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1. Wprowadzenie

1.1 Podstawa prawna i zakres analizy.
Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) gmina zapewnia czystość i
porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Jednym z
bardzo ważnych zadań własnych gminy dla zapewnienia czystości i porządku, jest
zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich
zagospodarowanie, jak również dokonywanie, stosownie do wymogu określonego
w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy, corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji technicznych i organizacyjnych możliwości
gospodarowania tymi odpadami. W corocznej analizie konieczne jest omówienie
aktualnej sytuacji gminy, przy uwzględnieniu zagadnień określonych w art. 9tb ust. 1
pkt 1–7 ustawy dotyczących:
1) możliwości
przetwarzania
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczby mieszkańców;
5) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12,
6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) 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.
Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest
zadaniem własnym gminy (art. 3, ust. 2, pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach). Zakres i termin sporządzenia analizy został określony
przepisem art. 9tb ust. 1 i 2.
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Zgodnie z przywołanym przepisem, analizę sporządza się m.in. na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne, podmioty
prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty
zbierające odpady komunalne, oraz na podstawie rocznego sprawozdania
prezydenta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza
antykryzysowa) (Dz. U. z 2020r, poz. 875) zostały przedłużone terminy na
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach.
Zgodnie
z
regulacją
ustawową
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r ( przed zmianą przepisów do 31 stycznia 2020r)
należało przekazać roczne sprawozdania przez podmioty odbierające
i zbierające odpady komunalne. Nowy termin dotyczył też obowiązku sporządzenia
rocznego sprawozdania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i został określony na dzień
31 październik 2020r. (przed zmianą był ustalony na dzień 31 marca 2020r. Natomiast
wskazano, że do dnia 30 listopada (przed zmianą do dnia 30 kwietnia 2020r.) należało
sporządzić analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 opracowano w
oparciu o:
1) Ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji
ustawy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439.);
2) Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701, z
późn. zm.);
3) Informacje uzyskane od Spółki NOVA Sp. z o.o. prowadzącej Składowisko
Odpadów w Nowym Sączu;
4) Dane pozyskane z Wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza (Wydział
Podatkowy, Wydział Księgowy, Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Ludności) oraz Komendy Straży Miejskiej w zakresie informacji niezbędnych
dla potrzeb opracowania niniejszej analizy.
Ocena funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
miasta Nowego Sącza dokonana w niniejszej analizie obejmuje okres od dnia
01.01.2019r. do 31.12.2019r. i dokument ten podlega publicznemu udostępnieniu na
stronie BIP Urzędu Miasta (zgodnie z wymogiem ustawowym wynikającym z art. 9tb
ust.3 ustawy ).
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1.2 Opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
miasta Nowego Sącza w 2019 r.
Na terenie miasta Nowego Sącza obsługę administracyjną systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/2016
Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 05 lipca 2016 r. (z późniejszymi zmianami) w
sprawie

wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miasta Nowego Sącza, realizuje:

1) Wydział Komunalnej Obsługi Miasta - w zakresie organizacji i nadzoru
odbierania odpadów

komunalnych od

właścicieli nieruchomości oraz

zagospodarowania tych odpadów;

2) Wydział Podatkowy - w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wydział

Komunalnej

Obsługi

Miasta

(WGK)

zapewnia

prawidłowe

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
Nowego Sacza. Do zadań tej komórki organizacyjnej należy przede wszystkim
organizacja i koordynacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z terenu nieruchomości
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Zakres
prowadzonych zadań obejmuje m.in.: opracowanie (pod względem merytorycznym)
dokumentacji

przetargowej,

prowadzenie

nadzoru

i

kontroli

w

zakresie

prawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu,
bieżące przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń/reklamacji dokonywanych przez
podmioty objęte systemem gospodarowania odpadami (tj. mieszkańców miasta,
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), prowadzenie
działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami

komunalnymi

www.odpady.nowysacz.pl)

(m.in.

poprzez

dystrybucję

materiałów

stronę

internetową

edukacyjnych

dotyczących

systemu (ulotki) jak również kodów kreskowych; zapewnienie mieszkańcom
możliwości odbioru worków na odpady segregowane, opracowanie i zapewnienie
dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów. Wydział prowadzi wykaz umów na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyłączonych z
miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych, który na bieżąco jest
aktualizowany. Do zadań Wydziału należy również sporządzanie corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, merytoryczne przygotowanie aktów
prawa miejscowego regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,
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w szczególności: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Nowego Sącza, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty. Do kompetencji
Wydziału należy również organizacja selektywnej zbiórki odpadów, na którą składają
się m.in. mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektrycznego, zbiórka przeterminowanych leków.
Do zadań Wydziału Podatkowego należą sprawy związane z opłatami za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym w szczególności w zakresie wymiaru,
ewidencji i windykacji tej należności. W tej komórce organizacyjnej przyjmowane są
deklaracje o wysokości opłaty. W przypadku właścicieli nieruchomości uchylających
się od obowiązku złożenia deklaracji, wszczynane są postępowania mające na celu
określenie wysokości opłaty. Ponadto w sytuacji pozyskania informacji, iż na danej
nieruchomości ma miejsce niewłaściwa segregacja odpadów, Wydział prowadzi
postępowanie

w

celu

obciążenia

właściciela

nieruchomości

wyższą

kwotą

zobowiązania. W przypadku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Wydział, podejmuje czynności mające na celu

wyegzekwowanie

należności w trybie egzekucji administracyjnej (wydaje decyzje określające wysokość
opłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze). Do zadań Wydziału należy również
przygotowanie aktów prawa miejscowego tj. projektu uchwały określającej wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
projektu uchwały określającej terminy, częstotliwość i tryb uiszczania tej opłaty. W
sytuacji

zmiany

wysokości

stawek

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi, Wydział Podatkowy sporządza zawiadomienia o zmianie wysokości
opłaty, które podlegają doręczeniu właścicielom nieruchomości.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza
odbywało się na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz wydanych na jej podstawie aktów prawa miejscowego.
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi zostały określone w
uchwałach Rady Miasta Nowego Sącza wykazanych w tabeli Nr 1.
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Tabela nr 1. System gospodarki odpadami komunalnymi w Nowym Sączu – wykaz aktów prawa
miejscowego obowiązujących w 2019 roku.

L.p.

Nr i zakres uchwały Rady Miasta Nowego Sącza

Publikator

1.

Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego

Dziennik Urzędowy

Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie

Województwa

regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Małopolskiego z dnia 14

terenie miasta Nowego Sącza zmieniona uchwałą

lipca 2015r., poz. 4374,

Nr XXXIX/392/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r .

Dziennik Urzędowy
Województwa
Małopolskiego z dnia 12
maja 2017r., poz. 3484.

2.

Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego

Dziennik Urzędowy

Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie

Województwa

postanowienia o odbieraniu odpadów

Małopolskiego z dnia 14

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

lipca 2015r., poz. 4377.

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
3.

Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego

Dziennik Urzędowy

Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie

Województwa

określenia górnych stawek opłat ponoszonych

Małopolskiego z dnia 14

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są

lipca 2015r., poz. 4378.

zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy.
4.

Uchwała Nr XIII/121/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Dziennik Urzędowy

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Województwa

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Małopolskiego z dnia 14

składanej przez właścicieli nieruchomości (Dziennik lipca 2015r., poz. 4378, z
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14

późn. zm..

lipca 2015r., poz. 4378, z późn. zm.).
5.

Uchwała Nr XIII/120/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Dziennik Urzędowy

w sprawie określenia częstotliwości, terminu oraz

Województwa

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

Małopolskiego z dnia 14

odpadami komunalnymi.

lipca 2015r., poz. 4372.,
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6.

