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Wstęp 

 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Dęblin za 2021 rok jest 

wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2021 r., poz. 888 ze zmianami) polegającego na dokonaniu corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Analiza zawiera elementy wskazane w art. 9tb ust. 1 ww. ustawy. Sporządzona została  

na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanej przez 

prowadzącego instalację komunalna- Zakład Usług Komunalnych Sp. z  o.o. w Puławach oraz 

na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Dęblin z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazanego zgodnie z przepisami ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Na podstawie corocznej analizy weryfikowane są możliwości techniczne  

i organizacyjne Miasta Dęblin w zakresie: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

c) kosztów poniesionych w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki  

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

d) liczby mieszkańców; 

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  

w art. 6 ust. 1 ustawy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,  

o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy; 

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

g) ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

h) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych; 

i)  masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do 

termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych 

przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy. 
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 W 2021 roku na terenie Miasta Dęblin odpady komunalne odbierane były w postaci 

selektywnej. W okresie tym prowadzono zbiórkę następujących frakcji odpadów: 

1. Odpady z tworzyw sztucznych, opakowaniowe,  wielomateriałowe, odpady z metali, 

w tym odpady opakowaniowe z metali. 

2. Papier i tekturę. 

3. Szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe. 

4. Odpady wielkogabarytowe. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

6. Popiół. 

7. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe. 

9. Chemikalia. 

10. Zużyte opony. 

11. Przeterminowane leki. 

12. Zużyte baterie i akumulatory. 

13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki. 

Od mieszkańców odbierana była każda zebrana ilość odpadów komunalnych. Zebrane odpady 

komunalne mieszkańcy od 1 stycznia 2021 r. gromadzili w następujący sposób: 

1. W zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady z tworzyw sztucznych – worek w kolorze żółtym, 

b) papier i tekturę – worek w kolorze niebieskim, 

c) szkło – worek w kolorze zielonym, 

d) popioły - w osobnym pojemniku lub worku, 

e) odpady biodegradowalne – pojemnik lub worek w kolorze brązowym,  

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku bądź 

worku w  kolorze czarnym lub ciemnozielonym, lub pojemnik metalowy 

(cynkowy) 

2. W zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady z tworzyw sztucznych – w pojemniku z tworzywa sztucznego w kolorze 

żółtym lub oznakowanym pojemniku metalowym siatkowym, 

b) szkło – w pojemniku w kolorze zielonym lub oznakowanym pojemniku 

metalowym siatkowym, 

c) odpady biodegradowalne – w pojemniku w kolorze brązowym, 

d) popioły – w osobnym pojemniku czarnym bądź metalowym, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku  

w kolorze czarnym bądź ciemnozielonym,  
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Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin: 

 

1. LICZBA MIESZKAŃCÓW OBJĘTA SYSTEMEM GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Dęblin liczyło 15 287 mieszkańców 

(zameldowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. na pobyt stały 14 777 i czasowy 510).  

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych  

w Urzędzie Miasta Dęblin ujętych zostało 12 613 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2021 r.), 

z czego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach wszystkie osoby zadeklarowały zbieranie odpadów w sposób selektywny. 

Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców zameldowanych na pobyt stały,  

a liczbą mieszkańców ujętych w deklaracjach wynika m.in. z pobytem części mieszkańców  

w innych miastach oraz wykonywaniem przez osoby czynne zawodowo obowiązków 

służbowych poza terenem Miasta Dęblin. 

Ilość nieruchomości objęta systemem gospodarowania odpadami na koniec 2021 r. 

wynosiła: 

– w zabudowie wielorodzinnej – 148 szt. 

– w zabudowie jednorodzinnej – 2465 szt. 

Ilość nieruchomości, które zadeklarowały, że będą kompostować bioodpady wynosiła 

998.   

W ramach wykonywania bieżących czynności podejmowane są działania w celu 

weryfikacji danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

 

2. OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT DOTYCZĄCE GOSPODARKI 

ODPADAMI 

 

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują na terenie miasta Dęblin nowe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie § 1  i § 2 Uchwały Rady Miasta 

Dęblin XXXVIII/219/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. 

Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2020 r., poz. 5695) ustala się, że opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Miasto Dęblin począwszy od 1 

stycznia 2021 r. za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

28,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne  są 

zbierane w sposób selektywny oraz ustala się podwyższoną stawkę opłaty za jeden miesiąc 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł od każdej osoby jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny. 

Obowiązują także zwolnienie: 

   - zwolnienie w kwocie 2,00 zł od stawki miesięcznej opłaty od jednego mieszkańca  

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku 

przydomowym; 
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   - zwolnienie w wysokości 30% od stawki miesięcznej opłaty od jednego mieszkańca  

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 

dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) 

 

3. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto 

Dęblin pokrywało koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

które obejmowały koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługi administracyjnej tego systemu, 

4) działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Ad. 1: 

Z uwagi na to, że przedsiębiorca, który świadczył usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblin został zobowiązany do odbierania, transportu, 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach wartości wynagrodzenia za 

wykonanie warunków zawartej umowy, Miasto Dęblin nie posiadało potrzeb inwestycyjnych 

w tym zakresie. 

Ad. 2: 

W 2021 roku zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zostało scedowane na Wykonawcę usług, tj. Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie. W związku z powyższym w roku ubiegłym nie 

było konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na wybudowanie PSZOK. 

Ad. 3. 

Nie odnotowano nakładów inwestycyjnych związanych z obsługą administracyjną systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Ad. 4.  

W 2021 r. w ramach działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania  

z odpadami komunalnymi opracowano informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów 

i o kompostowaniu bioodpadów w przydomowych kompostownikach, które były 

udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin. 
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4. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

 

 Na terenie Miasta Dęblin w 2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) prowadzony był przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp z .o.o. z siedzibą w Dęblinie.  

Punkt ten zlokalizowany jest na terenie bazy transportowej Zakładu Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońskiej 23-27. Punkt czynny jest we wtorek, 

czwartek i sobotę. 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowano następujące 

odpady: 

 papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury (kod odpadów: 20 01 01,  

15 01 01), 

 tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe oraz opakowania z metali (kod odpadów: 20 01 39, 15 01 02,  

15 01 04, 15 01 05), 

 zużyte opony (kod odpadów: 16 01 03), 

 zużyte baterie i akumulatory (kod odpadów: 20 01 33*, 20 01 34), 

 szkło (kod odpadów: 20 01 02, 15 01 07), 

 popiół pochodzący z gospodarstw domowych (kod odpadów: 20 01 99, 20 03 99), 

 bioodpady  (kod odpadów: 20 02 01), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*,  

20 01 36), 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod odpadów: 20 03 07), 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadów: 17 01 07; 17 09 04), 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły, strzykawki kod: ex 20 01 

99) 

 

 

5. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI 

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2021 r. kształtują się następująco:  
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Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2021 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Koszty 

Procentowy 

udział w kosztach 

ogółem 

1. Koszty organizacji, wyposażenia oraz 

prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

 

108 000,00 zł 

 

2,27 % 

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

 

829 590,18 zł 

 

17,44% 

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odebranych od 

mieszkańców 

 

3 810 823,23 zł 

 

80,09 % 

4. Odbiór, transport i unieszkodliwienie 

przeterminowanych lekarstw 
9 527,33 zł 0,20 % 

 Suma 4 757 940, 74 zł 100 % 

 

 W 2021 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

zamknęły się kwotą 4 757 940, 74  zł, jest to wzrost o 1 286 440,74 zł, czyli około 37 %  

w stosunku do poprzedniego roku 2020 r., gdzie koszty funkcjonowania systemu wyniosły  

3 471 500,00 zł. Wzrost kosztów jest głównie efektem podwyżki opłat za zagospodarowanie 

odpadów w instalacji przetwarzania odpadów i wielu innych składowych. 

