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Informacje ogólne 

Zgodnie  z  art.3  ust.2  pkt  10  ustawy  z  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości
i porządku  w gminach (t.j.  Dz. U. z 2016 poz. 250 z póź. zm.)  jednym z zadań gminy jest
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Od 01.07.2013 Gmina Brzeszcze przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych i ich
zagospodarowania  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych.  Zadanie  to  jest  realizowane
przez  Agencję  Komunalną  sp.  z  o.o.  w  Brzeszczach,  32-620  Brzeszcze,  ul.  Kościelna  7.  
Firma została wybrana w trybie przetargu ograniczonego. Umowa została zawarta na okres  
od 1 lipca do 2013r. do dnia 30 czerwca 2017r. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych realizowany jest
na podstawie indywidualnych umów z firmami posiadającymi stosowne uprawnienia do odbioru 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeszcze.

  Odbiór Odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  zabudowy  jednorodzinnej  :   
odbywa się  w systemie mieszanym z podziałem na:

a) Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  (kod  20  03  01)  –  gromadzone
w pojemnikach,  które  zapewnia  właściciel  nieruchomości  we  własnym  zakresie.  Odbiór
odpadów dokonywany jest w okresach tygodniowych zgodnie z harmonogramem,
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02,
15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) gromadzone są workach  
z następującym przeznaczeniem:
 zielone – na szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
 żółte  –  na  papier,  metal,  tworzywa sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe (typu  Tetra
Pack). Worki zapewnia Wykonawca i  odbiera je z częstotliwością raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem.
c) Odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny,  zużyte  opony
wyłącznie z pojazdów osobowych odbierane przez Wykonawcę dwa razy w roku w okresie
wiosennym i jesiennym zgodnie z harmonogramem.

Odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  zabudowy  wielorodzinnej:  odbywa  się  
w systemie pojemnikowym z podziałem na:
a) Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  (kod  20  03  01)  –  gromadzone
w pojemnikach zapewnionych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie. Odbiór
odpadów zmieszanych dokonywany jest 4 razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem ;
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02,
15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – gromadzone w pojemnikach
(kontenerach) zapewnionych przez Wykonawcę o następującym przeznaczeniu:
 biały - szkło opakowaniowe bezbarwne, 
 zielony – szkło opakowaniowe kolorowe,
 żółty – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu Tetra Pack),
 niebieski – papier.
Odbiór  odpadów zebranych selektywnie  dokonywany jest  dwa razy w miesiącu zgodnie  
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
c) Odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny,  zużyte  opony
wyłącznie z pojazdów osobowych, których odbiór jest realizowany przez Wykonawcę raz  
 w tygodniu zgodnie z harmonogramem
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   Odbiór  odpadów  zielonych  i  budowlanych  w  zabudowie  jednorodzinnej  
  i  wielorodzinnej:

a) Odpady zielone zbierane są w workach foliowych koloru brązowego zapewnionych  przez
Wykonawcę  w  ilości  do  1m3 (10  worków)  na  nieruchomość  rocznie,  przyjmowane  są
nieodpłatnie przez Wykonawcę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
b)  Odpady budowlane i  rozbiórkowe w ilości  do  200  kg na mieszkańca rocznie  z danej
nieruchomości  dowożone  przez  mieszkańców  własnym  transportem  przyjmowane  są
nieodpłatnie przez Wykonawcę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ilość  osób  objętych  nowym  system  odbioru  odpadów  komunalnych
Wg. stanu na dzień 31.12.2016 , ilość mieszkańców zameldowanych w gminie Brzeszcze
wyniosła -  21.208  osób. Ilość osób wykazanych przez właścicieli, zarządców, najemców  
w  złożonych  deklaracjach  z  nieruchomości  zamieszkałych  w  budownictwie  jedno  
i wielorodzinnym :  wyniosła na dzień 31.12.2016r. - 19.563 osób. Różnica osób wpisanych 
w  deklaracjach  a  osób  zameldowanych  lub  zamieszkujących,  wynika  z  możliwości
comiesięcznej  korekty   deklaracji.  Właściciel,  zarządca,  najemca  na  podstawie  korekty
deklaracji  i  złożonego  oświadczenia  wpisuje  faktyczną  ilość  osób  zamieszkujących  pod
danym  adresem. Wynika to między m.in. z następujących czynników: 

 - wyjazdów za granicę, na studia, do sanatorium, szpitala, przemeldowań oraz  zgonów 
i  urodzeń.
Faktyczna ilość osób zamieszkujących w gminie Brzeszcze jest zmienna i zależna od 
powyższych czynników. Średnio w okresie miesiąca jest to kilkadziesiąt korekt.

System segregacji  odpadów  komunalnych  przez  mieszkańców  Gminy Brzeszcze  
Na dzień 31.12.2016 r.  17.411 osób czyli 89 % mieszkańców segreguje odpady komunalne
a 2.152 osób czyli 11 % mieszkańców nie segreguje odpadów komunalnych.

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na 
terenie gminy 
Na terenie gminy Brzeszcze znajduję się jeden punkt do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,  który znajduję się na Składowisku Odpadów Komunalnych  - Agencja 
Komunalna w Brzeszczach Sp. z o.o., ul. Graniczna 48. 
Wykonawca nieodpłatnie odbiera w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych każdą ilości odpadów  segregowanych:

   Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Brzeszcze 
Zmieszane  odpady  komunalne  - Instalacja  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych MBP przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach 
Odpady zielone  -  Instalacja  przetwarzania  selektywnie  zebranych odpadów zielonych  
i  bioodpadów -  kompostownia  w  Kętach  przy  ul.  Kęckie  Góry  Północne  Pozostałości  
z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania
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Ilość oraz rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Brzeszcze 
w 2016r.

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

(indywidualni ,firmy)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych
 [Mg]

niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne

7288

odpady wielkogabarytowe 214

gruz 252

zmieszane odp. budowlane 212

opakowania z tworzyw sztucznych 179

opakowania ze szkła 495

odpady ulegające biodegradacji 263

Poziom recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
w 2016 roku.

Rodzaj odpadów komunalnych 2016

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

86,9 %

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

100 %

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi .
Wykonane dochody z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku 
wyniosły:  2.034.688,44 zł
Wykonane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi: – 1.923 772 zł  
 – obsługa administracyjna systemu – 146.440.98 zł
 – inne wydatki (dodruk książeczek opłat) – 2.214 zł 
Wydatki ogółem związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami  
w 2016 roku wyniosły : 2.072.426,98 zł
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Najważniejsze  informacje związane z inwestycjami w gospodarce odpadami 
komunalnymi w Gminie Brzeszcze w roku 2016
W maju 2016 zakończono budowę hali dla kompostowni - do wykonania pozostało 
oświetlenie wnętrza hali.
We wrześniu 2016 roku rozpoczęto prace związane z projektem technologicznym nowej 
sortowni wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 
Oba elementy zostaną zakończone w roku 2017.  
Uzyskano również potwierdzenie wpisu do planu inwestycyjnego Województwa 
Małopolskiego dla następujących pozycji:
 - budowa sortowni - koszt 15.000.000 zł netto
- budowa instalacji stabilizacji tlenowej - koszt 6.000.000 zł netto
W listopadzie uzyskano potwierdzenie wpisu do Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego na lata 2016 - 2022 dla wszystkich 3 instalacji (MBP, 
kompostownia odpadów zielonych, składowisko) jako RIPOK.
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