Uchwała Nr XIII/123/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Dziennik Urzędowy

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Województwa

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Małopolskiego z dnia 14

komunalnych od właścicieli nieruchomości i

lipca 2015r., poz. 4375,

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniona uchwałą Nr XXXIX/393/2017 z dnia
25 kwietnia 2017r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Małopolskiego z dnia 12
maja 2017r., poz. 3485.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
Nowego Sącza w roku 2019 objęci byli właściciele nieruchomości zamieszkałych i
właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których
powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego
Sącza Nr XIII/125/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego
Sącza ponoszą:
● właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby
osób zamieszkałych w danej nieruchomości,
● właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na
których powstają odpady komunalne – od ilości i pojemności pojemnika.
Odpady komunalne z terenu miasta Nowego Sącza odbierane są w postaci
zmieszanej i selektywnej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Nowego Sącza określono m.in. zasady gromadzenia i pozbywania się
odpadów komunalnych.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należało:
-

wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz ich utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,

-

zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i ich
pozbywanie się w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie i
z przepisami ustawy.
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Odpady komunalne z terenu miasta odbierane były w postaci zmieszanej i
selektywnej.
W zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak również na terenie nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, odpady zmieszane gromadzone były w
pojemnikach, i były odbierane bezpośrednio z nieruchomości (u tzw. „źródła”).
W roku 2019, selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta odbywała
się w podziale na następujące frakcje odpadów komunalnych:
● przeterminowane leki i chemikalia,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
● meble i inne odpady wielkogabarytowe,
● zużyte opony,
● odpady

ulegające

biodegradacji,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

bioodpadów,
● odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
● papier,
● metal,
● tworzywa sztuczne,
● szkło,
przy czym frakcje n/w odpadów komunalnych:
● papier,
● metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● odpady ulegające biodegradacji,
odbierane były bezpośrednio z nieruchomości (u tzw. „źródła”) w każdej ilości, a
właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują
mieszkańcy otrzymywali worki przeznaczone do selektywnego zbierania tych frakcji
odpadów (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIII/123/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. w
sprawie „Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych” z późn. zm.).
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określona w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku została uszczegółowiona w harmonogramie na rok
2019. Grafik ten zawierał daty odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych w tym
biodegradowalnych,

a

także

terminy

mobilnych

zbiórek

odpadów

wielkogabarytowych. Harmonogram został ustalony odrębnie dla poszczególnych
osiedli i dotyczył zabudowy jednorodzinnej.
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W terminach wynikających z harmonogramu odbierane były również odpady
z nieruchomości niezamieszkałych, przy czym dla tych nieruchomości istniała
możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na większą czy mniejszą częstotliwość
odbioru niż wynikało to z harmonogramu stosownie do złożonej deklaracji.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej odbywał się zgodnie z
częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta, tj. nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu przy czym, większość
zarządców/administratorów tego rodzaju zabudowy wnioskowali o zwiększenie
częstotliwości odbioru odpadów zarówno zmieszanych jak i segregowanych,
argumentując taki wniosek brakiem możliwości zlokalizowania większej ilości
pojemników. Aby nie dochodziło do przepełniania pojemników, zaśmiecania i
zanieczyszczania terenu - wnioski w tym zakresie były uwzględniane co w praktyce
oznaczało, że odpady na wnioskowanych nieruchomości były odbierane dwa razy w
tygodniu.
Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
odbierane były bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej dwa razy
w roku, w ramach tzw. wystawki wiosennej i jesiennej, natomiast odbiór w/w
odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywał się co najmniej 1 raz w tygodniu,
po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznie, e-mail) dokonanym przez zarządcę
nieruchomości. Wskazane odpady odbierane były od mieszkańców (zarówno z
zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej) w nieograniczonej ilości.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkańcy miasta

mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnego podstawienia

kontenera na odpady remontowo-budowlane, w którym gromadzone były odpady
powstałe w wyniku drobnych robót remontowo-budowlanych, których wykonanie nie
było poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia na
podstawie przepisów prawa budowlanego i były przeprowadzone samodzielnie
przez właściciela nieruchomości. Mieszkaniec miasta mógł skorzystać jeden raz w
roku z możliwości podstawienia takiego kontenera dopełniając niezbędnej
formalności, tj. składając wniosek i oświadczając, że spełnia warunki o których mowa
wyżej.
Zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju usługą jest bardzo duże, o czym
można się przekonać analizując ilość wniosków składanych przez mieszkańców
miasta na przestrzeni ostatnich lat.
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Tabela nr 2.

Dane dot. ilości wniosków na bezpłatne podstawienie kontenera na odpady

poremontowe.

Rok

Ilość wniosków

2016

230

2017

222

2018

507

2019

642
Ilość odbieranych odpadów remontowo-budowlanych nie była limitowana

stąd też, w przypadku większej ilości tego rodzaju odpadów, mieszkańcy miasta mieli
możliwość ich dostarczenia we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych lub możliwość wynajęcia odpłatnie kontenera, który po
zapełnieniu był opróżniany przez firmę świadczącą na zlecenie miasta usługę w
zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Zbiórka

przeterminowanych

leków

prowadzona

była

przez

system

pojemników ustawionych w 4 aptekach na terenie miasta. Wykaz aptek, w których
umieszczono

pojemniki

podano

do

publicznej

wiadomości

na

stronie

www.odpady.nowysacz.pl.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkańcy Nowego Sącza mieli możliwość oddawania do Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK) nieograniczonej ilości selektywnie

zebranych odpadów komunalnych. Informacje na temat ilości odpadów zebranych w
PSZOK podano w pkt. 8.2 niniejszej analizy, natomiast szczegółowe informacje na
temat funkcjonowania PSZOK, w dalszej części analizy - pkt. 9.
Podsumowując, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa
następujące składniki:
1) odbieranie

i

zagospodarowanie

zmieszanych

odpadów

komunalnych

z częstotliwością co najmniej 2 razy w m-cu w przypadku nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
z budynków wielorodzinnych;
2) odbieranie i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier, metale i
tworzywa sztuczne, szkło,) z częstotliwością 1 raz w m-cu w przypadku
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałych
oraz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych,
3) odbieranie i zagospodarowanie odpadów BIO z nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością 1 raz w tygodniu (w okresie od
m-ca kwietnia do m-ca listopada) i 2 razy w m-cu w okresie od m-ca grudnia do
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m-ca marca następnego roku i nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu z budynków
wielorodzinnych
4) wyposażenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki na odpady
segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, BIO)
5) bezpłatne podstawienie dla mieszkańców miasta jednego kontenera na
odpady poremontowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych,
6) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych,
7) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków,
8) zorganizowanie i prowadzenie PSZOK,
9) działalność informacyjno-edukacyjna,
10) prowadzenie

strony

internetowej,

produkcja

ulotek,

drukowanie

i

dostarczenie kodów kreskowych
11) obsługa administracyjna.
W

roku

2019,

odbiór

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

w/w

nieruchomości realizowany był przez Spółkę NOVA na mocy umowy zawartej w dniu
02 listopada 2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Termin obowiązywania umowy obejmuje okres od dnia 01.01.2018r. do dnia
31.12.2020r. Przedmiotem umowy była realizacja usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów;
2) prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018 r., na terenie miasta Nowego Sącza, 2
(dwóch) odrębnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(zwanych dalej „PSZOK”) oraz odbieranie odpadów komunalnych zebranych w
PSZOK i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów. Termin
obowiązywania umowy obejmuje okres od dnia 31.01.2018r. – 31.12.2020r.
Zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

odbieranych

bezpośrednio

z nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowego Sącza i zbieranych w
Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów zostało powierzone Spółce NOVA Sp. z o.o.
na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2020r. uchwałą Nr
RLIII/427/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017r. Natomiast sposób
i zasady rozliczenia usługi komunalnej o charakterze użyteczności publicznej
związanej

z

zagospodarowaniem

odpadów

komunalnych

zostały

określone

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5
września 2017r. , z późniejszymi zmianami.
Stosownie do uwag poczynionych wyżej, odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości „wyłączonych z systemu”, tj. z terenu Rodzinnych Ogrodów
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Działkowych zaliczanych do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
odbywał się na podstawie indywidualnych umów zawartych przez Zarząd ROD z
przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia usług w tym zakresie (zgodnie z
treścią art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, i § 12, ust. 2
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza).
W 2019 r. uprawnionymi do świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości było 10 podmiotów wpisanych
do Rejestru działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Nowego Sącza.
Wykaz podmiotów zawiera tabela nr 3.
Tabela nr 3. Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia na terenie miasta Nowego Sącza
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Lp.

