
ROCZNA ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY TARNÓW

ZA ROK 2018

I.Wprowadzenie.

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej
analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi.  Analizę  wykonuje  się  w  celu  weryfikacji
możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania  odpadami
komunalnymi.
Przedstawiona analiza obejmuje rok 2018. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porzadku  
w  gminach,  gmina  przejęła  odpowiedzialność  za  właściwe  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.  Systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  zostali  objęci  wszyscy
mieszkańcy Gminy. W ramach przyjętych rozwiązań określono stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami,  którą  mieszkańcy płacili  do  Gminy,  która  w zamian za  to  zorganizowała  odbiór  od
właścicieli nieruchomości odpadów zarówno zmieszanych jak i selektywnych. W Gminie Tarnów 
w roku 2018 odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach odbywał
się  z  częstotliwością  dwa  razy  w  miesiącu,  natomiast  odpady  zbierane  w  sposób  selektywny
gromadzone w workach odpowiedniego koloru (tj. niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na
tworzywa sztuczne i metale), odbierane były raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu.
Ponadto  Gmina  organizowała  cztery  razy  do  roku  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych  oraz
elektronicznych i niebezpiecznych do podstawianych kontenerów w wszystkich Sektorach Gminy
Tarnów.  Odpady  zielone  natomiast   były  odbierane  od  mieszkańcóww okresie  od  kwietnia  do
listopada 2018 roku 2 razy w miesiącu. Gmina Tarnów podpisała umowę z Małopolską Kolumną
Transportu Sanitarnego na odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w trzech punktach
aptecznych  na  terenie  Gminy  Tarnów,  tj.  w  Nowodworzu,  Koszycach  Małych.  
Mieszkańcy  Gminy  Tarnów  mogli  dodatkowo  przekazać  nieodpłatnie  odpady  komunalne  
z prywatnych posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, przy
ul. Komunalnej 31 i Kąpielowej 4 b.

W Gminie Tarnów w 2018 r.,  za odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych odpowiadały firmy: AVR Sp. z o.o., 31-031 Kraków, ul. Józefa
Dietla 93/4 oraz Remondis Kraków Sp. z o.o.,  30-740 Kraków, ul.  Półłanki 64 wybrane w
trybie przetargu. Umowa została zawarta na dwa lata, tj. od   01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

I. Ocena   możliwości   technicznych   i   organizacyjnych   Gminy   Tarnów   w   zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na  terenie  Gminy  Tarnów  nie  ma  możliwości  przetwarzania  odpadów  komunalnych.  Dlatego
Gmina ogłosiła  przetarg na odbiór  i  zagospodarowanie odpadów. Wszystkie  odpady w 2018 r.,
zgodnie  z  umową  odbierała  i  zagospodarowywała   firma  AVR  oraz  firma  Remondis.

II. Liczba mieszkańców Gminy Tarnów

1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. -  25 495 mieszkańców
2. Liczba mieszkańców ujęta w deklaracjach o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi – 20 400 mieszkańców
3. Systemem objęto – 7 378 gospodarstw
4. Liczba gospodarstw które zadeklarowały selektywny sposób zbierania odpadów – 6 187 
gospodarstw

III. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych na terenie Gminy Tarnów w
2018 r.

Ilość  odpadów  komunalnych  w  niniejszej  analizie  przedstawiono  na  podstawie  półrocznych
sprawozdań od firm wywozowych, które w 2018 r odbierały od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne.

Odpady zmieszane, zebrano:  4 310,630 Mg

Odpady selektywne, zebrano:  2 346,907 Mg (razem) w tym:

- Papier: 485,050 Mg

- Szkło: 381,775 Mg

- Tworzywa sztuczne: 546,842 Mg

- Odpady wielkogabarytowe: 308,980 Mg

- Odpady zielone: 576,760 Mg

- Zużyte opony: 30,720 Mg

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 16,780 Mg

Odpady z PSZOK-ów, zebrano: 370,710 Mg

Osiągnięty w roku 2018 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 59%

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

      3.  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji     
kierowanych do składowania – 18 %



IV .Wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki na odpady komunalne

Gmina przejęła obowiązek właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu nieruchomości
zamieszkałych  w  pojemniki  na  odopady  zmieszane  i  worki  na  odpady  segregowane  i  ten
obowiązek przekierowała  na Wykonawcę wybranego w drodze  przetargu jako część  usługi  w
zakresie odbioru odpadów komunalnych.
W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, pojemność pojemnika była uzależniona od ilości osób zamieszkałych na
danej nieruchomości:  od 1 do 4 osób pojemność 120 L,  od 5 osób pojemność 240 L.Wszyscy
mieszkańcy zostali również zaopatrzeni w worki na odpady segregowane. Mieszkańcom wydawane
są również worki na segregację w Urzędzie gminy Tarnów w godzinach jego pracy.
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