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1. Wprowadzenie 
 
Celem opracowania jest przedstawienie wyników realizacji zadań zapisanych w Planie 

gospodarki odpadami dla Gminy Jabłonka. Sprawozdanie ma słuŜyć zobrazowaniu 

aktualnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i porównaniu uzyskanego obrazu 

ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie. Dzięki temu przedstawione zostaną 

wyniki realizacji planu do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Zgodnie z art. 14. Ust. 12 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki 

odpadami przygotowuje organ wykonawczy gminy. Sprawozdania obejmują okres dwóch lat 

kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej 

„okresem sprawozdawczym”. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało za okres od 

1.01.2007 do 31.12.2008 r.  

Sprawozdanie zostanie przedłoŜone Radzie Gminy Jabłonka oraz Zarządowi Powiatu 

Nowotarskiego. 

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Jabłonka, dla którego sporządza się 

sprawozdanie, został przyjęty przez Radę Gminy Jabłonka dnia 30 grudnia 2004 r. uchwałą nr 

XXII/196/2004 w sprawie: Planu gospodarki odpadami na lata 2004-2011 wraz z prognozą do 

roku 2015 dla Gminy Jabłonka. W 2008r. Gmina Jabłonka przystąpiła do aktualizacji 

dokumentu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  

Niniejsze opracowanie zawiera m. in. informacje o rodzaju i ilościach: odebranych 

odpadów z terenu gminy, poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, 

o stanie realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami, o stanie 

technicznym składowiska odpadów. 

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie danych i informacji uzyskanych: 

• Od przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

• Na podstawie prowadzonych i posiadanych przez Urząd Gminy Jabłonka 

materiałów i baz danych; 

• wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki 

odpadami – opracowane na zamówienie Ministra Środowiska  
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2. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania i odzysku 

 
Tabela nr 1 – Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007-2008 
 
rok 2007 2008 

Kod 

odpadu 
Masa [Mg] 

Oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

Masa 

[Mg] 

Oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

20 03 01 1 004,62 

składowanie na składowisku 

odpadów 

D5 

1 052,39 

składowanie na 

składowisku odpadów 

D5 

 
 
 
Tabela nr 2 – Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym 
procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007-2008 
 

rok 2007* 2008 

NAZWA 
Kod 

odpadu 

Masa 

[Mg] 

Oznaczenie 

procesu odzysku 

Masa 

[Mg] 

Oznaczenie 

procesu odzysku 

Opakowania z papieru 
i tektury 15 01 01 - - - R 15 
Opakowania 
z tworzyw sztucznych 15 01 02 - - 0,45 R 15 

Opakowania ze szkła 15 01 07 - - 5,41 R 15 
* w roku 2007 nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w związku z czym nie prowadzono działań 
zmierzających do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii oraz działań prowadzących do ich wykorzystania. 

 
 

3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów 
 

Na obszarze gminy Jabłonka nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Odpady wytworzone w gminie wywoŜone są poza obszar administracyjny gminy. Gmina Jabłonka 

prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w głównej mierze w oparciu o Zakład 

Zagospodarowania Odpadów mieszczący się w Nowym Targu przy ulicy Jana Pawła II 115 (powiat 

nowotarski). Z uzyskanych danych od firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu 

gminy wynika, iŜ ok. 90 % odpadów unieszkodliwianych jest w instalacji w Nowym Targu (pozostała 

ilość odpadów trafia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Myślenice- Borzęta 

w powiecie myślenickim). 
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 Na terenie gminy Jabłonka znajduje się nie eksploatowane składowisko odpadów 

komunalnych. Składowisko to zlokalizowane jest w odległości ok. 1 km na wschód od drogi krajowej 

Kraków- ChyŜne. i ok. 5 km na NNE od przejścia granicznego w ChyŜnem w obrębie Kotliny 

Orawsko- Nowotarski w obszarze leśnym. Zajmuje ono działki o numerach: 9583 i 9429. W otoczeniu 

wysypiska nie ma zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne, a takŜe 

przebiega rów melioracyjny. Ogólna powierzchnia składowiska odpadów wynosi 5,29 ha, natomiast 

miejsce składowania odpadów zajmuje powierzchnię 44x 31 m2- 0,13 ha. Wylewisko odpadów 

ciekłych ma wymiary 19x 34 m2, czyli 0,06 ha. Teren składowiska jest własnością gminy Jabłonka 

i gmina Jabłonka prowadziła jego eksploatację. 

 Z dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy w Jabłonce wynika, iŜ 

składowisko nie jest eksploatowane od stycznia 2001 r.  

