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I. Cel analizy:   
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Susiec za 2018 rok. 

Celem analizy jest zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Susiec 

w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 

kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem a także z 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Zasadniczym celem niniejszej analizy jest 

dostarczenie informacji potrzebnych do stworzenia efektywnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec.  

II. Podstawa prawna: 
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1289 z późn.zm.), gdzie określony został zakres przedmiotowej analizy. 

III. Zagadnienia ogólne: 
Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i 

porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. System 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Susiec regulują następujące akty 

prawa miejscowego:  

Uchwała Nr XVIII/174/2017 Rady Gminy Susiec z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susiec” Rada 

Gminy Susiec uchwaliła ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Susiec” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.    

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Susiec z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik. Niniejszą uchwałą określono metodę ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.  

W niniejszej uchwale ustalono metodę obliczania stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy od jednego 

gospodarstwa domowego.  

1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi,  

   o    której mowa w  § 2 niniejszej uchwały w wysokości 35 zł. miesięcznie od gospodarstw    

   wieloosobowych.  

2. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi,  

     o której mowa w § 2 niniejszej uchwały w wysokości 25 zł. miesięcznie od gospodarstw   

     jednoosobowych. 

3. Ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady  

      komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w § 2 niniejszej  

      uchwały w wysokości:  

20 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego dla  gospodarstw  wieloosobowych. 

12 zł. miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego dla gospodarstw  jednoosobowych. 

4. Ustalono się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których    

  nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne: 

1) za jeden pojemnik odpadów niesegregowanych: 

a) o pojemności 80 l. – w wysokości 25 zł. 

b) o pojemności 120 l. – w wysokości 30 zł. 
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2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne w sposób selektywny, ustala 

się niższą stawkę opłaty za jeden pojemnik: 

a) o pojemności 80 l. – w wysokości 15 zł. 

b) o pojemności 120 l. – w wysokości 16 zł. 

Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

   Zapisy uchwały regulują kwestie związane z częstotliwością odbioru i wywozu odpadów 

od właścicieli nieruchomości. Przyjęto, że w gminie Susiec odbiór odpadów komunalnych 

(zmieszanych w tym odpadów ulegających biodegradacji) będzie prowadzony w sposób 

następujący:  

1. Ustalono że: 

Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych w tym odpadów ulegających 

biodegradacji)  będzie prowadzony w sposób następujący:  

- z gospodarstw zamieszkałych i niezamieszkałych z częstotliwością nie rzadziej niż 

jeden raz w miesiącu. 

2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie prowadzony w sposób  

           następujący: 

1) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale – nie 

rzadziej niż raz na dwa miesiące a w miesiącach od czerwca do września  

z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

2) tworzywa sztuczne i wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące  

a w miesiącach od czerwca do września – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

3) baterie i przeterminowane leki –  nie rzadziej niż jeden raz w kwartale; 

4) pozostałe segregowane odpady komunalne (opony, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i inne) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

miesiące; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na nieruchomościach, na których 

prowadzone są prace budowlane lub remontowe odbierane będą na indywidualne 

zgłoszenia.  

     1. Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznacza się: 

- na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec; 

- na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdan Sopocki. 

     2.   Punkty zbiórki przeterminowanych leków wyznacza się na terenie apteki placówek  

           służby zdrowia na terenie gminy Susiec. 

3. Punkty zbiórki zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe  

i samochodowe wyznacza się na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Majdanie Sopockim Drugim i Suścu oraz na terenie szkół 

prowadzonych przez Gminę Susiec.  

4. Dostarczanie odpadów zebranych selektywnie do punktów, o których mowa w ust.1–3 

należy do obowiązków właścicieli nieruchomości z terenu gminy Susiec. 

5. Informacje o miejscach, terminach i godzinach zbiórki będą przekazywane  

właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy Susiec w sposób zwyczajowo  

przyjęty t. j. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w BIP. Urzędu Gminy Susiec. 

6. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą świadczyły usługi  

odbierania odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. 
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7. Dopuszcza się ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów zielonych, zużytych 

opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne lub przyjmowanych przez Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, do technicznych 

możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkty w momencie ich dostarczenia.  

