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WPROWADZENIE 

 
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.) gminy mają obowiązek dokonać 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz w celu 

oszacowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

  

Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest na 

podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych 

dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Bardzo istotny wpływ na sporządzenie przedmiotowej analizy miała ustawa z dnia 19 lipca 2019 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2019, poz. 1579), której zapisy weszły w życie w dniu 6 września 2019 r. Wprowadziła ona szereg 

zmian i ograniczeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie: 

 

1) Zniesienie regionalizacji w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział na regiony 

gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza 

granicami regionów. RIPOK-i zostały zastąpione przez instalacje komunalne, a zastępcze i 

ponadregionalne RIPOK-i zostały usunięte, z uwagi na brak regionów. Uchwały w sprawie 

wykonania WPGO, zastąpiono tzw. listami instalacji komunalnych prowadzonymi przez 

marszałków województw, 

2) Zmiany w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej gminy – doprecyzowano treść 

oświadczenia składanego jako załącznik do wniosku o wpis do rejestru działalności 

regulowanej gminy/związku międzygminnego oraz wprowadzono kary za złożenie ww. 

wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie niezgodne z prawdą oświadczenia o 

spełnieniu wymagań przez odbierającego odpady komunalne, 

3) Zmiany dotyczące PSZOK-ów – rozszerzono minimalny katalog odpadów przyjmowanych do 

PSZOK np. o odpady niebezpieczne. Usunięto możliwość ograniczania ilości odpadów 

zielonych przyjmowanych do PSZOK. Zwolniono też PSZOK-i z wystawiania formularzy 

przyjęcia odpadów metali, 

4) Obowiązkowe kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne prowadzone przez gminy 

/ związki międzygminne minimum raz na 2 lata, 

5) Zmiany w sprawozdawczości komunalnej – półroczne sprawozdania o odebranych odpadach 

komunalnych zamieniono na roczne; rozszerzono zakres sprawozdania składanego przez 

podmiot zbierający odpady komunalne (inny niż PSZOK) oraz wprowadzono zakaz składania 

korekt m.in.: sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, czy sprawozdania 

prowadzącego PSZOK, po upływie 2 lat od terminu ich przekazania. 

 

Nie bez znaczenia jest również zmiana ustawy o odpadach, zgodnie z którą na podstawie art. 237ea 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.), podmioty 

obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, 

składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Wobec powyższego, przedmiotowa analiza została sporządzona na podstawie danych posiadanych 

przez gminę na dzień marzec 2020 roku, czyli w oparciu o półroczne sprawozdania złożone przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2020” 

obejmuje w szczególności: 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

4. Liczbę mieszkańców objętą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  

w Gminie Miasto Krosno. 

5. Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w zakresie odbioru z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

1. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  

Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 
 

 Zgodnie z ustawą o odpadach, jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

 

Poniżej przedstawiono możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych w instalacjach,  

do których kierowane były odpady pochodzące z terenu Gminy Miasto Krosno w roku 2019. 
  

Tabela 1. Możliwości przetwarzania/składowania odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących  

z terenu Gminy Miasto Krosno. 

 

Lp. Lokalizacja instalacji 
Masa przekazana 

[Mg] 
Proces przetwarzania 

1. 
Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki 

38-400 Krosno 
793,070 

R12 

(sortowanie) 

2. Giedlarowa 37-300 Leżajsk 156,380 
R12 

(sortowanie) 

3. Paszczyna 62B 39-207 895,380 
R12 

(sortowanie) 

4. Kozodrza 39-103 Ostrów  2 716,340 
R12 

(sortowanie) 

 

Możliwości przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpady zielone) 

 

Poniżej przedstawiono możliwości przetwarzania zebranych selektywnie odpadów 

ulegających biodegradacji w instalacjach, do których kierowane były odpady pochodzące z terenu 

Gminy Miasto Krosno w roku 2019. 
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Tabela 2. Możliwości przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenu Gminy 

Miasto Krosno. 

