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Uchanie 2016r. 



 

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. 

 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Uchanie, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma 

również dostarczyć  informacje o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, 

którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do 

składowania.   

Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Uchanie. 

Na ternie gminy obowiązują uchwały: 

1. Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty; 

2. uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów; 

3. Uchwała Nr XXII/139/2013 rady gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku  

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Uchanie; 

4. Uchwała Nr IX/60/2015 rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której 

zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

 

 

 



III. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Na terenie Gminy Uchanie nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania. 

Odpady zmieszane odbierane były przez podmiot i przekazywane do   

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  w Chełmie ul. ks. Piotra Skargi 11,  

22-100 Chełm oraz do  EURO - EKO Sp. z. o. o ZPPA  

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm na paliwa alternatywne. Odpady selektywnie zebrane, 

przekazywane były przedsiębiorcom zajmującym się skupem poszczególnych 

surowców. 

        

 IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2015r.  nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

 

V.  Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015r. zameldowanych na pobyt stały  

i czasowy to 4 888 osób. Systemem zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe 

na podstawie złożonych  deklaracji było to 1332 deklaracji  z tego: 278 zdeklarowało,  

że  niesegreguje, 1053  zdeklarowało segregację odpadów komunalnych.  

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 2015r. 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 podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających  odpady z terenu  

gminy Uchanie w 2015 roku odebrano następujące frakcje: 

 

Kod odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa odebranych 

odpadów /Mg/ 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

40,5 



20 01 11 Tekstylia 2,7 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 60,5 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

55,8 

16 01 03  Zużyte opony 1,1 

20 01 02  Szkło 7,2 

15 01 07  Opakowania ze szkła 60,4 

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe 63,7 

20 02 01  Odpady ulęgające 

biodegradacji 

2,3 

20  01 01 Papier i tektura 6,8 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

95,9 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 

i remontów 

21,2 

17 04 05 Żelazo i stal 10,3 

20 01 99  Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

 

21,7 

19 12 12 Inne odpady  z mechanicznej 

ƻōǊƽōƪƛ ƻŘǇŀŘƽǿ  

25,6 

 

VIII. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z tereny Gminy. 

Odpady zmieszane  w ilości 7,5 Mg zostały  przekazane do składowania  na Miejskie 

Składowisko Odpadów ul. Gródecka 22-510 Hrubieszów. 

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie  191212 w ilości 10,2 Mg zostały 

przekazane do składowania na składowisko w Serebryszczu -  PGO Chełm. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Koszty poniesiona na odbiór i  zagospodarowanie odpadów  komunalnych  od 01.01.2015r. 

do 31.12.2015r. wyniosły:  233 973,17 zł 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Szewczuk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


