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I. Zagadnienia ogólne

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach  jednym z  zadań Gminy jest  dokonanie  corocznej  analizy stanu
gospodarki  odpadami  komunalnymi,  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

2. W  okresie  od  01.01.2017  r.  do  31.12.2017  r.  usługę  wykonywał   Gminny  Zakład
Budżetowy w Lanckoronie oraz Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z
o.o. w Krakowie.

3. Na  terenie  gminy  Lanckorona  zorganizowano  punkt  selektywnej  zbiórki  odpadów
komunalnych w miejscowości Lanckorona ul. 3 Maja 11. Do punktu mieszkańcy mogli
dostarczać odpady tj. akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny. Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników
znajdujących się w Gminnym Zakładzie Budżetowym i w Aptece. Pojemniki na zużyte
baterie  znajdują  się  w obiektach  użyteczności  publicznej  tj.  Urząd Gminy Lanckorona,
Gminny Ośrodek Kultury, placówki oświatowe, Gminny Zakład Budżetowy.

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów zielonych
oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych
do składowania.

Na terenie  Gminy Lanckorona  nie  ma  możliwości  przetwarzania  odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady przekazywane były na Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne
i innych niż obojętne, Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304,
34-123 Chocznia i MBP – REMONDIS Kraków.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2017r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

3. Koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem
i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione w związku z obsługą systemu za 2017r.  to 336740,02 złotych, w tym na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, tonerów,
likwidację dzikich wysypisk, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.



Wpływy z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na dzień 31.12.2017r.
- 345471,69 złotych;

Zaległości na dzień 31.12.2017r. -   13475,10 złotych;
Nadpłaty na dzień 31.12.2017r. -     8012,46 złotych;
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 350934,33 złotych.

4. Liczba mieszkańców.

 liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2017r. (pobyt stały) – 6167 
 systemem objęto – 5 616 osób, zebrano 1 942 deklaracje;

5. Liczba  mieszkańców  nieruchomości,  którzy  nie  zawarli  umowy,  o  której  mowa
w art. 6 ust.1.  – brak.

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Lanckorona. 

Ilość  odpadów  komunalnych  wytworzonych  na  terenie  gminy  Lanckorona  podano  na
podstawie sprawozdań firm wywozowych, jakie w 2017r. odbierały odpady od właścicieli
nieruchomości.

Ilość odpadów zebranych z terenu gminy w 2017r. w sposób selektywny:

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały

przekazane odpady
komunalne

Kod odebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa
odebranych

odpadów
komunalnyc

h [Mg]

Sposób
zagospodaro

wania
odebranych

odpadów
komunalnych

Zakład Gospodarki
Odpadami

WIDO Sp. z o.o.
ul. Sołki 3,

34-220 Maków
Podhalański

15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych

60,676 R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 85,673 R12 

ZZO Chocznia
Przedsiębiorstwo

Komunalne 
EKO Sp. z o.o.,

ul. T. Kościuszki 304,
34-123 Chocznia

20 03 01

20 03 07 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 

Odpady 
wielkogabarytowe

577,380

15,580

R12

R12

Sortownia Odpadów
Selektywnie Zebranych

EKOMBUD ul.
Partyzantów  7 32-700

Bochnia

15 01 02

15 01 07

15 01 01

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Opakowania ze szkła

Opakowania z papieru i 
tektury

2,468

1,103

1,477

R12

R12

R12



MBP REMONDIS ul.
Półłanki 64 ; 30-740

Kraków
20 03 01 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne

15,320 R12

7. Ilość  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości
z sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  odebranych
z terenu gminy.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Lanckorona podano na
podstawie sprawozdań firm wywozowych, jakie w 2017r. odbierały odpady od właścicieli
nieruchomości.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w 2017r.:

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały

przekazane odpady
komunalne

Kod odebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa
odebranych

odpadów
komunalnyc

h [Mg]

Sposób
zagospodaro

wania
odebranych

odpadów
komunalnych

MBP Chocznia 
ul. T. Kościuszki 304,

34-123 Chocznia
20 03 01

Nieposegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne

577,380 R12

MBP REMONDIS ul.
Półłanki 64 ; 30-740

Kraków
20 03 01 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne

15,320 R12

Osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
kierowanych do składowania – 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła – 30,5 %

Osiągnięty  poziom  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.