 

Lp

. 
Lokalizacja instalacji Kod/Nazwa odpadów 

Masa 

przekazana 

[Mg] 

Proces 

przetwarzania 

1. 

Sortownia odpadów zmieszanych i z 

selektywnej zbiórki ul. Białobrzeska 108 38-

400 Krosno 

15 01 01 

Opakowania z 

papieru i tektury 

20,350 
Recykling 

materiałowy 

20 03 02 

Odpady z targowisk 
50,240 R12 

2. Paszczyna 62B 39-207 

15 01 01 

Opakowania z 

papieru i tektury 

0,965 
Recykling 

materiałowy 

3. 
Kompostownia ul. Białobrzeska 108 38-400 

Krosno 

20 02 01 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

210,51 R3 

20 01 08 

Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

11,860 R3 

 

Możliwości przetwarzania pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania 

 
Poniżej przedstawiono możliwości przetwarzania pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzących z terenu Gminy 

Miasto Krosno w roku 2019. 
  

Tabela 3. Możliwości przetwarzania pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Miasto Krosno. 
 

Lokalizacja instalacji Kod/Nazwa odpadów 

Masa 

przekazana 

[Mg] 

Proces 

przetwarzania 

Składowisko odpadów komunalnych 

w Krośnie ul. Białobrzeska 108 

Składowisko „Krosno” 

ex 19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

4,088 

D5 

Paszczyna 62B 39-207 87,262 

Kozodrza 39-103 Ostrów 817,844 

 

2. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM   

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Miasto Krosno: 

1. Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjnych promujących właściwe postępowanie  

z odpadami komunalnymi. 

2. Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów dla właścicieli 

nieruchomości wielolokalowych.   

 

3. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

W wyniku analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 r., dane 

jednoznacznie wskazują, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pomimo zwiększania stawek opłat 

w ciągu roku.  
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Tabela 4. Wybrane koszty gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia do 31 grudnia 

2019 r. 

Odbiór i transport odpadów  3 545 814,08 zł  

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych 3 020 619,31 zł  

Zagospodarowanie segregowanych 347 225,65 zł  

Zagospodarowanie odpadów PSZOK 1 083 826,74 zł  

Koszty UM - zakup kodów, druk ulotek, dostarczanie 

zawiadomień, usługi hostingowe   

 64 660,35 zł  

Suma kosztów          8 062 146,13   zł  

Suma dochodów          6 744 098,81 zł  

Bilans          - 1 318 047,32 zł  

 

Odbiór i transport 1 tony odpadów zmieszanych 336,42 zł 

 

Odbiór i transport 1 tony odpadów segregowanych  651,78 zł 

 

 Zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych 450,35 

Zagospodarowanie  1 tony odpadów segregowanych  - szkło  54,00 zł 

Zagospodarowanie 1 tony odpadów segregowanych  - tworzywa 

sztuczne i metale 

243,00 zł 

Zagospodarowanie 1 tony odpadów segregowanych  - papier i tektura 243,00 zł 

 

Koszt funkcjonowania PSZOK - u 1 083 826,74 zł 

 

Zagospodarowanie odpadów  zmieszanych 20 03 01 - Gmina Ostrów 

(od 1 stycznia do 30 kwietnia)      1 616,04 Mg     

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych 20 03 01 - Gmina Ostrów 

(od 1 maja do 31 sierpnia)      1 202,74 Mg 

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych -Gmina Ostrów (od 1 

września do 31 października)         852,20 Mg     

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych 20 03 01 - Gmina Ostrów 

(od 1 do 31 grudnia)          262,12 Mg     

Zagospodarowanie odpadów  zmieszanych 20 03 01 - PASZCZYNA  
        674,50 Mg  

Zagospodarowanie odpadów  zmieszanych 20 03 01 - ZUO KROSNO 
        274,40     

Zagospodarowanie odpadów  zmieszanych 20 03 01 - Leżańsk         156,38     

Zagospodarowanie odpadów  zmieszanych 20 03 01 - FCC 

Tarnobrzeg   
     1 708,66     

Razem      6 747,04     

 

4. LICZBA MIESZKAŃCÓW OBJĘTA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – 37 150 mieszkańców zostało objętych zbiorczym 

systemem odbioru odpadów komunalnych. System ten obejmuje wyłącznie nieruchomości 

zamieszkałe.   