Wokół terenu wysypiska dokonano nasadzeń duŜej ilości drzew (sosny). Obecnie są to drzewa 

dojrzałe, duŜe, a teren porośnięty jest trawą i krzewami. 

Ponadto w wyniku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, 

gmina Jabłonka podjęła działania mające na celu uprzątnięcie terenu składowiska z takich odpadów 

jak: zmieszane odpady komunalne w workach i luzem, odpady pochodzące z remontu dróg, 

pogorzeliska świadczące o spalaniu odpadów. Poza tym gmina Jabłonka zobowiązana została do 

wykonania niezbędnych prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem monitoringu nielegalnego 

składowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie 

zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz. U. Nr 

220, poz. 1858). Ustalony został niezbędny zakres wykonania monitoringu tj. minimum 3 piezometry, 

studnia odgazowująca (odwiert), monitoring rowu melioracyjnego, monitoring wylewiska odcieków 

itp. PowyŜsze zadania powinny być wykonane przez firmę posiadającą akredytację w terminie do 31 

lipca 2009 roku. 
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4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008 
 
Tabela nr 3 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy w latach 2007-2008 

 

Lp Nazwa zadania Rok 
realizacji 

Koszty Opis podjętych działań przez Gminę Jabłonka 

1. 
Przygotowanie i przyjęcie gminnego 

planu gospodarki odpadami 
2004 - 

Gminny Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty przez 
Radę Gminy Jabłonka dnia 30 grudnia 2004 r. uchwałą nr 
XXII/196/2004 w sprawie: Planu gospodarki odpadami na 
lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla Gminy 

Jabłonka. 

2. 
Realizacja gminnego planu 

gospodarki odpadami 
2007-2008 -koszty administracyjne Realizacja zadań w Gminie Jabłonka zgodnie z GPGO 

3. 
Aktualizacja gminnego planu 

gospodarki odpadami; 
(nie rzadziej niŜ co 4 lata. 

2008 -koszty administracyjne 
-W 2008r. Gmina Jabłonka przystąpiła do aktualizacji 
dokumentu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 

4. 

Organizacja powiatowych 
(międzygminnych) i gminnych 

systemów gospodarki odpadami, 
wdroŜenie nowych systemów zbiórki, 

transportu, odzysku i 
unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych 

2007-2008 -koszty administracyjne 
W okresie sprawozdawczym nie utworzono ponadgminnego 

systemu gospodarki odpadami dla gminy Jabłonka. 
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4.a 

Organizacja systemu zbierania 
odpadów. 

 
Objęcie mieszkańców gminy 

zorganizowanym odbiorem odpadów 
komunalnych. 

2007-2008 

-koszty administracyjne; 
- wywóz odpadów przez 

ZGK Jabłonka. 
2007r -12.697,73 zł; 
2008r -19.441,04 zł; 

-zakup koszy ulicznych 
2007r -11.057,20 
2008r   -6.503,82 

• Gospodarka odpadami na terenie gminy Jabłonka 
organizowana i nadzorowana jest przez Zakład Usług 

Komunalnych, 34-480 Jabłonka, ul. 3- go Maja 1. Zakład ten 
jest jednostką organizacyjną Gminy Jabłonka, nie posiadającą 

osobowości prawnej, rozliczającą się z budŜetem Gminy 
Jabłonka. 

• w okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Jabłonka system 
zbiórki odpadów prowadzony był zgodnie z obowiązującym 
„Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jabłonka (Załącznik do Uchwały NR XXXIII/282/2006 
Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 roku). 

• Na terenie gminy w roku 2007 i 2008 decyzje na odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy 
Jabłonka posiadały 3 podmioty: A.S.A. Eko Polska Sp. z 

o.o.; IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej; Firma 
Usługowo- Handlowo- Budowlana „MARKOM”; 

• właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką 
wywozową decyduje o rodzaju ustawionych na terenie 

nieruchomości pojemników. Właściciele nieruchomości na 
mocy tego regulaminu zobowiązani teŜ są do usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych 
za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do tego typu 

działalności na podstawie zawartej umowy. 
• tut. urząd dysponuje ewidencją umów zawartych przez 
właścicieli nieruchomości z podmiotami funkcjonującymi 

na terenie gminy w zakresie obsługi mieszkańców pod 
względem odbioru odpadów komunalnych. 