 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób 

fizycznych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku 

wyniosły 4 248 843,40 zł, które pokryły 89,30 % kosztów poniesionych na funkcjonowanie 

systemu. Ponadto wpłynęły koszty upomnień – 10 025,46 zł oraz odsetki od ww. opłat  

– 4 065,23 zł. Na koniec 2021 roku istniały zaległości w wysokości 223 176,37 zł. W związku 

z występującymi zaległościami wystawiono 921 upomnień oraz 97 tytułów wykonawczych. 

 

 

6. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU 

MIASTA DĘBLIN I PRZEKAZANYCH DO INSTALACJI W 2021 R. 

 

Według raportów miesięcznych przedkładanych przez Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, w 2021 roku od mieszkańców na terenie Miasta Dęblin 

odebrano następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
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Lp. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
180,5120 

 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
242,9900 

 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 
225,4200 

 

4. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

2484,040 

 

5. 
20 03 99, 

ex. 20 01 99  

Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

(Popiół z gospodarstw domowych) 

205,0700 

 

6. 
 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,9200 

7. 20 01 32 
Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
1,0727 

8. 20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji 

 

447,6200 

 

9. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
28,2800 

 

Suma odebranych odpadów: 3 819,9247 Mg 

 

Wykres przedstawiający ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z terenu 

Miasta Dęblin w 2021 r., według poszczególnych frakcji z powyższej tabeli: 

 

 

 

65,03% 5,37% 
0,13% 

4,73% 

5,90% 

0,03% 

11,72% 

0,74% 

6,36% 
Zmieszane

Popiół

Zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny
Papier i tektura

Szkło

Przeterminowane leki

Bioodpady

Odpady wielkogabarytowe

Tworzywa sztuczne
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Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, nieobjętych system gospodarowania 

odpadami : 

Lp. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
105,6320 

 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
31,1500 

 

3.  15 01 04 Opakowania z metali 8,0830 

4.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,9400 

5.  15 01 07 Opakowania ze szkła 
1,3300 

 

6.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,2600 

7.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 4,5400 

8.  17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
206,2200 

9.  17 02 01  Drewno 1,2000 

10.  17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

263,0500 

11.  17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 
1,0800 

12.  17 03 80 Odpadowa papa 0,9000 

13.  17 06 04  
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 
10,7600 

14.  17 09 04  

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

97,3060 

15.  20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

756,1000 

 

16.  
20 03 99 

 

Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

 

2,2000 

17.  
 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające biodegradacji 83,3400 

18.  20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 52,5000 

19.  20 02 01 
Odpady ulegające biodegradacji 

 

 

0,6600 

20.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
0,2600 

 

Suma odebranych odpadów: 1 637,5110Mg 
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7. ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  I PRZEKAZANYCH 

DO INSTALACJI W 2021 R. 

  

Lp. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

1. 
20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach (popioły) 
6,3800 

2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,2800 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 12,5000 

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 11,3600 

5. 16 01 03 Zużyte opony 14,8400 

6. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

502,7000 

7. 20 01 35
*
 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,8700 

8. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

16,8500 

9. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 283,6000 

10. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 152,4400 

Suma odebranych odpadów: 1023,8200 

 

Wykres przedstawiający ilość odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) i przekazanych do instalacji z terenu Miasta Dęblin  

w 2021 r., według poszczególnych frakcji z powyższej tabeli: 
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8. UZYSKANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 

UŻYCIA I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH. 
 

1) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z 

którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się w 

sposób ogólny do odpadów powstających w wyniku robót budowlanych. Pomimo ww. 

zmian definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych 

dalej zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi 

(gmina ma obowiązek przyjmowania tego typu odpadów). Należy pamiętać, że zgodnie z 

art. 13. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw, do ewidencji odpadów oraz sprawozdań składanych za pośrednictwem 

BDO za 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się 

przepisy dotychczasowe, w tym stosuje się dotychczasową definicję odpadów 

komunalnych. Zmiany w zakresie definicji odpadów komunalnych oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych weszły w życie 1 stycznia 2022 i dotyczą sprawozdań, 

które zostaną złożone za 2022 r. oraz kolejne lata. 