Nr rej.

Nazwa firmy

Adres

1.

1/2012

2.

2/2012

3.

3/2012

4.

4/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych os. Rzeka 133
„EMPOL” Sp. z o.o.
34-451
Tylmanowa
ul. Jana Pawła II
Suez Południe Sp. z o.o. Oddział
37, 33-300 Nowy
w Nowym Sączu,
Sącz
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami ul.
Wtórnymi SURPAP s.c.,
Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy
Sącz
32-861 Iwkowa
Firma Usługowo Handlowa
„Dimarco” Marek Strzelec,
482

5.

5/2012

NOVA Sp. z o.o.,

Informacje
dodatkowe

ul. Śniadeckich
14,
33-300 Nowy
Sącz

6.

1/2013

AVR S.A.

ul. Józefa Dietla
93/4,
31-0331 Kraków

7.

2/2013

Usługi Transportowe Starzyk
Łukasz,

ul.
Wypoczynkowa
13
33-112
Tarnowiec

13

25.04.2014
r.
wykreślon
o na
wniosek
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8.

9.

1/2014

2/2014

Zakład Usługowy „Integrum”
Wesołowska – Cedro Bogusława

Prząsław 13,

Wykreślon

28-300

o na

Jędrzejów

wniosek

ul. Wiklinowa 4a,

KOMPOSTECH
Spółka z o.o.

33 – 300 Nowy
Sącz

10.

1/2018

SUEZ Polska Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5
02-981 Warszawa

Wykreślon
o

na

wniosek

z

dnia
20.09.2018
11

1/2019

PMP Style
Sp. z o.o.

12

2/2019

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

13.

3/2019

Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o.

Naściszowa 60
33-300 Nowy
Sącz
ul.
Kraszewskiego
37, 33-380
Krynica - Zdrój
gmina Olesko
33-210
Wielopole 62

Na stronie internetowej http://www.odpady.nowysacz.pl udostępnione są
informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
miasta Nowego Sącza. Strona internetowa pozwala na szybkie wyszukiwanie
najważniejszych informacji dotyczących m.in. obowiązującego harmonogramu
wywozu

odpadów,

wzoru

deklaracji,

obowiązujących

przepisów

prawnych

regulujących zagadnienia dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poprzez zakładkę „Napisz do Nas”
mieszkańcy mają możliwość przekazywania swoich uwag lub zastrzeżeń dotyczących
funkcjonowania systemu. Natomiast w zakładce „Edukacja” mieszkańcy znajdują
informacje na temat sposobu segregacji odpadów oraz materiały edukacyjne.
Korzystając ze stałego podglądu do systemu monitoringu opartego o system
GPS pojazdów odbierających odpady komunalne, w roku 2019 systematycznie
sprawdzano czy usługa jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem
odbierania odpadów komunalnych i czy odpady były transportowane do instalacji
14
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zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego
Sącza na powierzenie tego zadania Spółce NOVA.
Zgłaszane przez właścicieli nieruchomości naruszenia dotyczące braku odbioru
odpadów są weryfikowane bezpośrednio po dokonanym zgłoszeniu. W roku 2019 nie
wpłynęła do Urzędu Miasta żadna interwencja na piśmie, natomiast w 3 przypadkach
zgłoszono problem poprzez wysłanie email oraz codziennie zgłaszanych było po kilka
interwencji telefonicznych, których zdecydowana większość nie była zasadna i
wynikała z braku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów w
wyznaczonych terminach i porach (np. w godzinach późniejszych), czy też
nieudostępnienia pojemnika do opróżnienia (np. zamknięte wejście na teren posesji).
W roku 2019 nie ujawniono naruszeń skutkujących naliczeniem wykonawcy kar
umownych.
Pracownicy Urzędu Miasta Nowego Sącza Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta
i funkcjonariusze Straży Miejskiej na podstawie imiennych upoważnień wydanych
przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza przeprowadzili w roku 2019 kontrole w
zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
-

wyposażenia

nieruchomości

w

pojemniki

do

gromadzenia

odpadów

komunalnych,
-

przestrzegania zasad selektywnego gromadzenia odpadów,

-

przestrzegania zakazu spalania odpadów,

-

udokumentowania w formie umowy i rachunków korzystania przez włascicieli
nieruchomości

niezamieszkałych

(wyłączonych

z

systemu)

z

usług

wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
W roku 2019 przeprowadzono łącznie 818 kontroli. Ujawnione w trakcie kontroli
nieprawidłowości

skutkowały

w

23

przypadkach

zastosowaniem

środka

oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, 6 osób ukarano mandatem
karnym oraz sporządzono jeden wniosek do Sądu.
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2. Możliwości przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady
komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych.

Przez przetwarzanie odpadów (zgodnie z definicją ustawy o odpadach) rozumie
się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym także przygotowanie, które
poprzedza odzysk lub unieszkodliwianie.
Zgodnie z prawem obowiązującym przez większą część roku 2019 (o czym będzie
mowa w dalszej części pkt 2 analizy) podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości był zobowiązany do przekazywania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Województwa Małopolskiego na lata 2016- 2022” miasto Nowy Sącz
wchodziło w skład regionu małopolskiego. Jako Regionalne Instalacje do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla obsługi regionu małopolskiego
wskazane zostały:
1. Instalacje

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

zmieszanych

odpadów komunalnych (MBP) - 16 instalacji,
2. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i
innych bioodpadów - 16 instalacji,
3. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
pozostałości

z

sortowania

odpadów

komunalnych

przeznaczone

do

składowania - 12 instalacji,
4. Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych - 1 instalacja.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustwa (Dz. U z 2019 r. poz. 1579)
zniosła regiony gospodarki odpadami. W związku z powyższym, miasto Nowy Sącz od
dnia 06 września 2019 r. nie przynależy do regionu małopolskiego. Zapisy ustawy
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znoszące regionalizację, wskazały obowiązek przekazywania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio po odbiorze do instalacji
komunalnej.

Natomiast,

ustawodawca

nie

wskazał

podobnego

obowiązku

w stosunku do odpadów zielonych, co skutkuje tym, że przy wyborze danej instalacji
komunalnej istnieje dobrowolność.
Istotną

zmianą

w

zakresie

gospodarki

odpadami

komunalnymi

jest

zastąpienie dotychczasowych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK)

na instalacje komunalne (art. 17 ust. 1 w/w ustawy).

