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Piwniczna – Zdrój, kwiecień 2017r 
 

 
 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ W ROKU 2017 

 
 

1. Informacja o ilości zebranych odpadów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna – 
Zdrój i poziomie recyklingu osiągniętego w roku 2017 

 
W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2017 oraz dla porównania dane 
z 2016r. 

Kod odebranych 
odpadów Rodzaj odebranych odpadów 

Ilość odebranych 
odpadów w Mg w 

2016 

Ilość odebranych 
odpadów w Mg w 

2017 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1 283,06 1 252,58 

20 01 02 Szkło i opakowania ze szkła 116,59 146,87 
20 01 39 Tworzywa sztuczne i opakowania 

z tworzyw sztucznych 
118,64 313,38 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 57,32 128,35 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 5,6 19,21 
17 01 07 Odpady remontowo-budowlane - 23,53 

 Odpady elektryczne i elektron. - 6,00 
 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-
Zdrój w 2017 r. wynosiła 1889,92 Mg, z czego 1 252,58 Mg stanowiły niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, tj. 66% 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: 
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r. 

2017 
r. 
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój w roku 2017 wyniósł 59,04%.  
Wymagany poziom został osiągnięty 
 
(Dla porównania w roku 2016 poziom recyklingu wyniósł 37,8%). 
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2. 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 
obowiązywało od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Porozumienie zawarto na kwotę 
720 000,00zł,  zakres porozumienia obejmował: 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 
- dostawę worków na odpady 
- przeprowadzenie 1x w roku zbiórki ulicznej odpadów wielkogabarytowych. 
 

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 
– 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/ 
 

Obecnie system odbierania odpadów komunalnych obejmuje 2633 punktów w tym 
2099 punktów z zadeklarowaną segregacją oraz 534 punktów gromadzących odpady tylko 
zmieszane. 
 
Na dzień sporządzania niniejszej informacji: 
- segregację odpadów deklaruje średnio 6693 osób ( 86% mieszkańców zamieszkałych). 
- nie segreguje nadal średnio 1081 osób (tj. 14% ogółu).  
 
Dla porównania: 
W 2016 roku stosunek osób segregujących do niesegregujących wynosił: 71% do 29%. 
 
 
3. KOSZTY PONIESIONE W ZWI ĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNY CH 
W 2017 
 

1. Koszty funkcjonowania systemu i wpływy z opłat za gospodarowania odpadami 
komunalnymi za rok 2017. 

 
Kwota wpływów z naliczonej mieszkańcom opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na koniec grudnia 2017 roku wynosiła: 874 271,62 zł 
 
Koszty funkcjonowania systemu w roku 2017 wyniosły: 
- koszt odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i zmieszanych od 
mieszkańców: 720 000,00 zł 
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- koszt funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów, koszt odbioru odpadów  
z GPZO, zbiórka wielkegogabarytu: 15 143,80 zł 
 
Ponadto: 
- zakup etykiet i taśm niezbędnych do wydruku kodów kreskowych na śmieci – 3 382,33zł 
- umowy z sołtysami na roznoszenie zawiadomień i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– 6 614,05 zł 
- usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych /umowa z Powiatem/ - 3864,67 zł 
- naprawa uszkodzonych czytników kodów kreskowych 1192,31 zł 
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