4.b 

Przejęcie obowiązków od 
mieszkańców przez gminę w trybie 

art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

2007-2008 b.d. 
• Gmina nie przeprowadzała referendum i nie podjęła się 

przejęcia obowiązków od mieszkańców w okresie 
sprawozdawczym 
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5. 
Intensyfikacja akcji podnoszenia 

świadomości społecznej w dziedzinie 
gospodarki odpadami 

2007-2008 
-koszty administracyjne; 
-koszty wydruku ulotek: 

1.976,40 

• BieŜące informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji 
w zakresie gospodarki odpadami przy okazji spotkań 

organizowanych w poszczególnych sołectwach. 

6. 
Objęcie 100% mieszkańców 

zorganizowaną 
zbiórką odpadów komunalnych 

2007-2008 -koszty administracyjne 

• w 2007 r (stan na grudzień 2007) około 74% 
mieszkańców gminy objęta była zorganizowaną zbiórką 

odpadów komunalnych.- wykazano 2 582 zawartych 
umów. 

• w 2008 r (stan na grudzień 2008) około 76% 
mieszkańców gminy objęta była zorganizowaną zbiórką 

odpadów komunalnych.- wykazano 2 824 zawartych 
umów. 

7. 

Organizacja selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie gminy 

 
• WdroŜenie na terenie gminy 

systemu selektywnego 
zbierania odpadów 

2008 -koszty administracyjne 
• Gminny system selektywnej gospodarki odpadami został 

wprowadzony w roku 2008 roku i obejmował tylko 
odpady opakowaniowe typu szkło i tworzywo sztuczne. 

2007 -koszty administracyjne 
• Brak wprowadzonego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych (wtórnych wytworzonych w 

gospodarstwach domowych) 

7.a 

WdroŜenie, rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych 

(wtórnych) wytworzonych w 
gospodarstwach domowych. 2008 -koszty administracyjne 

• Wprowadzenie systemu selektywnej gospodarki 
odpadami opakowaniowymi (wtórnymi) 

• zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i z tworzyw 
sztucznych. 

• Systemem zbiórki zajmują się podmioty działające na 
terenie gminy na podstawie wydanej decyzji na odbiór 

odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Jabłonka. 
W roku 2008 z terenu gminy odebrano 0,45 Mg 

opakowań z tworzyw sztucznych i 5,41 Mg opakowań ze 
szkła. Do selektywnej zbiórki odpadów firmy przekazują 

nieodpłatnie worki foliowe mieszkańcom, w ramach 
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zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych. 
Odpady zebrane w workach odbierane są mniej więcej co 

2 miesiące na zasadach ustalonego harmonogramu 
odbioru. 

• Przedsiębiorca selektywnie zebrane odpady 
opakowaniowe z terenu gminy przekazuje do recyklingu. 

7.b 

WdroŜenie i rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów 
zielonych i odpadów organicznych 

z gospodarstw domowych. 

2007-2008 -koszty administracyjne 

• Brak w okresie sprawozdawczym wprowadzonego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji; 
• W ramach moŜliwości; Mieszkańcy kompostują odpady 

organiczne. 

7.c 

WdroŜenie i rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych 
oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 

2007-2008 -koszty administracyjne 
• W okresie sprawozdawczym nie organizowano zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego. 

7.d 

WdroŜenie i rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów budowlanych 

wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych. 

2007-2008 -koszty administracyjne • W okresie sprawozdawczym nie organizowano zbiórki 
odpadów budowlanych. 

7.e 

WdroŜenie i rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów celem 

unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

2007-2008 -koszty administracyjne 
• W okresie sprawozdawczym nie organizowano zbiórki 

odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych. 



Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jabłonka za lata 2007-2008 
________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

EKO-PROJEKT                 DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;             tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;             www.eko-projekt.com 

9 

8. 
WdroŜenie i stworzenie programu 

usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. 

2007-2008 -koszty administracyjne; 

• W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Jabłonka 
Zakład Usług Komunalnych, jako jednostka organizująca i 

nadzorująca gospodarkę odpadami przeprowadziła 
inwentaryzację wyrobów azbestowych. Obszar gminy został 
zinwentaryzowany pod względem występowania azbestu w 

dwóch terminach. W roku 2007 inwentaryzacją objęte zostały 
takie wsie jak: Jabłonka, ChyŜne, Orawka, Podwilk oraz 

Lipnica Mała, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2008 r. 
zinwentaryzowano obszar Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej. 

Akcje inwentaryzacyjne miały charakter spisu z natury 
i związane były z wizytą wyznaczonych pracowników 
w kaŜdym gospodarstwie domowym gminy Jabłonka. 

• Na podstawie wykonanej inwentaryzacji 
(3047 budynków) wykazano, Ŝe na terenie 

gminy Jabłonka występuje 8 543 Mg odpadów 
azbestowych. 