Istotną kwestią w funkcjonującym aktualnie systemie odbioru odpadów na terenie Gminy 

Miasto Krosno jest różnica między liczbą mieszkańców nim objętych oraz liczbą osób oficjalnie 
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zameldowanych, która na terenie Gminy Miasto Krosno wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniosła 45 174 osób. Różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych oraz partycypujących  

w system finansowania gospodarki odpadami komunalnymi wyniosła zatem 8 024 osób. Powyższa 

różnica może wynikać m.in. z faktu, iż większa część osób zameldowanych na terenie Krosna, z 

uwagi na miejsce pracy, nauki lub założenie własnej rodziny, zamieszkuje poza jej terenem. 

Przyczyną powyższej różnicy jest również świadome zaniżenie faktycznej liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość podanej w deklaracji. 

Aby uszczelnić system gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Miasto Krosno wdraża 

następujące rozwiązania:   

 system kodów kreskowych umieszczanych na workach służących do gromadzenia selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, 

 umożliwienie zgłaszania do Urzędu Miasta Krosna przez mieszkańców informacji  

o zaobserwowanych nieprawidłowościach w gospodarowania odpadami, 

 ścisła współpraca z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gminy Miasto Krosno, 

 wysyłanie do mieszkańców pism wzywających do wyjaśnienia danych zawartych w deklaracji 

dot. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, 

 działania kontrolne w stosunku do mieszkańców, którzy dotychczas zadeklarowali segregację 

odpadów komunalnych. 

 

5. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ NIE ZAWARLI UMOWY 

NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Z informacji posiadanych przez tut. Urząd wynika, że ilość właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, którzy nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych z roku na rok 

maleje. Spowodowane jest to działaniami kontrolnymi przeprowadzanymi przez pracowników Urzędu 

Miasta Krosna oraz Straż Miejską, które skłaniają do zawierania przedmiotowych umów przez  

podmioty gospodarcze.  

W przypadku obowiązku posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy z przedsiębiorcą 

posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, stwierdzono, że, tak jak w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy 

nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak również i w tym przypadku, ilość 

właścicieli nieruchomości z roku na rok maleje. Spowodowane jest to licznymi w roku 2019 

kontrolami przez pracowników Urzędu Miasta Krosna oraz Straży Miejskiej. 

 

6. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE 

GMINY 
 
Tabela 5. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Krosno w roku 2019. 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa wytworzonych 

odpadów [Mg] 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 27,733 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,985 

15 01 04 Opakowania z metali 1,171 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 352,010 

15 01 07  Opakowania ze szkła 64,649 

 

7. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 

ZIELONYCH ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH  

Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI  

Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
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PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 

 
W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych zebranych  

z terenu Gminy Miasto Krosno w roku 2018. 

 
Tabela 6. Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Krosno w roku 2019. 

 

Lp Kod odpadów Nazwa 
Masa 

[Mg] 

1. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone) 277,834 

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 197,620 

3 20 03 02 Odpady z targowisk 15,890 

4 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 561,170 

5 19 12 12 

Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – kierowany do 

składowania 

4,088 

 

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, „gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Realizując ustawowe obowiązki od  

1 lipca 2013 r. na terenie miasta Krosna zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Celem nadrzędnym w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem gminnego systemu 

gospodarowania odpadami jest konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, że zgodnie  

z u.c.p.g. (art. 3b ust. 1 pkt 1 i 2) – „gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości 

co najmniej 70% wagowo” oraz, że – zgodnie z art. 3c ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. „gminy są obowiązane 

ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

3)  do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.”. Mając na uwadze powyższe, Gmina Miasto Krosno dąży do zachęcenia jak 

największego grona mieszkańców do wyboru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jak również 

do zwiększenia ilości osób uczestniczących w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Gmina 

podejmuje również działania kontrolne w stosunku do mieszkańców, którzy dotychczas zadeklarowali 

segregację odpadów. Kontrole te związane są z przestrzeganiem zasad segregacji obowiązujących na 

obszarze gminy – zgodnie z zasadami regulowanymi przez prawo miejscowe.  

