetek w kwocie 260,00 zł  
 
Zaległości w opłacie na koniec grudnia 2016 roku wyniosły: 69 437,20 zł 
Nadpłaty w opłacie na koniec grudnia 2016 roku wyniosły:  3 208,12 zł 
 
Koszty funkcjonowania systemu w roku 2016 wyniosły: 
- koszt odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i zmieszanych od 
mieszkańców: 791 856 zł 
- koszt funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów, koszt odbioru odpadów  
z GPZO, zbiórka wielkegogabarytu: 46 645,44 zł 
- koszty obsługi administracyjnej: w tym wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na 
ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, 
wynagrodzenia sołtysów i inne: 91 494,06 zł 
Razem: 929 995,50  
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Uzupełnienie do informacji na temat gospodarowania odpadami. 
 
Stan zaległości narastająco na dzień 31.12.2016 r 

69 437,20zł 

 

Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych wraz z podaniem kwot na koniec 

2016 roku w załączniku do niniejszego uzupełnienia. 

 

Stan zaległości na 27.04.2017r 

61 665,90 zł /niespłacone zaległości z lat poprzednich narastająco do końca roku 2016 oraz 

zaległości z tytułu opłaty za I kwartał roku bieżącego 2017, dla których termin płatności 

upłynął 15.03.2017/ 

 

Wpłaty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałych do 

końca roku 2016 /na dzień 27.04.2017/ 

28 295,34 zł 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