W związku z tym, że gminy w dalszym ciągu będą zapewniały przyjmowanie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, w sprawozdaniach 

0,62% 1,22% 1,45% 1,65% 

49,24% 

1,99% 

1,11% 

27,78% 

14,93% 

Popiół

Tworzywa sztuczne

Zużyte opony

Zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny
Odpady budowlane i

rozbiórkowe
Papier i tektura

Szkło

Bioodpady

Odpady wielkogabarytowe
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komunalnych w dalszym ciągu będą zbierane informacje w zakresie masy ww. odpadów 

(jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu). 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

wyniósł w 2021 r. 63,42 % 

 

2) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
 

W sprawozdaniach składanych za pośrednictwem BDO, na podstawie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadal należy umieszczać informacje 

dotyczące osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Określony poziom ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należało osiągnąć 

do lipca 2020 r.  Dane będą zbierane i sprawozdawane w tym zakresie 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania za 2021 r. wyniósł 2,32 % 
 

 

3) Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych za 2021 rok 

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji 

na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r. Ponadto w art. 

3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach określono, że ww. poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 

przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. 

 

Ms –375,5760 Mg 

Mw – 6481,2547 Mg 

Poziom składowania % = (375,5760: 6481,2547)x 100 % = 5,79 % 

 

Poziom składowania odpadów komunalnych za 2021 rok wynosi 5,79 % 

 

Objaśnienia: 

Ms – łączna masa odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych przekazanych w danym roku do zagospodarowania w procesie (D5) 
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Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych, wyrażoną 

w Mg 

 

Poziom składowania: obliczony według wzoru (Ms/Mw)x100 

 

4) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

 

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 20% wagowo - za rok 2021. Poziom 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako 

stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia  

i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. 

 

Miasto Dęblin za 2021 r. osiągnęło  poziom przygotowania do ponownego użycia 

 i recyklingu odpadów komunalnych - 23,49 % - poziom został osiągnięty. 

 

9. MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE 

GMINY PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ORAZ 

STOSUNEK MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO 

TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA DO MASY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY. 

 
       Masa odpadów komunalnych – kod 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

wytworzonych na terenie Miasta Dęblin przekazanych do termicznego przekształcania 

(Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów, Centrum Onkologii, 85-796 

Bydgoszcz, ul. Izabeli Romanowskiej 2) w 2021 r. wyniosła 1,0727 Mg. 

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania 

do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy wyniósł 0,02 %  

(1,0727 Mg /6481,2547Mg). 
 

10. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI  

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI  

Z PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 

 
 Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości obowiązany był do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętym 

przez Sejmik Województwa Lubelskiego  Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Lubelskiego Miasto Dęblin zaliczone zostało do Regionu Gospodarki 

Odpadami Puławy. 
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 Zniesienie obowiązku regionalizacji od 6 września 2019 r. umożliwia przekazywanie 

zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych na obszarze całego kraju, 

dotychczasowe RIPOKI stały się Instalacjami Komunalnymi. 

   

W 2021 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane były do: 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp z o.o. w Puławach 

24-100 Puławy ul. Dęblińska 96. 

 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne przekazywane były do: 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp z o.o. w Puławach 

       24-100 Puławy ul. Dęblińska 96. 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach przekazał informacje, iż całość 

odpadów  

o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) dostarczonych w 2021 r. do Instalacji  

w Puławach poddana została recyklingowi w Kompostowni Odpadów Organicznych przy 

ul. Komunalnej 11, 24-100 Puławy. Na skutek procesów jakim poddany został ww. 

odpad powstał organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie GLEKOMP, 

który decyzją G-449/14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26.05. 2014 roku został 

dopuszczony do obrotu. 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

przekazywane były do: 

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp z o.o. w Puławach 

24-100 Puławy ul. Dęblińska 96. 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Rykach 

08-500 Ryki ul. Janiszewska 70 - składowisko odpadów. 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Kraśniku  

23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/3 - składowisko Piaski, 23-200 Kraśnik ul. Jodłowa 

70. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. usługi polegające na odbiorze, 

transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Miasta Dęblin,  

po przeprowadzonym w 2020 roku postępowaniu przetargowym wykonywało 

konsorcjum firm:  

 Lider – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, adres: 

ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, 

 Partner –PreZero Service Wschód (dawniej: Tonsmeier Wschód) Sp. z o.o. adres:  

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.  
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11. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI 

UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY O UTRZYMANIU 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA 

POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6 – 12: 

 

Na terenie Miasta Dęblin do końca 2021 r. nie odnotowano konieczności wydania 

przez Burmistrza Miasta Dęblin 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. 