Dotychczasowe RIPOK- i w postaci instalacji MBP i składowiska odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, stały
się „instalacjami komunalnymi”.
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanego art. 35 ust. 6 ustawy o
odpadach, instalacją komunalną (już nie RIPOK) jest „instalacja do przetwarzania
niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

lub

pozostałości

z

przetwarzania tych odpadów, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o
której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca: 1) mechanicznobiologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i
wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub w części do odzysku, lub 3) składowanie odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych.”
Marszałek Województwa Małopolskiego zobowiązany jest do udostępnienia
na stronie BIP listy instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnej
(zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2019 poz. 701 ze
zm.), w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).
Poniżej

przedstawiono

listę

funkcjonujących na

terenie woj. Małopolskiego

instalacji komunalnych zamieszczoną na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umwm,m,327678,instalacje-komunalne.html
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a)

Instalacje

komunalne

zapewniające

mechaniczno-biologiczne

przetwarzanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i
wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się
w całości lub w części do odzysku:
1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Krzemieniecka 40,31-580 Kraków
2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Nad Drwiną, 30-741 Kraków
3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Półłanki 64, 30-001 Kraków
4. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
5. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
6. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
7. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
8. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin
9. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów
10. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów
11. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
12. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
13. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
14. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka
15. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz
16. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
komunalnych, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

zmieszanych

odpadów

b) Instalacje komunalne zapewniające składowanie odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:
1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz, ul. Krzemieniecka 40,
31-580 Kraków
2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Kęckie Góry Północne, 32650 Kęty
3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Osadowa 1, 32-329
Bolesław
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4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Graniczna 48, 32-620
Brzeszcze
5. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Nadwiślańska 36, 32-600
Oświęcim
6. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Głogowa 75, 32-500
Chrzanów, Balin
7. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Komunalna 31, 33-100
Tarnów
8. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Czysta, 33-101 Tarnów
9. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Kornela Ujejskiego 341,
32-400 Myślenice
10. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Tarnowska 120, 33-300
Nowy Sącz
11. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 33-340 Stary Sącz-Piaski
12. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Wadowicka 4a
13. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 34-123 Chocznia, ul. T.
Kościuszki 304

W roku 2019 podmiot odbierający odpady komunalne bezpośrednio
z nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza i zbierający odpady
w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów przekazywał odpady komunalne (zgodnie
z uchwałą Nr RLIII/427/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017r.) do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów zarządzanego przez Spółkę NOVA Sp. z o.o.,
zlokalizowanego w Nowym, Sączu, ul. Tarnowska 120, w skład którego wchodzi:
1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ,
2. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów,
3. Składowisko odpadów innych niż obojętne.
Prowadzony przez Spółkę NOVA Zakład Zagospodarowania Odpadów, w tym
wskazane instalacje posiadały status: Regionalnej instalacji do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK/instalacja komunalna), Regionalnej
instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów, Instalacji regionalnej/komunalnej do składowania odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Instalacja
do
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych, do której trafiły w roku 2019 ( zgodnie z uchwałą j.w.)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu miasta Nowego Sącza
posiada możliwości przetwarzania 30 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w okresie rocznym.
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
(MBP) składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego
przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do
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procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania
lub składowania.
Ze strumienia odpadów zmieszanych (podczas procesu mechanicznego jaki zachodzi
w ciągu technologicznym linii sortowniczych) wydzielana jest:
- frakcja podsitowa (0-80 mm) poddawana procesowi biologicznego
przetwarzania,
- frakcja energetyczna o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm), jako komponent do
produkcji paliwa alternatywnego (przekazywane do zagospodarowania
podmiotom zewnętrznym).
Spółka NOVA posiada decyzję na przetwarzanie odpadów zielonych i
biodegradowalnych o zdolności przetwarzania 4100 Mg/rok.
W 2019 roku odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne w ilości 20012,4600.Mg poddane zostały w instalacji
MBP przetworzeniu w procesie R12.
Bioodpady
nieruchomości

stanowiące

odpady

komunalne

odebrane

od

właścicieli

oraz odpady zielone przyjęte przez Punkty Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych trafiły do kompostowni zlokalizowane na terenie
Składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 i do Kompostowni zlokalizowanej
przy ul. Wiklinowej 4 w Nowym Sączu. W 2019 roku procesowi kompostowania
poddano łącznie 5 021,7400 Mg odpadów o kodzie 20 01 08 oraz 20 02 01.
Instalacje do których zostały przekazane w roku 2019 odpady komunalne z
terenu miasta Nowego Sącza, gwarantują przyjęcie i prawidłowe zagospodarowanie
odpadów
W ubiegłym roku odpady komunalne nie były kierowane bezpośrednio na
składowisko jak również nie zachodziła konieczność zagospodarowania odpadów
w instalacjach pełniących funkcję zastępczą.

3. Poziomy gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na gminie ciąży obowiązek osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użytku i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz uzyskania
odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania. Powyższe obowiązki regulują akty prawne:
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- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)
Poziomy obliczane są na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie sprawozdań podmiotów
prowadzących

punkty

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

oraz

sprawozdań podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

3.1 Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
W tabeli nr 4 zawarto wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła.
Tabela nr 4. Poziomy wymagane do osiągnięcia w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w latach
2015-2019
Poziomy wymagane do osiągnięcia w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem,
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016

Lata
Wymagany do
osiągnięcia
poziom

2015
16

2016
18

2017
20

2018
30

2019
40

W 2019 roku miasto Nowy Sącz osiągnęło poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła równy 40,65%
co oznacza, że poziom został osiągnięty niewiele ponad wymagany.
Na wykresie poniżej zestawiono wymagane i osiągnięte przez miasto Nowy Sącz
poziomy w latach 2015-2019.
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Rys. 4. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w okresie 2015 - 2019
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3.2 Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
Tabela nr 5. Poziomy wymagane do osiągnięcia w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w latach
2015-2019
Poziomy wymagane do osiągnięcia w poszczególnych latach zgodnie z rozporządzeniem,
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Lata
Wymagany do
osiągnięcia
poziom

2015
40

Miasto Nowy Sącz

2016
42

2017
45

2018
50

2019
60

w roku 2019 osiągnęło 88,05% poziomu recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne.
Na wykresie poniżej zestawiono wymagane i osiągnięte przez miasto Nowy Sącz
poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na przestrzeni lat
2015-2019
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Rys. 5. Osiągnięte poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na przestrzeni lat 20152019
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3.3 Komunalne odpady ulegające biodegradacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, miasto w 2019 roku. mogło przekazać do składowania 40
% odpadów komunalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995
roku.
Tabela nr 6. Dopuszczalne poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
biodegradacji przekazywanych do składowania

ulegających

Dopuszczalne Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Lata
Wymagany
do
osiągnięcia
poziom

2015
50

2016
45

2017
45

2018
40

2019
40

Miasto w 2019 r zeskładowało 8,16 %, czyli poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w
roku 2019 został osiągnięty.
Na wykresie poniżej zestawiono wymagane i osiągnięte przez miasto Nowy
Sącz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w okresie 2015 - 2019
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ograniczenia składowania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku.
Rys. 5. Wymagane i osiągnięte poziomy
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Powyższe wykresy pokazują, że miasto w 2019 roku spełniło nałożony na nie
obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięcie
wskazanych poziomów jest wynikiem zarówno właściwej i skutecznej instalacji, do
do której kierowane są odpady komunalne jak również właściwego rozwiązania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane na terenie Miasta
Nowego Sącza, m.in. w zakresie prawidłowej segregacji odpadów u źródeł.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
W roku 2019 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu
przy ul. Tarnowskiej 120 kontynuowane były zadania inwestycyjne

rozpoczęte

w latach ubiegłych z perspektywą na kolejne lata, a dotyczące:
1) Cyklicznej budowy studni odgazowania na składowisku odpadów;
2) Zintegrowanego systemu przygotowania odpadów do procesów recyklingu i
ponownego użycia na terenie ZZO. Zadanie polega na budowie hali wraz z
instalacjami, ładowarki teleskopowej, rozdrabniarko-mieszarki dla odpadów
do kompostowania, wyposażenia stanowiska w celu przygotowania odpadów
do ponownego użycia, budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, urządzenia rozdrabniającego do biomasy i
wielkogabarytów (rozdrabniacz wstępny);
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3) Kompleksowego Systemu Zasilania w Energię Cieplną Obiektów ZZO;
4) Rozbudowy istniejącego zaplecza techniczno-socjalno-administracyjnego;
5) Rozbudowy istniejącego monitoringu w celu dostosowania do zapisów ustawy
o odpadach;
6) Budowy urządzeń antyodorowych.
Konieczność planowania i realizacji tego typu inwestycji ma zapewnić stabilne
funkcjonowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Kolejny ważny
argument to konieczność podejmowania skutecznych działań w celu realizacji
ustawowych zadań dotyczących osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku odpadów
surowcowych.

5.
Koszty poniesione przez miasto w związku z odbieraniem,
odzyskiem,
recyklingiem
i
unieszkodliwianiem
odpadów
komunalnych w 2019r.

