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1.WPROWADZENIE
Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, realizowanym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 888 z późniejszymi zmianami)
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w
celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Raba Wyżna w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zakres analizy obejmuje, zgodnie z art. 9tb ust 1wymienionej we wstępie ustawy:
 możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych




Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi




Liczba mieszkańców na terenie gminy




Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy




uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
liczbę 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
ilość 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 mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego
przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego
przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

Sporządzając niniejszy dokument wykorzystano następujące źródła:
 Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,

 Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne – punkt skupu
 informacje własne będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2021. Zgodnie z art. 9 tb
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, niniejsze opracowanie podlega publicznemu
udostępnieniu.
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2. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
Zgodnie z art. 9 e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;
2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) – odebrane z terenu Gminy Raba Wyżna
w roku 2021 przekazane zostały do:
 Regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych FCC Podhale Sp. z o. o., Ul. Jana Pawła II 115, 34-400
Nowy Targ
 Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. zo.o Myślenice ul. Kornela Ujejskiego 341, 32-400
Myślenice
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – odebrane z terenu Gminy Raba Wyżna
w roku 2021 przekazane zostały do:
 Kompostowni IB Odpady Sp. z o.o., Jana Pawła II 115, Nowy Targ, 34-400 Nowy
Targ,
 MPGK Sp. z o.o. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów u.
Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze
Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – odebrane z terenu Gminy Raba
Wyżna w roku 2021 przekazane zostały do:



Cofinco - Poland Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
Grupy Azoty ul. Czysta 2; 33-100 Tarnów

3. POTRZEBY INWESTYCYJNE
KOMUNALNYMI

ZWIĄZANE

Z

GOSPODAROWANIEM

ODPADAMI

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami w roku 2021 wynikały
z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze
Gminy Raba Wyżna, przede wszystkim w sferze selektywnego zbierania odpadów,
prawidłowej segregacji odpadów oraz organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych.
Działaniami które przyczyniłyby się do efektywniejszego gospodarowania odpadami, są
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modernizacja i rozbudowa PSZOK (Punktu selektywnej zbiórki odpadów) oraz
zwielokrotnienie ilości odbioru odpadów segregowanych w ciągu miesiąca. Szczególny
nacisk należy położyć na efektywność segregacji odpadów opakowaniowych, których
w odpadach z gospodarstw domowych jest najwięcej, a obecnie częściowo trafiają do
strumienia odpadów zmieszanych.
4. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na koszty z tytułu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.
składają się koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz
koszty administracyjne. Koszty administracyjne obejmują miedzy innymi: wynagrodzenia
pracowników, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, szkolenia oraz delegacje pracowników
Koszty łącznie za 2021 r.: 2 694 262,38 zł
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów: 2 407 813,78 zł
2) pozostałe koszty: 286 448,60 zł w tym m.in.
 dzierżawa placu pod PSZOK;
 wynagrodzenia pracowników, szkolenia, delegacje;
 zakup materiałów (m.in. taśm i etykiet do wydruku kodów kreskowych, papieru);
 licencja i opieka autorska dotycząca oprogramowania służącego do obsługi opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 usługi ksero.
5. LICZBA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE GMINY
Według danych uzyskanych na dzień 31.12.2021 roku liczba osób posiadających stałe
lub czasowe zameldowanie na terenie Gminy Raba Wyżna wynosiła – 14 723 mieszkańców.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2021 roku objętych zostało, według
złożonych deklaracji 11 052 mieszkańców.
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika między innymi z pobytu
mieszkańców za granicą bądź na studiach. Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości
zamieszkałych ponoszą za osoby faktycznie przebywające na danej nieruchomości.

6.LICZBA 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
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości ciekłych,
oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
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w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez :
 gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
 gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności
regulowanej
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W trakcie działań kontrolnych prowadzonych przez Urząd Gminy Raba Wyżna w 2021 r. nie
stwierdzono naruszeń w ww. zakresie.

7.OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W roku 2021 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na
nieruchomościach zamieszkanych przez mieszkańców, na terenie Gminy Raba Wyżna,
stanowiły iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty.
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/199/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2020 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosiła 21,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca.
Ustalono także stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 63,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/200/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2020 r. w
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolniono w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie Gminy Raba Wyżna, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy kompostujący bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zwolnienie ustalono w wysokości 1,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość.
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8. ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY
ORAZ ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ
POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA ODBIERANYCH Z TERENU GMINY RABA WYŻNA
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1753,7000

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

296,1900

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

4,4800

16 01 03

Zużyte opony

15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,1100

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

1,1600

100,1800
27,6300
0,6200
40,2800

27,9600
225,6100

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w PSZOK Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 256b
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,0800

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,2000

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,6200

16 01 03

Zużyte opony

12,1000

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

98,1800

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

25,6500
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17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
17 06 03

5,2000

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

8,6200

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

8,3600

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,1300

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27

2,8200

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w „Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów
Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka” Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 256b
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

15 01 04

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4)

Opakowania z metali

30,0010

9. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA POZIOMACH RECYKLINGU
Osiągnięte przez Gminę Raba Wyżna w 2021 r. poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania kształtują się
następująco:

2021 rok
Osiągnięty poziom [%]
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

18,10 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia

20,30 %

8

10. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY
PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ORAZ STOSUNEK MASY ODPADÓW
KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA DO MASY
ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY
Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Raba Wyżna i
przekazanych do termicznego przekształcenia wynosi 0 [Mg]
11.PODSUMOWANIE
Gmina Raba Wyżna wdrożyła i w pełni realizuje przyjęte obowiązki w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina prowadzi odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy. System obejmuje
wytwórców odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna
prowadzi Wójt Gminy Raba Wyżna. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna jest obowiązany do uzyskania wpisu
do powyższego rejestru. W roku 2021 następujące podmioty posiadały aktualny wpis do
Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa Firmy lub Imię Nazwisko
przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o.o.
Zakłady Komunalne Spółka zo.o.

Adres siedziby fimy lub adres
zamieszkania
34-451 Tylmanowa, os. Rzeka133
34-700 Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego
46b

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD
34-242 Łętownia 378
Franciszek Kowalczyk
REMONDIS Kraków Sp. z o.o.
ul.Półłanki 64, 30-740 Kraków
Usługi Transportowe Gacek & Karwontka
32-343 Skomielna Biała 613
Spółka Jawna,
ATK INVEST Sp. z o.o
ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ
ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy
FCC Podhale Sp. z o.o.
Targ
Import- DANSTRAM- Eksport HANDEL,
ul. Zamoyskiego 13a, 34-500
TRANSPORT, SPEDYCJA Stanisław Strama Zakopane
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W okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021. roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę FCC Podhale Sp. z o. o. z
siedzibą ul. Jana Pawła II 115; 34-400 Nowy Targ. Firma została wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Raba Wyżna. Umowa została zawarta na okres 01.01.2021. do
31.12.2021r..
Na terenie gminy Raba Wyżna funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Mieści się on na terenie zakładu „Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz
Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka” Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 256b.
Mieszkańcy gminy, którzy uiszczają opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
do PSZOK-u mogą dostarczać następujące odpady komunalne:
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 15 01 07 Opakowania ze szkła
 16 01 03 Zużyte opony
 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 20 01 19* Środki ochrony roślin
 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
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Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba
Wyżna za 2021 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także niezbędnych danych
dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
W roku 2021 Gmina Raba Wyżna osiągnęła wszystkie wymagane poziomy
odzysku i recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania.

Opracował:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr inż. Agnieszka Pędzimąż

Zatwierdził:
Wójt Gminy Raba Wyżna
/-/
mgr Andrzej Dziwisz
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