 

12. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH I BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, ODBIERANYCH Z TERENU 

GMINY ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI Z 

PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

odbieranych z terenu miasta oraz przeznaczonych do składowania pozostałości  

z sortowania i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2021  roku przedstawia 

poniższa tabelka: 

 

 

 

 

Odpady przeznaczone do 

składowania 

Kod i rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych 

do składowania [Mg] 

Bioodpady 20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

0,0 

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady komunalne 

20 03 01 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

0,0 

 

 

Odpady powstałe  

posortowaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych 

19 12 12 Inne odpady  

(w tym zmieszane 

substancje i przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

62,1984 

19 05 99 

Inne niewymienione odpady 

1903,1200 
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13. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

 

 
W analizowanym okresie 2021 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

na terenie Miasta Dęblin m.in.: 

 zaobserwowano rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej w zakresie segregacji odpadów komunalnych, 

 w odniesieniu do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej na niektórych osiedlach  

obserwuje się nadal problemy z prawidłową segregacją odpadów komunalnych,  

 podmiot odbierający odpady komunalne z terenu miasta Dęblin wywiązywał się 

z umowy m.in. posiadał wystarczającą ilość pojazdów, które wykorzystywane były do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Pojazdy te były w pełni sprawne, posiadały 

aktualne badania techniczne, wyposażone były w urządzenia monitorujące – GPS, 

wyposażał nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne. 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9u ust. 1 i ust. la ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 ze zmianami), a także mając na względzie Zarządzenie Nr 132.2021 Burmistrza Miasta 

Dęblin z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli w 2021 

roku podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Miasta Dęblin, przeprowadzono 

kontrolę podmiotów gospodarczych odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Miasta Dęblin. 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował przestrzeganie przez przedsiębiorcę 

obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Zaplanowano kontrolę 8 podmiotów gospodarczych, wpisanych do rejestru 

działalności gospodarczej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Dęblin. 

Zaplanowano kontrolę następujących podmiotów gospodarczych: 

1) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą: 08-530 Dęblin ul. 

Towarowa 2D; 

2) PreZero Service Wschód Sp z o.o. z siedzibą: 26-600 Radom ul. Wrocławska 3; 

3) TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek z siedzibą: 08-530 Dęblin ul. 

Składowa 78 - 80; 

4) EKOLIDER JAROSŁAW WYGLĄDAŁA z siedzibą: 08-400 Garwolin, Lucin 4; 

5) P.P.H.U. KORNEX Kornelia Mróz z siedzibą: 08-504 Ułęż, Korzeniów 80; 

6) PHU Teresa Zawadzak z siedzibą: 08-530 Dęblin ul. Wiślana 100; 

7) F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski z siedzibą: 85-552 Bydgoszcz ul. Serocka 

11; 

8) KOMA Lublin Sp z o.o. z siedzibą: 20-209 Lublin ul. Melgiewska 11E. 
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Z przedstawionego wykazu podmiotów łącznie skontrolowano 6 podmiotów 

gospodarczych. W przypadku 2 podmiotów (F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski  

i KOMA Lublin Sp z o.o.) podmioty te po doręczeniu zawiadomień o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli wystąpiły do Burmistrza Miasta Dęblin z wnioskami  

o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Dęblin i zostały 

wykreślone z ww. rejestru. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, z wyjątkiem jednego podmiotu kontrolowanego, 

(stwierdzono brak systemu GPS w pojazdach służących do odbioru i transportu odpadów, 

ale nieprawidłowości zostały już uzupełnione) nie stwierdzono naruszenia przepisów 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

122) . 

  

 

 

 

 