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2019r. pokrywane były - identycznie
jak w latach poprzednich - z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określali wysokość należnej opłaty. Zgodnie z zapisami art. 6 r ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
tj. czynności związane z:
-

odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem,
odpadów komunalnych,

-

tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,

-

obsługą administracyjną systemu,

-

edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości dokonywane są w

oparciu o ustalone uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (które nie uległy zmianie od 2013r. i
wynosiły odpowiednio:
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Tabela nr 7. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych jakie obowiązywały w latach 2013 – 2019.

Stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, czyli
zamieszkujących nieruchomość

Lata 2013 - 2019

rozliczanych od osób

Segregacja

Brak segregacji

7,50 jednak nie więcej niż
37,5

13,00

Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, czyli rozliczanych od pojemności i
ilości opróżnionych pojemników
Pojemność pojemnika na
odpady komunalne

Stawka za jednorazowe
opróżnienie pojemnika –
selektywna zbiórka
odpadów

Stawka za jednorazowe
opróżnienie pojemnika –
selektywna zbiórka
odpadów

120 l

8,00

14,00

240 l

16,00 zł

27,00 zł

1100

61,00 zł

102,00 zł

2200 l

120,00 zł

204,00 zł

7 000 l

332,00 zł

552,00 zł

10 000

454,00 zł

825,00 zł

12 000l

528,00 zł

960,00 zł

15 000 l

722,00 zł

1312,00 zł

16 000 l

760, 00 zł

1380,00 zł

18 000 l

833,00 zł

1515,00 zł

20 000l

908,00 zł

1650,00 zł

30 000l

1278,00 zł

2325,00 zł

36 000 0

1502,00 zł

2730,00 zł

Z praso kontenera (odpady 83,00 zł za 1 m3
sprasowane)

150,00 zł za 1 m3

Wpływy do miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku
2019 wyniosły 9 799 234, 47 zł.
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W 2019 roku wystawiono 2873 upomnienia na kwotę 556 020,47 zł oraz wystawiono
877 tytułów wykonawczych.
W Tabeli nr 5 zestawiono łączne koszty poniesione przez miasto w roku 2019 na
funkcjonowanie systemu
Tabela nr 8. Wydatki na finansowanie w 2019r. zadań Miasta w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi wyniosły odpowiednio:

Treść zadania

Kwota

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz
prowadzeniem 2 punktów selektywnego zbierania odpadów

11 578 140,00

Koszty obsługi administracyjnej systemu

634 764,89

Edukacja ekologiczna

28 856,54

Łączny koszt

12 241 761,43

Stosowany sposób rozliczania się z podmiotem obsługującym gminę w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych to ryczałt miesięczny oraz
rekompensata zgodnie ze sposobem rozliczenia usługi określonym Zarządzeniem
Wewnętrznym Nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017r.
Zatem, podsumowanie finansowe systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
2019r. przedstawia się następująco:
Tabela nr 9. Podsumowanie finansowe za rok 2019.

Wpływy
z
opłat Poniesione
koszty Różnica
wniesionych
przez (określone w tabeli nr ..
kol 1 - kol 2
właścicieli nieruchomości
1
9 799 234, 47

2
12 241 761,43

3

- 2 442 526,96

Z pobranych opłat miasto nie pokryło kosztów obsługi systemu gospodarowania
odpadami
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5.1 Opis działań
informacyjno- edukacyjnych w
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

zakresie

Edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi kierowana
jest do wszystkich mieszkańców miasta głównie w oparciu o działania informacyjnoedukacyjne. W roku 2019

były prowadzone działania głównie dla najmłodszych

mieszkańców miasta. Zostały przeprowadzone prelekcje z zakresu właściwej
segregacji odpadów i recyklingu. Odbiorcami były dzieci uczęszczające do
przedszkoli na terenie miasta Nowego Sącza. W działaniach poprzedzających
prelekcje przygotowano materiały merytoryczne wykorzystywane w trakcie ich
przeprowadzenia .
W zajęciach uczestniczyło prawie 1000 dzieci w 30 przedszkolach. Podczas
prelekcji dzieci, oprócz zajęć teoretycznych, uczestniczyły również w zabawie
ruchowej, segregując odpady do prawidłowychworków.
Każde przedszkole otrzymało edukacyjną wielkoformatową grę planszową a
uczestniczące w prelekcji dzieci gadżety ekologiczne i ulotki na temat segregacji.
Zaprojektowano, wykonano i wydrukowano harmonogram odbioru odpadów
na 2020r. zawierający treści z zakresu prawidłowej segregacji odpadów.
W celu stworzenia warunków dla prawidłowego postępowania z drobnymi
elektroodpadami

został

zakupiony

pojemnik

w

postaci

szafy

na

drobne

elektroodpady takie jak: płyty CD, baterie, tusze tonery, drobną elektronikę. Szafa
posiada dwie powierzchnię reklamowe które są wykorzystywane na edukację
ekologiczną oraz promocję. Jest to innowacyjne rozwiązanie i planuje się
sukcesywnie co roku

rozszerzać zakup i

ustawianie kolejnych pojemników na

drobne elektroodpady.
W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zlecono również wykonanie ulotek, które zostały
rozdysponowane wśród mieszkańców miasta.
Na stronie internetowej miasta www.odpady.nowysacz.pl na bieżąco
aktualizowano

informacje

dot.

zadań

z

zakresu

zwiększania

świadomości

ekologicznej mieszkańców, związanej zwłaszcza z właściwym gospodarowaniem
odpadami.
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6.

Liczba mieszkańców miasta w 2019r.

Według informacji przekazanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza (według stanu na dzień 31.12.2019r.) na
terenie miasta zameldowanych było 82 123 osób, w tym:
● na pobyt stały
● na pobyt czasowy

80 570 osoby,
1 553 osoby.

Uwzględniając informacje zawarte w deklaracjach wskazać natomiast należy,
że na dzień 31.12.2019r. stan ilościowy przedstawia się następująco:
● Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji - 68 852 osoby
● Liczba mieszkańców którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów - 62 376
osoby
● Liczba mieszkańców którzy nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów – 6 476
osób.
Rys. nr 6. Wykres zawierający informacje przekazane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Nowego Sącza i uwzględniający złożone deklaracje (na dzień 31.12.2019r.)
90000

82123

80000
70000

Liczba mieszkańców

68852
62376

60000

Liczba mieszkańców według
złożonych deklaracji

50000

Liczba mieszkańców którzy
zadeklarowali selektywną
zbiórkę odpadów

40000
30000
20000
10000

6476

Liczba mieszkańców którzy
nie prowadzą selektywnej
zbiórki odpadów

0

Na bieżąco prowadzone są postępowania wyjaśniające (w trybie art. 6a ustawy o
utrzymaniu czystości porządku w gminach), w stosunku do właścicieli nieruchomości,
którzy nie złożyli deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi. W wyniku takich postępowań, Prezydent Miasta Nowego Sącza w roku
2019 wydał 3 decyzje określające wysokość należnej opłaty.

7.
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy
w 2019r., 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.
Zgodnie z uchwałą Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23
czerwca 2015r. z późniejszą zmianą, podjętą na podstawie art. 6c ust. 1 i 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie miasta Nowego Sącza
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jak i nieruchomości, na których
nie

zamieszkują

mieszkańcy,

a

powstają

odpady

są

objęte

systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyjątek stanowią nieruchomości, na
terenie

których

znajdują

się

domki

letniskowe

lub

inne

nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które zostały wyłączone z
systemu. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości, które są wyłączone z systemu
odbierania odpadów, odbywa się na mocy umów zawartych z podmiotami
uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miasta ewidencją umów zawartych na odbieranie
odpadów komunalnych z terenu w/w nieruchomości (obowiązek wynikający z art. 3,
ust.3, pkt 3 ustawy ucpg) zarządcy 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
udokumentowali fakt posiadania umów na odbieranie odpadów.

