
ANALIZA 

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

NA TERENIE GMINY RYMANÓW 

ZA ROK 2015. 

I. Wstęp 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016, poz.250)  jednym z zadań Gminy jest dokonanie 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Powyższa analiza ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców gminy, którzy 

złożyli deklarację i wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych, o sposobie gromadzenia 

odpadów, podmiotach świadczących usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów 

oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów. 

Zakres analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem burmistrza gminy z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, sporządzonym na podstawie 

art. 9q ust.1 ustawy celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Analiza  stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 9tb ust.3 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega publicznemu udostępnieniu na stronie 

BIP urzędu gminy. 

II. Zagadnienia ogólne 

 

1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn.: „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki 

odpadów.” na rok 2015. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert złożonych przez następujących 

Wykonawców: 

1) Produkcja Handel Usługi ,,EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło 

– zaoferowana cena: 364.770,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni 

2) Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane ,,HUTA” Sp. j., ul. Jana 67, 38-530 

Odrzechowa – zaoferowana cena: 385.875,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni, 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, 

Zabłotce 51, 38-500 Sanok – zaoferowana cena: 478.000,00 zł, termin płatności 

faktur: 30 dni,  

4) REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 Krosno – zaoferowana cena: 

294.840,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni, 

5) TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów – 

zaoferowana cena: 368.750,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni, 

6) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., 38-204 

Tarnowiec 143 – zaoferowana cena: 403.750,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni. 

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i przyjął ofertę REMONDIS KROeko   

Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 Krosno. 



Oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów  

w  wyznaczonych kryteriach oceny ofert. 

Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2015 r. zadania w zakresie odbioru i transportu 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów realizowała wyłoniona w przetargu 

firma Remondis KROeko Sp. z o.o., a podwykonawcami umowy byli: Gminne 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu oraz Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie. 

 

2. Zbiórka odpadów prowadzona była w sposób selektywny w systemie workowym. 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rymanów prowadzony był 

spod nieruchomości – odpady zmieszane i odpady segregowane. Segregacja odpadów 

prowadzone była u źródła z podziałem na 4 frakcje: tworzywa sztuczne, szkło, metal i 

papier, odpady biodegradowalne. 

 

3. Wykonawca obsługiwał również Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

wyposażone w pojemniki typu dzwon. Na terenie Gminy Rymanów zlokalizowano 63 

takie punkty, które były ogólnodostępne i prowadzono w nich zbiórkę odpadów 

selektywnie zebranych. 

 

4. Na terenie Gminy rozstawione są pojemniki na tekstylia i szmaty 20 szt. Odpady tego 

rodzaju są odbierane przez podmiot zewnętrzny w formie bezpłatnej. 

 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  

i akumulatorach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1322) zużyte baterie i akumulatory zbierane  

i odbierane są przez placówki handlowe detaliczne i hurtowe, które w swojej ofercie 

handlowej posiadają takiego typu asortyment. 

 

6. Raz na kwartał tj. w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu prowadzona była 

zbiórka odpadów problemowych (elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon). Tego rodzaju odpady odbierane były spod nieruchomości. 

 

7. Mieszkańcy mają również możliwość oddania popiołów z palenisk domowych 

(odpady o kodzie ex 20 01 99), które podobnie jak inne rodzaje odpadów zbierane są 

w systemie workowym i odbierane spod nieruchomości. 

 

8. W 2008 r. Gmina Rymanów nawiązała współpracę z aptekami , zakupiono wówczas 

pojemniki (konfiskatory) na przeterminowane leki, które rozstawione w aptekach i 

punktach aptecznych dają mieszkańcom gminy możliwość pozbycia się 

przeterminowanych leków. 

 



III. 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 Rymanów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady komunalne (zmieszane i segregowane) są przekazywane do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krośnie. Zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny przekazywano firmie ELEKTRO Bogusław Bargieł Zakład 

Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego TARNOWIEC 237.  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2015 r. Gmina Rymanów przystąpiła do przygotowania projektu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niniejsza inwestycja będzie zrealizowana w roku 

2016. 

3. Liczba złożonych deklaracji i objętych nimi osób. 

 

 Gmina Rymanów objęła Nowym Systemem Gospodarki Odpadami wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy. Mieszkańcy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  

Nr XXXII/326/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości byli zobowiązani do złożenia deklaracji określającej ilość osób faktycznie 

zamieszkujących na nieruchomości i kwotę opłaty wnoszonej do Gminy za gospodarowanie 

odpadami. 

 

Korekty deklaracji i nowe deklaracje składane były zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 

Rymanowie nr LVII/586/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości na nowych formularzach. 

 
  

 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba złożonych deklaracji i objętych nimi osób 

przedstawia się następująco: 

 
RODZAJ       

DEKLARACJI 

ILOŚĆ 

DEKLARACJI 

ILOŚĆ 

OSÓB 

odpady niesegregowane 206 454 

odpady segregowane 3562 12294 

deklaracje zerowe 319 0 

ŁĄCZNIE 4087 12748 

Korekty deklaracji 651 
Tabela. Liczba złożonych deklaracji i objętych nimi osób 



4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

   

Przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr V/50/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty stawki opłat przedstawiały się następująco: 

 

RODZAJ       DEKLARACJI 

Stawka opłaty za osobę 

/miesiąc 

odpady niesegregowane 12,00 

odpady segregowane 7,00 
Tabela Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy. 

