
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018 

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w roku 2018. 

 

1. Liczba zadeklarowanych mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój 

- stan na marzec 2018:  

- liczba osób od których pobierana jest opłata za odpady – 7774 

- liczba osób objętych segregacją – 6693 

- liczba osób nieobjętych segregacją – 1081 

- stan na sierpień 2018:  

- liczba osób od których pobierana jest opłata za odpady – 8073 

- liczba osób objętych segregacją – 6949 

- liczba osób nieobjętych segregacją – 1124 

- stan na grudzień 2018: 

- liczba osób od których pobierana jest opłata za odpady – 7678 

- liczba osób objętych segregacją – 6653 

- liczba osób nieobjętych segregacją – 1025  

 

Poniższa tabela przedstawia średnią liczbę osób od których pobierana jest opłata za odpady  

z podziałem na zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów:  

 

 2018 % 

Średnia liczba osób zadeklarowanych 7842 100% 

Średnia liczba osób objętych segregacją 6765 86% 

Średnia liczba osób nieobjętych segregacją 1077 14% 

 

Liczba osób zameldowanych w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój w roku 2018 

wyniosła 10 696, z kolei system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018r 

obejmował średnio 7842 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych  

a zameldowanych wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za 

granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości 



oświadczeniach i informacjach. Część osób wyjeżdża do pracy, bądź uczy się poza miejscem 

zamieszkania, wracając do domu jedynie w okresie wakacyjnym dlatego przyjęto średnią 

ilość osób zadeklarowanych. 

 

2. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie MiG Piwniczna - Zdrój 

 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  

w roku 2018r wyniosła 1 913,810 Mg, z czego 1 442,170 Mg stanowiły niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów z papieru, metali i tworzyw sztucznych wyniósł 49%.  

 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ucpg z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które 

obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej; 

WPŁYWY = KOSZTY 

 

1. Koszty funkcjonowania systemu i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2018. 

 

Dochody wykonane z opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą: 813 687,58 zł 

Umorzenia opłaty do listopada 2018 roku w kwocie 4 888,27 zł 

Zaległości na koniec listopada 2018 roku wyniosły 95 461,54 zł  

Wysłano 177 upomnień oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze. 

 

Koszty funkcjonowania systemu 2018 roku 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców (oraz 

koszty obsługi i wywozu odpadów z PSZOK-u oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych): 

810 000,00 zł  

- koszty obsługi administracyjnej /wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia i FP, umowy 

zlecenia/: 41 935,00 zł 



- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. papier, etykiety, taśmy/ 5 839,82 zł 

Razem: 857 774,82 zł  

 

wpływy 813 687,58 

koszty 857 774,82 

 