• W okresie sprawozdawczym nie wykonano programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

9. 
Gospodarka komunalnymi osadami 

ściekowymi 
2007-2008 

-koszty administracyjne; 
-koszt wywozu odpadów: 

 
2007r - 26.994,54 zł 
2008r - 28.634,92 zł 

• W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Jabłonka 
jednostką organizująca i nadzorującą gospodarkę osadami 
ściekowymi pochodzącymi z 3 oczyszczalni : w m. Jabłonka, 

m. Lipnica Mała, oraz Zubrzyca Dolna był Zakład Usług 
Komunalnych. Na podstawie zawartej umowy z firmą A.S.A 
Eko Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lecha 10, 41-

800 Zabrze przekazywał on tej jednostce ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe, zawartości piaskowników 

oraz skratek z oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, 
znajdujących się na terenie gminy. 

Odpady tego rodzaju przekazywane są następnie firmie 
zajmującej się odzyskiem odpadów poprzez 

kompostowanie pryzmowe. 
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W roku 2007 wytworzono w 3 oczyszczalniach ścieków 
wytworzono 216 Mg komunalnych osadów ściekowych 

oraz 30 Mg odpadów (typu skratki); 

W roku 2008 wytworzono w 3 oczyszczalniach 211 Mg 
komunalnych osadów ściekowych oraz 25 Mg odpadów 

(typu skratki) 

10. 

Utworzenie Gminnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 

wyposaŜonego w linię do segregacji 
odpadów, urządzenia do 

konfekcjonowania i magazynowania, 
kompostowania, oraz pomieszczenia 
do tymczasowego magazynowania 

odpadów niebezpiecznych 

2007-2008 b.d. 
• W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań 

w zakresie utworzenia Gminnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów; 

11. 
Budowa lub modernizacja składowisk 

odpadów komunalnych wg 
standardów i wymogów UE 

2007-2008 b.d. 

• W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań 
w zakresie budowy bądź modernizacji składowiska 

odpadów komunalnych; 
• Zgodnie z GPGO odpady zebrane z terenu gminy 

Jabłonka deponowane są na składowiskach poza 
granicami gminy. 

• Odpady odebrane z terenu gminy Jabłonka przekazywane 
są w do firmy IB Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 11 

w Nowym Targu, która prowadzi działalność w zakresie 
zbierania, sortowania, transportu i odzysku odpadów. 

Ponadto odpady wywoŜone są takŜe do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. 

Kazimierza Wielkiego 58, który prowadzi działalność w 
zakresie zbiórki i sortowania odpadów na terenie powiatu 

tatrzańskiego i nowotarskiego oraz do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 
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Bolesław, ul. Osadowa 1, który przyjmuje odpady na 
składowisko w Ujkowie Starym. 

MoŜliwy jest równieŜ wywóz odpadów na inne legalnie 
działające składowisko odpadów na terenie kraju. 

12. 
Zamykanie i rekultywacja składowisk 

odpadów komunalnych nie 
spełniających wymogów UE 

2007-2008 -koszty administracyjne; 
• W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań 

w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych w Jabłonce; 
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5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 
 

Tabela nr 4 – Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie 
gospodarki odpadami dla Gminy Jabłonka w latach 2007-2008 

 

L.p. Nazwa zadania 

Kwota 
przewidziana 

na zadanie 
[PLN] 

Koszty 
poniesione 
w latach 

2007-2008 
[PLN] 

Źródło 
finansowania 

1. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

1 
Przygotowanie aktualizacji 

GPGO 
- 

- realizacja 
zadania 

2008/2009; 
Koszty w 2009r 

budŜet gminy 

2 
Działania informacyjne 

i edukacyjne 
- 1.976,40 budŜet gminy 

3 Zbiórka odpadów b.d. 
2007r -12.697,73 
2008r -19.441,04 budŜet gminy 

3 

Zakup pojemników do 
zbiórki odpadów 

komunalnych 
(kosze uliczne) 

b.d. 
2007r -11.057,20 
2008r   -6.503,82 budŜet gminy 

4 
Gospodarka osadami 

ściekowymi 
b.d. 

2007r -26.994,54 
2008r -28.634,92 budŜet gminy 

Razem  107 305,32  

2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 

1 
Zakup pojemników do 

selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych 

b.d. 