W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym  

odpady te zostaną przyjęte. 

Uchwała Nr X/107/2016 r. Rady Gminy Susiec z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

W przedmiotowej uchwale określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana z dołu jeden raz na 

kwartał do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego 

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana w kasie Urzędu 

Gminy Susiec lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Susiec nr 76 9639 

1051 2004 5100 0345 0001 w Banku Spółdzielczym Tomaszów Lubelski, Oddział 

Susiec. 

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Susiec z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Zgodnie z tą uchwałą ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających 

na tych nieruchomościach oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik o określonej pojemności, ustalonej  uchwałą Nr II.12/2018 Rady Gminy Susiec  z 

dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Niniejszą uchwałą ustalono 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

1. 64 zł.  - za rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej  

    na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. 

2. 120 zł. – za rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób zmieszany. 

Uchwała Nr II/14/2018 r. Rady Gminy Susiec z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Susiec oraz 

warunków i trybu składania deklaracji, Rada Gminy ustaliła wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Susiec w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały. 

Uchwała Nr X/106/2016 Rady Gminy Susiec z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Rada Gminy uchwaliła co 

następuje: 

1. Zarządza się na terenie gminy Susiec pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa. 

2. Inkaso opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się Sołtysom. 

Określa się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od zainkasowanych 

należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Uchwała Nr XIX/133/2012 r. Rady Gminy Susiec z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Rada Gminy postanowiła, że 

od dnia 1 lipca 2013 roku, Gmina Susiec będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.                                                                                                   

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Susiec zajmowała się firma ,,ECLER” Wywóz 

Nieczystości, Dariusz Gałan, ul. Promienna 19, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

Firma ta wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Okres zawartej umowy 

pomiędzy Gminą Susiec a w/w przedsiębiorcą to 2 lata  t. j. od 01.01.2016 r do 31.12.2018 r.  

W gminie Susiec wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych) jak i 

zbieranych w sposób selektywny w 2018 roku odbywał się jeden raz w miesiącu, zgodnie z 

harmonogramem.  

Dodatkowo 5 razy w roku przeprowadzona była zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i 

akumulatorów, mebli i zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikalii oraz odpadów 

budowlanych stanowiących odpady komunalne.       

Każde gospodarstwo wyposażono w pojemnik do zbierania nie segregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych pojemności 80l lub 120l.  Zbiórka odpadów zebranych 

w sposób selektywny prowadzony był przy pomocy worków o pojemności 60 l lub 120 l. 

oznaczonych kolorami: 

1. niebieski - na papier i tekturę; 

2. żółty – na opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i metalu; 

3. zielony – szkło białe i kolorowe; 

4. brązowy – odpady ulegające biodegradacji. 

W Gminie Susiec w 2018 roku funkcjonowały dwa punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

komunalnych:  

1. Na terenie oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim; 

2. Na terenie oczyszczalni ścieków w Suścu. 

Firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Susiec. Odbiór obejmował 

wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w tym: nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne oraz  selektywnie zebrane odpady komunalne t. j.: papier i tektura, tworzywa 

sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady ulegające biodegradacji  oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne.  

W 2018 roku w Rejestrze Działalności Regulowanej w Gminie Susiec figurowały 

następujące przedsiębiorstwa: 

1. Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie, ul. Armii Krajowej 13, 23-460 Józefów, 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, 

3. ,,ECLER” Wywóz nieczystości, Dariusz Gałan, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów  

     Lubelski, 

3. EKO-KRAS  Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Konopnickiej 7, 23-204 Kraśnik. 
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IV. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Susiec  

      w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

Na terenie gminy Susiec nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

30 lipca 2012 roku z późn.zm. Gmina Susiec przypisana została do Regionu Południowego 

gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubelskim.     

Aktualizacja w/w Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 

dokonała weryfikacji przedmiotowego Planu i wskazuje, że  miejscem do którego trafiały i 

były zagospodarowane nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne w 2017 roku były: 

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Łasków, Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Kryłowska 

20, 22-530 Mircze oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 

23-400 Biłgoraj.  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 3, ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 13 września 2016 r.  o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.) Gmina jest obowiązana 

utworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady  komunalne. 

