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Uchanie 2014r. 



I. Wstęp. 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
II. Zagadnienia ogólne. 

 
1. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.  odbiór odpadów komunalnych na terenu 

Gminy Uchanie odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług 
komunalnych, zadania realizowane były przez: „A-ZET EKO” Adam Marchewka  
ul. Kłosowskiego 54, 22-300 Krasnystaw oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. 

2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
obowiązki  przejęła gmina. Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez LEW-POL Sprzedaż 
Hurtowa  Odpadów i Złomu ul. Usługowa 7a, 22-540 Dołhobyczów. Firma została 
wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na półtora 
roku, tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. 

3. Na terenie Gminy Uchanie  zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w miejscowości Mojsławice gm. Uchanie.   

4. W 2013 r. została zorganizowana   zbiórka odpadów tj.: zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z ternu wszystkich 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Uchanie.   

 
III.  Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Możliwość przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 
Na terenie Gminy Uchanie nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Odpady zmieszane przekazywane były do Instalacji  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Odpadami Sp. z. o. o Serebryszcze gm. Chełm, były też przekazywane do 
EURO-EKO Sp. z.o.o ZPPA ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm na paliwa alternatywne. 
  

IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2013r.  nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. 

 
 
 
 



V. Liczba mieszkańców. 
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy 
to 4 918 osób. Systemem zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe na 
podstawie złożonych  deklaracji było to 1317 nieruchomości. 
System nie obejmował odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości nie 
zamieszkałych tj. z działalności gospodarczej. 
Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych 
deklaracjach wynika z faktu podejmowania nauki poza  miejscem zamieszkania  przez 
uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje u osób czynnych zawodowo, 
którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. 
 

VI. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 
art. 6 ust. 1. 

Na terenie Gminy Uchanie  do końca 2013r. nie odnotowano  wydania przez Wójta 
decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, 
o której mowa w art.6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

VII. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy. 
Na postawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających od właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne z terenu gminy Uchanie w 2013 roku odebrano 
następujące odpady: 
 

 

Kod odebranych 
odpadów 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

 

Masa odebranych 
odpadów /Mg/ 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

81,3 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

63,15 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 10,20 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

115,78 

16 01 03  Zużyte opony 2,10 

20 01 02  Szkło 53,3 

20 01 40  Metale 15,9 

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i 
placów 

5,4 



20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

10,02 

20 02 01  Odpady ulęgające 
biodegradacji 

14,8 

20  01 01 Papier i tektura 36,74 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

24,28 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 
i remontów 

16,2 

ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne 
odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

15,9 

 

19 12 12 

 
Inne odpady z mechanicznej 
obróbki odpadów 

 
43,9 

 
IX.  Koszty poniesiona w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Koszty poniesiona na odbiór i  zagospodarowanie odpadów od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. 

to : 121 840,86zł. 

 

X. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 
tereny Gminy. 

 
Odpady zmieszane trafiały do Instalacji  mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo  Gospodarki Odpadami Sp. z. o. o 
Serebryszcze gm. Chełm, były też przekazywane do EURO-EKO Sp. z.o.o ZPPA ul. 
Fabryczna 6, 22-100 Chełm na paliwa alternatywne. 
Odpady zielone były kompostowane przez podmiot odbierający. 

 
 
XI. Wyposażanie mieszkańców w pojemniki do segregacji. 
 
    W ramach nowego systemu wyposażono wszystkie nieruchomości w worki do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. 
 
 



 
 
XII. Podsumowanie. 
 

Rok 2013 objęty przedmiotową Analizą, to rok, w którym na Gminy nałożone zostały 
nowe obowiązki. Od 1 lipca 2013 roku to Gminy zostały zobowiązane objąć właścicieli 
nieruchomości  z jej terenu, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest: 
- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
- prowadzenia selektywnego zbierania  odpadów komunalnych „ u źródła”, 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska, 
- zmniejszenie nielegalnych składowisk odpadów, tzw. ’’dzikich wysypisk”, 
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi  
przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Nowy system gospodarki odpadami, który obowiązuje od 1 lipca 2013 wiązał się  
z wprowadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. miesięcznej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy Uchanie, która w zamian odbiera 
od właścicieli każdą wytworzoną przez nich  ilość odpadów komunalnych zmieszanych  
i selektywnych, a także wyposażenie w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów 
komunalnych. 
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