ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
Szczegółowe dane o Gminie Nozdrzec:
a/ powierzchnia Gminy Nozdrzec- 12 072 ha
b/ liczba miejscowości - 8
c/ liczba mieszkańców –8 255 /zameldowanych na pobyt
stały na koniec grudnia 2018 r./
d/ liczba gospodarstw domowych - ok. 2010
e/ liczba budynków wielorodzinnych - 10
f/ sieć dróg publicznych, zgodnie z trasą przejazdu
samochodu odbierającego odpady komunalne ok. 80 km.
Częstotliwość odbioru odpadów wystawianych do dróg
publicznych zgodnie z uzgodnioną trasą przejazdu:
1/ raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
- Firma PHU „EKOMAX” 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, świadczy usługi związane
z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec. Jest to
rozstrzygnięcie przetargu, który został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Nozdrzec.
Obowiązki wykonawcy:
Zgodnie z zawartą Umową wykonawca dostarcza do sołtysów worki na odpady w kolorach
oraz wyposażone w następujący nadruk:
a/ na worku koloru żółtego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC tworzywa sztuczne i metale
b/ na worku koloru niebieskiego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC papier
c/ na worku koloru zielonego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC – Szkło
d/ na worku koloru brązowego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA NOZDRZEC –
odpady biodegradowalne.
e/ na worku koloru czarnego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC –
zmieszane odpady komunalne
f/na worku koloru popielatego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA NOZDRZEC –
popiół.
Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z folii o odpowiedniej
grubości, dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu.
Właściciel nieruchomości nie ponosi kosztów związanych z zaopatrzeniem swojego
gospodarstwa w worki Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ulotkę zawierającą
informację o nowym systemie gospodarowania odpadami, zwłaszcza o sposobie segregacji
odpadów na poszczególne frakcje odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania czytnika kodów (ean) kreskowych i dokonywania
odczytów podczas odbioru odpadów celem kontroli rzetelności segregacji odpadów przez
właścicieli nieruchomości. Numer identyfikacyjny (kod kreskowy) nadaje Gmina. Odbierający
odpady zarejestruje ilość worków odebranych z danej nieruchomości z podziałem na frakcje
odpadów i sporządzi raport z przejazdu, który następnie przekaże organowi Gminy

Opłata
Rada Gminy w Nozdrzcu podjęła uchwałę o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 11,25 zł miesięcznie od osoby, jeżeli są zbierane i odbierane w
sposób selektywny i 22,50 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne nie poddane
segregacji.
Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:
Plan na 2018 r : 1 559 341,86 zł
W tym:
a/ wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia: 104 660 zł
b/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 486 500,00 zł
c/ zakup materiałów i usług do obsługi systemu gospodarki odpadami: 6 840,00 zł
d/ wydatki majątkowe: 961 341 zł
Wykonanie planu: 1 513 175,82 zł
W tym:
a/ wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia: 86 148,61 zł
b/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 467 685,72 zł
c/ zakup materiałów i usług do obsługi systemu gospodarki odpadami: 4 990,78 zł
d/ wydatki majątkowe: 954 350,71 zł
Informacja o odebranych odpadach komunalnych
Szacunkowa ilość odpadów zebranych w 2018 roku zgodnie z danymi ze sprawozdań:
- zmieszanych o kodzie 20 03 01 - 305,180 Mg
- odpadów segregowanych:
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Miejsce instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne z terenu Gminy Nozdrzec:
- Instalacja mechaniczno-biologiczna przetwarzania odpadów Paszczyna 62B, 39-207
Brzeźnica

- Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ul. Ciepłownicza 8, 35 – 322
Rzeszów
- P.H.P.U ZAGRODA Sp. z o.o. Sortownia odpadów zmieszanych ul. 1-go Maja 38B 38-100
Strzyżów
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki
ul. Myśliwska 9 36-030 Błażowa
- Składowisko „Kozodrza”, Kozodrza, 39-103 Ostrów
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych kompostownia Giedlarowa, 37-300 Leżajsk
- Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja
Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło
- Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Pełkinie135A, 37-511 Wólka Pełkińska
- Linia do produkcji granulatów gumowych o wydajności 30 000 Mg/rok, odpadów gumy
oponiarskiej. (GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o. o.) Rożniatów 4, 37-205 Zarzecze
OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA: 2,163

- dopuszczalny: na 2018 rok : 50 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 31,254 %obowiązek osiągnięcia poziomu: na rok 2018: 30 %.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci:
- doprowadzono do likwidacji 1 wysypiska śmieci:
W miejscowości Izdebki.
Gmina prowadzi doraźne kontrole w terenie mające na celu ustalenie właścicieli
odpadów składowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Takie
wykroczenia zgłaszane są również na policję, która w razie potrzeby może ukarać
mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.
Gdy jakiś ustalony posiadacz odpadów składuje odpady w miejscu
nieprzeznaczonym do ich magazynowania, Wójt zgodnie z ustawą nakazuje
posiadaczowi odpadów, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania. Gdy posiadacz odpadów nie jest znany, ale władającym gruntem
jest podmiot inny niż gmina, wówczas odpowiedzialność za usunięcie odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania ponosi władający powierzchnią
tego gruntu.