W 2018 roku Gmina Susiec posiadała dwa punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych tj: 

1. Na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdan Sopocki Drugi, 

2. Na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec. 

3. Koszty poniesione w związku z odbieranie, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 

nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której są położone 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat 

gmina pokrywała koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami, które obejmują:  

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych; 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.  

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres:  

od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: 

1) należności – 430 772,86 zł. 

2) wpłaty – 371 787,17 zł. 

3) zaległości (wg stanu na dzień 31.12. 2018 r.) – 25 576,80 zł. 

4) nadpłaty – 1 235,71 zł. 
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Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtowały się następująco: 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 405 300,84 zł. 

2) koszty pracownicze – 52 405,09 zł. 

Łącznie : 457 705,93 zł. 

4. Liczba mieszkańców. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Susiec zameldowanych 

było 7 681 stałych mieszkańców.  

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 

nieruchomości zobowiązani są złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.        

Pierwszą deklarację mieszkańcy zobowiązani są złożyć do wójta w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zostało złożonych  

2 114 deklaracji. 

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

art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach. 

Na terenie gminy Susiec w 2018 roku nie było konieczności wydania decyzji 

administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Susiec. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Susiec była ustalona na  

podstawie półrocznych sprawozdań otrzymywanych od podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Susiec. Ustalone ilości zostały ujęte 

w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2018 rok. Z wyżej wymienionych sprawozdań wynika, że większość 

odebranych odpadów komunalnych zostało poddanych procesowi R12 czyli wymiana 

odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów odzysku wymienionych w pozycji 

R1 – R11: 

R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

R2 – Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych które nie są stosowane jako  

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy    

przekształcania) 

R4 – Recykling lub regeneracja metali i związków metali 

R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 

R6 – Regeneracja kwasów lub zasad 

R7 – Odzysk składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 

R8 – Odzysk składników z katalizatorów 

R9 – Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

R10 – Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby 

R11 – Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań   

           wymienionych w pozycji R1 - R10 

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów  

           wymienionych w pozycji R1 – R11. 
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Tabela 1.  

Szczegółowe dane na temat poszczególnych frakcji i ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych w 2018 roku. 
Kod 

odebranych  

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,755 R3 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
48,558 R3 

15 01 04 Opakowania z metalu 15,123 R4 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe   2,730 R12  

15 01 07 Opakowania ze szkła 77,193 R5 

16 01 03 Zużyte opony 24,320 R3 

19 12 01 Papier i tektura 0,010 R3 

19 12 02 Metale żelazne 7,378 R4 

20 01 35 Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 
20,096 R12 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
608,640 R12 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji    26,020 R12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe   14,070 R12 

Razem: 857,893   x 
 

Tabela 2.  

Zestawienie poszczególnych frakcji odpadów wytworzonych na terenie Gminy Susiec  

w latach 2013 – 2018. 

Rodzaj 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odpadów 

komunalnych  

w 2013 r. 

   [Mg] 

Masa  

odpadów 

komunalnych  

w 2014 r.     

     [Mg] 

Masa  

odpadów 

komunalnych  

w 2015 r. 

     [Mg] 

Masa 

odpadów 

komunalnych  

w 2016 r. 

     [Mg] 

Masa  

odpadów 

komunalnych  

w 2017 r. 

     [Mg] 

Masa  

odpadów 

komunalnych  

w 2018 r. 

     [Mg] 

Opakowania z 

papieru  

i tektury 

  4,500  4,500   5,300  7,900 10,456 13,755 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

28,600 30,100 23,800 20,600 46,943 48,558 

Opakowania z 

metali 
  1,800   0,000   5,800   7,200 15,268 15,123 

Opakowania 

wielomateriałowe 
  0,000   0,000   3,000   0,000   5,150   2,730 

Opakowania ze 

szkła 
67,900 67,100 63,000 88,500 63,697 77,193 

Zużyte opony   0,300 38,700 25,400 11,800 24,890 24,320 
Gruz ceglany   0,000   0,000   0,000  0,000   0,320   0,000 
Papier i tektura   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   0,010 
Metale żelazne   0,000   0,000   0,000  0,000   0,000   7,378 
Zużyty sprzęt   

elektryczny 

 i elektroniczny 

   