W roku 2019 kontynuowane były działania związane z weryfikacją ilości mieszkańców  

w obrębie nieruchomości jednorodzinnych. Sporządzonych zostało 231 wezwań w efekcie czego ilość 

osób uczestniczących w systemie gospodarowania odpadami wzrosła o 145 osób. 

W 2019 r. przeprowadzono 63 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności zasad segregacji odpadów 

komunalnych. Kontrolą objęto nieruchomości wielolokalowe należące do zasobów mieszkaniowych 

Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (108 nieruchomości) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej im. 

Ignacego Łukasiewicza (3 nieruchomości), w których łącznie zamieszkuje 10 427 mieszkańców.  

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych na terenie 56 nieruchomości stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie zasad segregacji odpadów komunalnych, natomiast na pozostałych 55 

nieruchomościach nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonej rekontroli na 

terenie nieruchomości znajdującej się przy ulicy Niepodległości 20, należącej do zasobów 

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Łukasiewicza, na której ponownie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasad segregacji odpadów komunalnych, Prezydent Miasta 
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Krosna wydał decyzję określającą zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za miesiąc maj 2019 r. z kwoty 16 zł/os. (odpady zbierane w sposób selektywny) na kwotę 32 zł/os. 

(odpady zbierane w sposób zmieszany).   

 Ponad to w miesiącu maju i czerwcu 2019 r kontrolą objęto Rodzinne Ogrody Działkowe 

funkcjonujące na terenie Gminy Miasto Krosno w zakresie posiadanych umów na wywóz odpadów 

komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej Gminy Miasto Krosno oraz 

przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Miasta Krosna. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli ustalono, że wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe 

mają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru 

działalności regulowanej Gminy Miasto Krosno, a także nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

zasad segregacji odpadów komunalnych. 

Gmina Miasto Krosno przyjęła model uszczelniania systemu, który oparty jest na edukacji 

i zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Taki system jest w stanie zoptymalizować 

system gospodarowania odpadami i realizację przez gminę ustawowych obowiązków w zakresie 

osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku odpadów. 

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

w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

W celu realizacji ustawowych obowiązków w roku 2019 konieczne było dwukrotne zwiększenie 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 

- od 1 marca do kwoty 16,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane 

w sposób selektywny i do kwoty 32,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane, 

- od 1 listopada do kwoty 18,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane 

w sposób selektywny i do kwoty 36,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane. 

Jednocześnie warto podkreślić, że Gmina Miasto Krosno należy do gmin o najbardziej rozbudowanym 

i korzystnym dla mieszkańców systemie odbioru odpadów komunalnych.  

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca  

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

W oparciu o powyższe przepisy, w listopadzie ur. podjęte zostały uchwały Rady Miasta Krosna, które 

miały na celu dostosowanie prawa miejscowego do wymogów ustawowych.   

Nowelizacja  w/w ustawy zniosła min. możliwość wyboru metody sposobu zbierania odpadów 

na terenie nieruchomości. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 

selektywnego zbierania odpadów wytworzonych na terenie własnej nieruchomości. Kolejną istotną 

zmianą wprowadzoną z dniem 1 stycznia br. jest obowiązek zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Na terenie Gminy Miasto Krosno zwolnienie  

z tytułu posiadania kompostownika przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie za każdą osobę 

zamieszkującą w gospodarstwie domowym.  