8.
Ilości odpadów komunalnych wytworzonych
i zebranych) na terenie miasta Nowego Sącza w 2019r.

(odebranych

Informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie
miasta w danym roku kalendarzowym są pozyskiwane z danych wynikających ze
sprawozdań podmiotów zobowiązanych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku
w gminach (Rozdział 4 b ustawy) do ich sporządzenia, i tak:
1) informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych

bezpośrednio

z nieruchomości zostały ujęte w punkcie 8.1. niniejszej analizy,
2) informacje o ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK zostały podane
w pkt 8.2. analizy;
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3) informacje pochodzące od podmiotów zbierających odpady komunalne (m.in.

punkty skupu surowców wtórnych) przedstawiono w pkt 8.3.
Wg danych ze sprawozdań, w roku 2019 łącznie odebrano i zebrano na terenie
miasta Nowego Sącza 35 738,1769 Mg odpadów komunalnych, w tym:
1) bezpośrednio z terenu nieruchomości odebrano 31 737,3385 Mg;
2) podmioty zbierające odpady będące frakcjami odpadów komunalnych– papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła zebrały - 3 465,8014 Mg;
3) w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów zebrano 535,0370 Mg.
Podana ilość nie odpowiada jednak rzeczywistej ilości odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie miasta, ponieważ nie uwzględnia tej ilości odpadów która,
np:
1) została unieszkodliwiona przez mieszkańców we własnym zakresie, np.
kompostowanie frakcji „BIO”,
2) została spalona w paleniskach domowych.

8.1.Odpady odebrane z nieruchomości
W tabeli poniższej przedstawiono rodzaje odpadów komunalnych odebranych
bezpośrednio z nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania
Tabela nr 10. Informacja o rodzajach odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z
nieruchomości wraz ze sposobem ich zagospodarowania.

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnyc
h (Mg)

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

Nazwa instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady komunalne

20 01 36

Zużyte urządzenia

0,9000

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

70,8000

R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
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selektywnie zebranych.
17 01 01

Odpady beto0nu
oraz gruz

13,3600

R5-Recykling lub odzysk
innych materiałów
nieorganicznych

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

1700,9900

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11 –
1697,3700
R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11, 3,6200

20 01 23*

Urządzenia
zawierające freony

0,2800

20 01 35*

Zużyte urządzenia

0,2300

15 01 07

Opakowania ze
szkła

984,1300

17 01 03

Odpady innych
materiałów
ceramicznych

517,9800

20 01 02

Szkło

7,1100

20 03 03

Odpady z

9,1800
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Regionalna Instalacja
do0 przetwarzania
odpadow –składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwrzania
zmieszanych odpadów
komunalnych – część
mechaniczna.
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwrzania odpadów
komunalnych – NOVA
Sp. Z o.o.

R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

R5-Recykling lub odzysk
innych materiałów
nieorganicznych

Regionalna Instalacja
do0 przetwarzania
odpadow –składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwrzania
zmieszanych odpadów
komunalnych –
sortownia odpadów
selektywnie zebranych.

R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11

Regionalna Instalacja
do0 przetwarzania
odpadow –składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne

D5-Składowanie na

Składowisko odpadów
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czyszczenia ulic i
placów

16 02 14

Zużyte urządzenia
inne

0,0700

20 01 08

Odpady kuchenne
ulegajace
biodegradacji

244,2100

20 03 01

Niesegregowane(z
mieszane) odpdy
komunalne

20012,4600
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składowiskach w sposób
celowo zaprojektowany
(np. umieszczanie w
uszczelnionyvh
oddzielnych komorach,
przykrytych i izolowanych
od siebie wzajemnie i od
środowiska itd.)
R12-Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11 – 0,0700

komunalnych – NOVA
Sp. Z o.o.

R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania)
R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11, - (
4,9000Mg)

Instalacja do
przetwarzania
(kompostowania)
selektywnie zebranych
odpadów zielonycjhi
innych bioodpadów

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11 –
(20,4600 Mg)

NOVA Sp. Z o.o.

R12 - Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11–
(8,9700Mg)

Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych- część
mechaniczna

R12 - Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11 –
(19976,9300 Mg)

Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych- część
mechaniczna

R12 - Wymiana odpadów
w celu poddania ich

Regionalna instalacja
mechaniczno-

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnycjh – PUK
EMPOL
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któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11–
(1,2000Mg)
15 01 01

20 02 01

Opakowania z
papiweru i tektury

Odpady ulegajace
biodegradacji

295,8200

R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) – 5,6000

4694,2200

R12 - Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11 290,2200

Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnychsortopwanie odpadów
selektywnie zebranych

R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) –
(0, 2200 Mg)

Regionalna instalacja
mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych- NOVA Sp.
Z o.o.

R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) –
2895,7600

20 01 21*

Lampy

0,0005

17 01 07

Zmieszane odpadyz
betonu

1220,6800

biologicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych- NOVA Sp.
Z o.o.
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KOMPOSTECH Sp. Z o.o.,
33-300 Nowy Saz, ul.
Wiklinowa 4a

R3- Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) –
1798,2400

Instalacja do
przetwarzania
(kompostowania_)
selektywnie zebranych
odpadów zielonych i
innych bioodpadów

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
R5-Recykling lub odzysk
innych materiałów
nieorganicznych –
1200,600

Eko-Neutral Elektron
ul. Przemysłowa 14, 38300 Gorlice
Regionalna Instalacja
do0 przetwarzania
odpadow –składowisko
odpadów innych niż
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niebezpieczne i
obojętne
20,0800 – D5-Składowanie
na składowiskach w
sposób celowo
zaprojektowany (np.
umieszczanie w
uszczelnionyvh
oddzielnych komorach,
przykrytych i izolowanych
od siebie wzajemnie i od
środowiska itd.)
R5 - Recykling lub odzysk
innych materiałów
nieorganicznych

16 01 03

Zużyte opony

45,5600

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

646,1900

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11

20 01 32

Leki inne niż

1,7580

D10 – Przekształcanie
termiczne na ladzie

16 02 15*

Niebezpieczne
elementy

6,1500

20 01 01

Papioer i tektura

395,4900

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11
R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11

20 01 39

Tworzywa sztuczne

869,7100

SUMA

R12- Wymiana odpadów w
celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11

31 737,3385
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Składowisko odpadów
komunalnych – NOVA
Sp. Z o.o.

Regionalna Instalacja
do0 przetwarzania
odpadow –składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnychsortopwanie odpadów
selektywnie zebranych
Instalacja termicznego
przekształcania
odpadów
niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne
Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnychsortopwanie odpadów
selektywnie zebranych
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnychsortopwanie odpadów
selektywnie zebranych
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8.2 Odpady zebrane w PSZOK
W 2019 roku w PSZOK zebrano łącznie 535,0370 Mg odpadów komunalnych.
W stosunku do roku ubiegłego masa zebranych odpadów zwiększyła się
o 146,3600 Mg.
Tabela poniżej przedstawia ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz ze
sposobem ich zagospodarowania.
Tabela nr 11. Informacja o odpadach komunalnych zebranych w PSZOK.