6,300 

 

11,300 

 

15,100 

   

6,200 

 

25,615 

 

20,096 

Inne 

niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

  

0,000 

   

5,900 

   

1,300 

  

0,500 

   

0,500 

  

0,000 

Odpady 

wielkogabarytowe 
  0,000 0,000   4,500 20,100 41,060 14,070 



Odpady ulegające 

biodegradacji 
  0,000 0,000 10,000 16,400 27,820 26,020 

Nie segregowane 

(zmieszane) 

odpady komunalne 

 

388,8 

 

466,1 

 

469,4 

 

495,4 

 

536,130 

 

608,640 

Ogółem:  498,2 623,7 626,6 674,6 797,849 857,893 

 

W 2018 roku z terenu Gminy Susiec zebrano łącznie 857,893 Mg odpadów komunalnych  

w tym: 

1. Odpady zebrane w sposób selektywny – 249,253 Mg 

2. Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 608,640 Mg 
 

Tabela 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2013 – 2020. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dopuszczalny  

poziom do osiągnięcia  

      [%] 

 

50 

 

50 

 

50 

 

45 

 

45 

 

40 

 

40 

 

35 
Poziom osiągnięty 

przez Gminę Susiec 
48,8 58,5 49,7 0,0 0,0 1,12 x x 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania  w 2017 roku na terenie Gminy Susiec wyniósł 0,0% przy 

dopuszczalnym poziomie do osiągnięcia za rok sprawozdawczy wynoszący 45% a więc został 

osiągnięty, co przedstawia powyższa tabela. Żadne odpady komunalne zebrane z terenu 

Gminy Susiec nie trafiły na składowisko odpadów. Nie występowały też odpady oznaczone 

kodem 19 12 12 - powstałe z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Tabela 4.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych:  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z 

obszaru Gminy Susiec latach 2012 - 2020 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dopuszczalny  

poziom do osiągnięcia 

[%] 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 
Poziom osiągnięty 

przez Gminę Susiec 
19,5 22,2 25,7 32,0 29,2 32,58 x x 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych:  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy 

Susiec w 2018 roku, na terenie Gminy Susiec wyniósł 32,58 % przy dopuszczalnym poziomie 

do osiągnięcia za rok sprawozdawczy wynoszący 30% a więc został osiągnięty, co 

przedstawia powyższa tabela.  

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z 

terenu gminy Susiec oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu 

Gminy Susiec, w 2018 roku odebrano 608,640 Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Odpady te w ilości 581,800 Mg zostały przekazane 

do mechanicznej obróbki w instalacji zarządzanej przez Gminny Zakład Komunalny w 

Mirczu, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze oraz w 

ilości 26,840 Mg do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  ul. ks. P. Skargi 11, 

22-100 Chełm.  
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Z informacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu wynika, że wytworzono 

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w ilości 573,713 Mg, które przekazano do zagospodarowania w procesie R12 w 

ilości 203,304 Mg, w procesie D5 w ilości 9,378 Mg oraz w procesie D8 w ilości 358,686Mg. 

Pozostałości z sortowania odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne w ilości 10,080 

Mg przekazano do zagospodarowania w procesie  R12. 

Z informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  ul. ks. P. Skargi 11,  

22-100 Chełm wynika, że odpady o kodach 15 01 02, 15 01 07, 20 01 99, 20 03 07 poddane 

zostały procesowi odzysku R12, odpad o kodzie 20 02 01 kompostowaniu R3, zaś odpady o 

kodzie 20 01 99 (popiół) i 17 01 07 procesowi odzysku na składowisku R5. Wszystkie 

wysegregowane odpady poddane zostały recyklingowi.  

W okresie sprawozdawczym nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

stanowiących odpady komunalne.  
             

8. Podsumowanie. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za 

2018 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W raku 2018 ilość zebranych i 

odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Susiec była wyższa w porównaniu do  

roku poprzedniego. Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku tj. poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  oraz poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych:  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy 

Susiec zostały osiągnięte.  

             

 

 

         

        WÓJT  GMINY 

        

        Zbigniew Naklicki 
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