 

Tabela 7. Ilość odpadów odebranych „u źródła” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Miasto Krosno w latach 2015 -2019 r. (system pojemnikowo – workowy). 

 
L.p. Rodzaj odpadów 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Odpady komunalne 

zmieszane (Mg) 

6978,07 7398,33 7350,19 7340,96 6 747,04 
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2. Odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, metale, 

papier i szkło) (Mg) 

1277,99 1 354,78 1504,59 1705,56 1995,40 

3. Poziom segregacji „u 

źródła” (%) 

18 18 20 23 30 

 
Przedstawione dane wskazują, że ilość odpadów komunalnych zmieszanych do roku 2018 

utrzymywała się na stałym poziomie, natomiast z roku na rok wzrastała ilość odpadów selektywnie 

zbieranych. Najnowsze dane za 2019 wskazują na duży spadek ilości odpadów zmieszanych i 

jednocześnie również duży wzrost ilości odpadów segregowanych zbieranych u „źródła”. 

Wzrost w roku 2019 ilości o 7 % odpadów segregowanych w stosunku do roku 2018  jest 

potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań  przez Gminę Miasto Krosno, tj.: 

- kontrola właścicieli nieruchomości ukierunkowana w zasadniczym stopniu na zwiększanie 

samoświadomości mieszkańców, 

- współpraca z zarządcami nieruchomości polegającą na wspólnej realizacji budowy nowych 

lub modernizacji istniejących altan śmietnikowych. 

Budowa altan śmietnikowych jest istotnym elementem uszczelniania systemu przyczyniającym się do 

ograniczenia kosztów funkcjonowania. Altany śmietnikowe mają na celu spełnienie trzech 

podstawowych warunków: 

- ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie tzw. „podrzutów” przez osoby postronne, 

- zmniejszenie masy gromadzonych odpadów komunalnych zmieszanych z uwagi na ograniczenie 

wpływów warunków atmosferycznych (szacuje się że poprzez namakanie odpadów ich ciężar wzrasta 

o 20 – 30 %). 

Mając również na uwadze konieczność skuteczniejszej weryfikacji deklaracji składanej przez 

zarządców nieruchomości wielolokalowych Rada Miasta Krosna podjęła  uchwałę nr IV/127/19 z dnia 

25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Zmiany wzoru deklaracji miały na celu „uszczelnienie systemu” poprzez wprowadzenie 

nowych wymagań nałożonych na zarządców nieruchomości wielolokalowych polegające na 

wprowadzeniu obowiązkowego załącznika w postaci wykazu lokali w nieruchomości wielolokalowej i 

wskazania ilości osób zamieszkujących poszczególne lokale. Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca  

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

zakłada szereg zmian oraz nowych obowiązków tj. min. konieczność dostosowania uchwał wydanych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej, w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (dzień wejścia ustawy – 6 wrzesień 2019 r.). 

Jednak z uwagi na konieczność przygotowania postępowania przetargowego na kolejny rok w oparciu 

o aktualne prawo miejscowe projekty uchwał tj. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów zostaną przedłożone w miesiącu kwietniu br.  

Ponadto od 2015 roku właściciele nieruchomości mają również możliwość ubiegania się  

o zwolnienie w wysokości 50 % kosztów stawki podstawowej. Zwolnienie to dotyczy rodzin 

wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Według 

danych za rok 2019 od początku obowiązywania zwolnienia złożonych zostało 1107 wniosków. 

Łącznie z zwolnienia korzysta 3691 osób, co przy obecnie obowiązującej stawce oznaczać będzie 

koszt w skali roku w wysokości 531 504 zł.   

 Utrzymanie równowagi w kolejnych latach pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu 

gospodarowania odpadami koniecznym będzie niezmiernie trudne z uwagi na występujące 

okoliczności niezależne do jednostek samorządu terytorialnego  związane z dynamicznym wzrostem 

min. kosztów zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych będących wynikiem 

głownie ograniczonych możliwości zagospodarowania.   

 

 