Kod
Rodzaj
odpadu odpadu

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów
komunalnych

Nazwa instalacji, do
której zostały
przekazane odpady
komunalne

20 01 36

Zużyte urządzenia

3,9600

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

17 01 01

Odpady beto0nu
oraz gruz

31,6100

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

187,6500

R12-Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R5-Recykling lub
odzysk innych
materiałów
nieorganicznych
R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11

20 01
23*

Urządzenia
zawierające freony

1,7800

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

20 01
35*

Zużyte urządzenia

3,4400

17 01 03

Odpady innych

1,9800

R12-Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R12-Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R5-Recykling lub

36

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwrzania zmieszanych
odpadów komunalnych –
część mechaniczna

Firma TOMAD, Zakład
Przetwarzania ZSEiE, ul.
Kolejowa 39, 32-322
Bukowno

aaaaskładowisko odpadów
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materiałów
ceramicznych
20 01 02

Szkło

odzysk innych
materiałów
nieorganicznych
1,6700
R12-Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R3- Recykling lub
odzysk substancji
organicznych, które nie
są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania)
R3- Recykling lub
odzysk substancji
organicznych, które nie
są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania)

17 01 02

Gruz ceglany

0,3000

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

83,3100

20 01
21*

Lampy

0,0100

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu

204,0000

16 01 03

Zużyte opony

6,2300

20 01 32

Leki inne niż

0,0350

20 01 01

Papioer i tektura

4,8400

R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11

20 01 39

Tworzywa sztuczne

3,1400

R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
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innych niż niebezpieczne i
obojętne
Regionalna Instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych –
sortownia odpadów
selektywnie zebranych
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne o
obojętne

Instalacja do
przetwarzania
(kompostowania_)
selektywnie zebranych
odpadów zielonych i
innych bioodpadów

R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R5-Recykling lub
odzysk innych
materiałów
nieorganicznych

Eko-Neutral Elektron ul.
Przemysłowa 14, 38-300
Gorlice

R5 - Recykling lub
odzysk innych
materiałów
nieorganicznych
D10 – Przekształcanie
termiczne na ladzie

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne

Instalacja termicznego
przekształcania odpadów
niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych- sortopwanie
odpadów selektywnie
zebranych
Regionalna instalacja do
mechanicznobiologicznego
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któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
20 01 28

Farby, tusze

SUMA

0,2500

R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11

przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych- sortopwanie
odpadów selektywnie
zebranych
Zakład Utylizacji Odpadów
Przemysłowych , 31-752
Kraków, ul. Mrozowa 9a

535,0370

8.3 Odpady zebrane przez podmioty zbierające odpady stanowiące
frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła - Punkty skupu
Wywiązując się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, 19 podmiotów zbierających odpady komunalne
stanowiące frakcje odpadów: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła przekazało
sprawozdanie do Prezydenta miasta za rok 2019.
W tabeli poniżej przedstawiono informację n.t. ilości odpadów komunalnych
zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza przez Punkty skupu surowców
wtórnych i sposobu ich zagospodarowania
Tabela nr 12. Informacja o odpadach zebranych przez podmioty zbierające odpady stanowiące frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - Punkty skupu surowców
wtórnych.

Adres
Kod i
podmiotu
rodzaj
zbierającego odpadu
Odpady
komunalne
Nowy Sącz, ul.
Tarnowska 32

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)

70,2430
15 01 02
Opakowania
z tworzyw
sztucznych

Nowy Sącz, ul.

15 01 02

Magazynowa 2

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

131,0660

38

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów
komunalnych

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane
odpady
komunalne

R12 - Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R3 - Recykling lub
odzysk substancji
organicznych, które nie
są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne
biologiczne procesy

OLIMAR Sp. Z o.o.

OLIMAR
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Nowy Sącz, ul.

15 01 02

Zielona 49

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

Nowy Sąccz, ul.

15 01 02

Tarnowska 32

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Grunwaldzka,
dz.ew. 7/16

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Węgierska
144D

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Węgierska
144D

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Jana Pawła II
35

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Papieska 11

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Tarnowska 32

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Tarnowska 174

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Kolejowa , dz.
Ew. nr 117

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Zielona 49

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

15 01 01

Tarnowska 32

Opakowania
z papieru i
tektury

przekształcania)
R4 - - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

106,5820

66,0000

R12 - Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R4 - - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

0,8360

MONDI ŚWIECIE S.A.

FPH MARJU Mariusz
Malinowski

Huta Novelis
Gaterslebener Str. 1,
06469 Gatersleben
Niemcy
Instalacja do
produkcji stali

100,0890

R4 - - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

326,6000

R4 - - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

STALOWNIA
ELEKTRYCZNA

4,0140

R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

8,4310

R4-- Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

NOVELIS SHEET
INGOT GMBH WERK
NACHTERSTEDT OT
NACHTERSTEDT
GATERSLEBENER ST.
1 06469 STADT
SEELAND, NIEMCY
Huta Novelis,
Gaterslebener Str. 1,
06469 Gatersleben
Niemcy

11,1874

R12 – Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

488,2510

9,7940

R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

27, 5980

R4- Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

732,2490

R12 - Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
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Huta Novelis
Gaterslebener Str. 1,
06469 Gatersleben
Niemcy
Huta Novelis
Gaterslebener Str. 1,
06469 Gatersleben
Niemcy
Gaterslebener Str. 1,
06469 Gatersleben
Niemcy
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Nowy Sącz, ul.

15 01 01

Magazynowa 2

Opakowania
z papieru i
tektury

Nowy Sącz, ul.

15 01 01

Kolejowa 1

Opakowania
z papieru i
tektury

Nowy Sącz, ul.

15 01 01

Zielona 49

Opakowania
z papieru i
tektury

Nowy Sącz, ul.

15 01 04

Kolejowa 1

Opakowania
z metali

Nowy Sącz, ul.

20 01 40

Węgierska

Metale

wymienionych w
pozycji R1-R11
R3 - Recykling lub
odzysk substancji
organicznych, które nie
są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania)
R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

558,8880

5,3100

17 04 05

Zakładników 85

Żelazo i stal

Nowy Sącz, ul.

19 12 01

Magazynowa 2

Papier i
tektura

SUMA

MONDI ŚWIECIE S.A.

385,1700 R4

R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

MONDI ŚWIECIE S.A.

20,7570

R4 - Recykling lub
odzysk metali i
związków metali

365,2550

R12- Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1-R11
R4-Recykling lub
odzysk metali i
związków metali
R3-Reckling lub odzysk
substancji
organicznych, które nie
są stosowanw jako
rozpuszczlniki (w tym
kompostopwanie i inne
bilogiczne procesy
przekształcania)

Huta Novelis
Gaterslebener
Str. 1, 06469
Gatersleben Niemcy
Strzępiarka

144D

Nowy Sącz, ul.

Hamburger
Recykling/Hamburger
Hungaria KFT

0,5200
46,9610

3465,8014 Mg
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ZTSH Issbud Jarosław
Gargula
LEIPA Group GmbH
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Rys. 7. Wykres przedstawiający stosunek ilości selektywnie odebranych i zebranych odpadów

komunalnych na terenie miasta do odpadów zmieszanych.

Stosunek ilości odebranych odpadów zmieszanych
do ogólnej ilości selektywnie odebranych i
zebranych odpadów komunalnych

15725,7200
odpady zmieszane
odpady odebrane
selektywnie

20012,4600

9.
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
miasta Nowego Sącza w 2019 r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym
mieszkńcy ponoszący

opłatę z tytułu

gospodarowania odpadami komunalnymi

mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne. W roku 2019 na terenie
miasta Nowego Sącza funkcjonowały dwa stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK), w niżej wymienionej lokalizacji:
1) przy ul. Tarnowskiej 120, (na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów);
2) przy ul. Jana Pawła II 37 (na terenie Spółki SUEZ).
Zasady funkcjonowania oraz przyjmowania odpadów do PSZOK określa
“REGULAMIN PSZOK“. Punkty czynne były od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00
W PSZOK bezpłatnie przyjmowano od mieszkańców Nowego Sącza nieograniczone
ilości selektywnie zebranych niżej wymienionych odpadów komunalnych: :
● przeterminowane leki,
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● przeterminowane chemikalia,
● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
● meble i inne odpady wielkogabarytowe,
● odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
● zużyte opony,
● odpady zielone,
● papier,
● metal,
● tworzywa sztuczne,
● szkło,
● odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Od miesiąca września 2019 r., w związku z ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o
zmiani ustawy o ucpg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019r, poz.) rozszerzono
listę odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK o odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia moitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpadów
tekstyliów i odzieży.
PSZOK nie przyjmował takich odpadów jak:
− odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej –
wszelkie odpady w ilościach masowych,
− wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole
chemiczne,