-koszt podmiotu 
realizującego 

zadanie 
(worki foliowe) 

Podmiot 
wykonujący 

usługi odbioru 
odpadów „ASA” 

Razem - -  

3. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

1 
Zinwentaryzowanie 

materiałów, które zawierają 
azbest 

-b.d. 
-koszty 

administracyjne 
(praktykantki) 

- budŜet gminy 

2 

Opracowanie programu 
usuwania azbestu 

i materiałów zawierających 
azbest 

-b.d. - - budŜet gminy 

Razem - -  
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4. Przedsięwzięcia w zakresie instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów 

1 

Budowa, modernizacja, 
monitoring bądź 
zamknięcie i rekultywacja 
składowisk 

-b.d. 
-koszty 
administracyjne  

- budŜet gminy 

Razem - -  

SUMA (1+2+3+4) - 107 305,32  
 
 
 

7. Podsumowanie 
 

W okresie sprawozdawczym Gospodarka odpadami na terenie gminy Jabłonka organizowana 

i nadzorowana była przez Zakład Usług Komunalnych, 34-480 Jabłonka, ul. 3- go Maja 1. Zakład ten 

jest jednostką organizacyjną Gminy Jabłonka, nie posiadającą osobowości prawnej, rozliczającą się z 

budŜetem Gminy Jabłonka. 

Z opracowania powyŜszego wynika, Ŝe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki 

odpadami są wciąŜ niewystarczające, choć w okresie sprawozdawczym zauwaŜa się większy 

stopień realizacji przedsięwzięć niŜ w latach ubiegłych. Zajmujący się organizacją gospodarki 

odpadami powołany Zakład Usług Gminnych dba o prawidłowo prowadzoną gospodarkę 

odpadami komunalnymi. DuŜy nacisk nakłada się na uregulowanie gospodarki odpadami w 

gospodarstwach indywidualnych i nieruchomościach – popularyzuje się posiadanie 

pojemników i zawieranie umów z przedsiębiorstwami działającymi w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych. 

W okresie sprawozdawczym mieszkańcy mieli moŜliwość korzystania z 3 podmiotów 

posiadających decyzje zezwalające na działalność na terenie gminy w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W systemie odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych mieszkańcy mieli do dyspozycji pojemniki o litraŜach od 80 do 

1100 litrów. Pojemniki dzierŜawione były w ramach umowy odbioru odpadów przez firmę 

wywozową. Zebrane odpady komunalne z terenu gminy Jabłonka jednostki wywozowe mają 

obowiązek przekazać na legalne składowisko odpadów.  

Selektywna zbiórka odpadów funkcjonuje na terenie gminy od 2008r. W ramach wydanych 

decyzji na zbiórkę odpadów komunalnych podmioty zobowiązane są równieŜ do odbioru 

selektywnego odpadów komunalnych. Dotychczas wprowadziła to firma A.S.A przy uŜyciu 

worków foliowych , w które wyposaŜa kaŜde gospodarstwo domowe z którym ma podpisaną 
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umowę na odbiór odpadów komunalnych. System odbioru odpadów (w workach) 

wysegregowanych jest nieodpłatny. Wprowadzono zbiórkę odpadów opakowaniowych ze 

szkła i z tworzyw sztucznych. W okresie sprawozdawczym nie funkcjonował na terenie 

gminy system zbiórko odpadów wtórnych w oparciu o zbiorcze punkty zbiórki. (ustawione 

pojemniki w centrach miejscowości). Na terenie gminy Jabłonka system ten nie sprawdził się. 

Choć niska jest jeszcze świadomość ludności w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w 

gospodarstwie domowym system „workowy” sprawdza się. Gmina przewiduje rozwój tego 

systemu zarówno jeśli chodzi o ilość segregowanych odpadów jak równieŜ o inne rodzaj 

odpadów (papier, metale, elektroodpady itp.). 

 Niestety w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak środków finansowych nie 

prowadzono działań organizacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i niebezpiecznych 

wysegregowanych z odpadów komunalnych jak równieŜ odpadów ulegających biodegradacji. 

 Biorąc wszystkie powyŜsze pod uwagę naleŜy stwierdzić, Ŝe w kolejnych latach gmina 

powinna zintensyfikować działania wdraŜające i rozwijające selektywną gospodarkę 

odpadami komunalnymi. NaleŜy równieŜ zwiększyć działania informacyjne i edukacyjne w 

celu podniesienia świadomości mieszkańców i uregulowania gospodarki odpadami. WaŜne 

jest równieŜ rozwaŜenie zabezpieczenia i zorganizowania miejsca deponowania odpadów 

zebranych z terenu gminy Jabłonka na zasadach współpracy ponadgminnej, regionalnej 

w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów.  

 W latach 2007-2008 nie prowadzono równieŜ działań dostosowania zamknięcia i 

rekultywacji oraz monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Jabłonce do wymogów 

i standardów Unii Europejskiej. 

 

 