odczynniki

chemiczne

z

wyjątkiem

utrwalaczy

i

wywoływaczy

fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
− odpady komunalne zmieszane.
Odpady zgromadzone w PSZOK zostały zagospodarowane przez podmiot
świadczący usługę w zakresie zagospodarowania odpadów.
W 2019 roku do PSZOK dostarczono 535.0370 Mg odpadów. Dogodna
lokalizacja PSZOK (ze względu na możliwości dojazdu, odległość od zabudowy
mieszkaniowej, itp.), zachęca mieszkańców miasta do korzystania z nich.
W tabeli nr 11 wskazano rodzaje i masę odpadów komunalnych zebranych w
PSZOK w roku 2019 wraz ze sposobem ich zagospodarowania
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Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta ilość odpadów
oddawanych przez mieszkańców miasta do PSZOK.
Mieszkańcy najliczniej oddawali: odpady biodegradowalne, czyli głównie
odpady zielone – ścięte trawy, gałęzie, zgrabione w ogrodach liście; odpady
wielkogabarytowe, do których zaliczamy między innymi meble, materace, armaturę.
Wyraźnie też wzrosła ilość odpadów poremontowych.
Poniżej na wykresach przedstawiono porównanie rocznych ilości odpadów
przyjętych w PSZOK w poszczególnych latach oraz roczne ilości poszczególnych
odpadów przyjętych do PSZOK
Rys. nr 8. Ilość odpadów przyjętych w poszczególnych latach do PSZOK.
600
535,037
500
388,675

400
300
219,662
200
112,373
100
0
2016

2017

2018

43

2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza za rok
2019.
Rys. nr 9. Ilość odpadów z grupy 17 (odpady z budowy, remontów).
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Rys. nr 10. ilość odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) przyjętych do PSZOK
poszczególnych latach.
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Rys. nr 11. Ilość odpadów ulegających biodegradacji ( 20 02 01, 20 01 08) przyjętych
do PSZOK w poszczególnych latach.
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Suma zebranych odpadów z grupy 17 wykazała tendencje wzrostową o 37% w
stosunku do roku 2018. W PSZOK zebrano ponad 43% więcej odpadów
wielkogabarytowych niż w roku poprzednim, i aż 440 % w stosunku do roku 2015.
Popdobna tendencja wzrostowa zauważalna jest w ilościach zebranych odpadów o
kodzie 20 02 01 kolejno 23% w stosunku do roku 2018 oraz 280 % w stosunku do
roku 2015
Tabela nr 13. Informacja o rodzajach i masie odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK , lata
2015-2019.

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Odpady ulegające
biodegradacji (np.
trawy, gałęzie,
liście)

Odpady poremontowe (np.
gruz betonowy, gruz
ceglany, glazura, terakota,
ceramika, itp.)

Odpady
wielkogabarytowe
(np. meble,
materace)

2015

6,71

13,595

14,07

2016

29,700

57,580

42,628

2017

64,07

97,878

76,299

2018

67,69

172,485

131,270

2019

83,3100

237,8900

187,6500

Rok
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10. Ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych
z terenu miasta oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości
z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych.

W 2019 roku z terenu Miasta Nowego Sącza, odebrano łącznie 20012,4600 Mg
zmieszanych odpadów komunalnych oraz 5 021,7400 Mg bioodpadów stanowiących
odpady komunalne. W tabeli poniżej zestawiono ilości odpadów o kodach 20 03 01,
20 01 08, 20 02 01 odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miasta Nowego Sącza oraz dostarczonych do PSZOK w roku 2019.

Tabela nr 14. Informacja o ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i
bioodpadów stanowiących odpady komunalne odebranych z terenu miasta oraz dostarczonych do
PSZOK w roku 2019.

Lp.

Kod

Masa odebranych

Instalacja, do której

Proces

odpadu

odpadów (Mg)

trafiły odpady

przetwarzania
odpadów

20 03 01

20012,4600

RIPOK/instalacja

R12

komunalna-MBP
20 01 08

244,2100

RIPOK/kompostownia

R3

20 02 01

4777,5300

RIPOK/kompostownia

R3

46

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza za rok
2019.
Rys. nr 12 . Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 w poszczególnych
latach od roku 2016.
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Rys. nr 13. Łączna masa odebranych i dostarczonych do PSZOK odpadów o kodzie 20
01 08 oraz 20 02 01.
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2019

0,3

%

więcej
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W 2019 r. ilość odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 wzrosła o ok 20% w
stosunku do roku ubiegłego. Łączna masa odbieranych i dostarczanych do PSZOK
odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 stale rośnie.
Zmieszane odpady komunalne wytworzone na terenie miasta Nowego Sącza
zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane do RIPOK/instalacji
komunalnej,

gdzie

zostały

poddane

procesom

sortowania

i

mechaniczno-

biologicznego przetworzenia. Końcowym produktem tych procesów są pozostałości,
które ze względu na swoje właściwości nie mogą być zagospodarowane w inny
sposób niż przez składowanie na składowisku odpadów.
Ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne wynika, że w
2019r. do składowania przekazano 2028,4000.Mg odpadu o kodzie 19 19 05 99 – inne
niewymienione odpady oraz 501,1740. Mg odpadu o kodzie 19 12 12- inne odpady (
w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11. Łącznie poddano składowaniu 2526,5740 Mg odpadów.
Odpady te zostały przekazane do składowania na składowisku odpadów
komunalnych zlokalizowanym w Nowym Sączu przy l. Tarnowskiej 120 i na
składowisku w Tarnowie przy ul. Czysta 2.
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11. Podsumowanie
Oceniając obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta
Nowego Sącza można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Z zebranych danych wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie pokrywają kosztów związanych z systemem odbioru i
zagospodarowania odpadów. Co do zasady system gospodarki odpadami
powinien być odpowiednio zbilansowany (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013r. , sygn. akt I SA/Bk
127/13 - wyrok ten został przywołany w odpowiedzi na interpelację poselską
nr 33395 z dnia 20 sierpnia 2019r.,
2. https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/3068531,Cz
y-gmina-moze-doplacac-do-systemu-gospodarowania-odpadami.html.
zbilansowania systemu koniecznym staje się zwiększenie

Dla

dotychczas

obowiązujących stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.
Można również określić limit odbieranych w ramach opłaty odpadów oraz
obciążenie dodatkowymi kosztami za przyjmowanie tych ponad określony
limit.
3. Selektywnym zbieraniem objęto wszystkie frakcje odpadów wymienione w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wdrożony system
selektywnego zbierania odpadów „u źródła” spełnia wymagania rozporządzeń
Min. Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów. [
4. Miasto udostępniło mieszkańcom dwa Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, PSZOK-i, do których mieszkańcy mogą przywozić
odpady problemowe. Analiza liczby mieszkańców korzystających z PSZOK-ów
w 2019 roku pokazuje, że mieszkańcy chętnie korzystają z tej formy
przekazywania odpadów
5. Duża liczba miejsc nielegalnego składowania odpadów (dzikie wysypiska)
mimo że odpady odbierane są u źródła w każdej ilości. W roku 2019 w wyniku
likwidacji dzikich wysypisk odpadów usunięto łącznie 34,30 Mg odpadów
z dzikich wysypisk.
6. Miasto Nowy Sącz osiągnęła poziomy wynikające z rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów
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ograniczenia

składowania

masy

odpadów

komunalnych

ulęgających

biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412).
7. Instalacje, do których były przekazywane odpady zapewniały prawidłowe
zagospodarowanie

odebranych

i

zebranych

odpadów

komunalnych

przyczyniając się tym samym do osiągnięcia przez miasto wymaganych
przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku
8. W 2019 roku miasto Nowy Sącz jak wykazano w analizie, miasto Nowy Sącz w
pełni realizuje obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przepustowość istniejących w regionie instalacji do przetwarzania odpadów
oraz infrastruktura techniczna zapewniają realizację czynności związanych
z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów na terenie miasta Nowego
Sącza zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Odpady z terenu miasta Nowego Sącza są odbierane zgodnie z harmonogramem.
Zgłaszane problemy są na bieżąco rozwiązywane.
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