 

Sprawozdanie roczne składane przez Burmistrza Gminy Rymanów do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawiera 

zestawienie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców i firm z terenu gminy, które 

podpisały umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru Działalności 

Regulowanej. Zestawienie ilości odpadów ze sprawozdania przedstawia się następująco: 

 
 

2015 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych
 

[Mg] 

20 03 01 odpady niesegregowane zmieszane 1854,3 

w tym: 

19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 927,2 

19 05 99 inne niewymienione odpady - stabilizat 391,2 

16 81 02 odpady inne niż wymienione w 16 81 01 3,1 

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 34,9 

20 03 99 
odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
11,9 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 133,9 

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 23,4 

15 01 07 opakowania ze szkła 245,3 

16 01 03 zużyte opony 12,8 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 76,0 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu 18,6 

  20 01 23* urządzenia zawierające freony 0,5 

  20 01 35* 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

1,8 

20 01 36 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż 

wymienione w  

20 01 21     20 01 23    20 01 35 

1,0 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 54,7 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury  12,4 
 

 



6. Osiągnięte poziomy ograniczenia i recyklingu. 

 

2015 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
0,00% 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

43,50% 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

100,00% 

 

7. Ilość odpadów na osobę. 

 
 

ILOŚĆ OSÓB ZADEKLAROWANYCH 12748 
 

LP M-CE 2014 
IL. ODP./OS 

[kg] 

1 STYCZEŃ 9,82 
2 LUTY 8,25 

3 MARZEC 10,32 

4 KWIECIEŃ 12,26 

5 MAJ 11,82 

6 CZERWIEC 19,45 

7 LIPIEC 13,07 

8 SIERPIEŃ 12,30 

9 WRZESIEŃ 12,39 

10 PAŹDZIERNIK 10,73 

11 LISTOPAD 11,73 

12 GRUDZIEŃ 13,35 

ŚREDNIO 12,12 
Tabela Ilość odpadów zmieszanych na osobę w 2015 r. 

Przy założeniu: 

ILOŚĆ OSÓB ZAMELDOWANYCH 15 957 

 

IL. ODP./OS/miesiąc [kg] 

ŚREDNIA ZA 12 M-CY 9,68 

 

8. Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów) poniesione przez Gminę Rymanów za rok 2015: 

 

Remondis KROeko Sp. z o.o. 269 503,74 

MPGK Krosno Sp. z o.o. 417 940,77 

RAZEM 687 444,51 

 

Zakupiono 4 szt. pojemników KP-7 do  zbiórki odpadów na łączną kwotę 16 998,60 zł brutto. 

  

 



 

9. Postępowanie przetargowe na rok 2016. 

 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z 

nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których 

zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów.” 

 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert złożonych przez następujących 

Wykonawców: 

1. TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów – 

zaoferowana cena: 357 750,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni, 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel,     

Zabłotce 51, 38-500 Sanok – zaoferowana cena: 288 830,00 zł, termin płatności 

faktur: 30 dni, 

3. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., 38-204 

Tarnowiec 143 – 376 125,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni, 

4. REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 Krosno – 304 236,00 zł, termin 

płatności faktur: 30 dni, 

5. Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane ,,HUTA” Krzysztof Huta, Bogusław 

Huta, Dariusz Smoleń Sp. j., ul. Jana 67, Odrzechowa, 38-530 Zarszyn – zaoferowana 

cena: 307 500,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni. 

  

 Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i przyjął ofertę Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe ,,TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel,     Zabłotce 51, 38-500 Sanok – 

zaoferowana cena: 288 830,00 zł 

 

 Oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów  

w  wyznaczonych kryteriach oceny ofert. 

 

10. Rejestr Działalności Regulowanej. 

 

Prowadzono Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości założony 01.01.2012 r. na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: 

 

L.p. 
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i 

adres przedsiębiorcy 
Numer rejestrowy Stan 

1 

PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "EKOMAX"                                          

KOTULAK Jerzy                                   

38-200 JASŁO                                        

ul. Hankówka 28 

RDzR.RYM.1.06.2012 aktualny 

2 

TRANS - FORMERS Karpatia Spółka z o.o.                                           

33-100 Tarnów                                        

ul. Krakowska 46 

RDzR.RYM.2.09.2012 aktualny 

3 

REMONDIS KROeko Sp. z o.o.       

 ul. Fredry 1                                           

38-400 Krosno            

RDzR.RYM.3.10.2012 aktualny 

4 

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W TARNOWCU SP. Z O.O.        

38-204 Tarnowiec                  

 Tarnowiec 143  

RDZR.RYM.4.04.2013 aktualny 



5 

USŁUGI SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE               

Karol Wesołowski                         

38-203 Szebnie                         

Niepla 135 

RDZR.RYM.5.11.2013 aktualny 

6 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TRANSPRZĘT" 

 Czesław Grządziel             

Zabłotce 51                                 

38-500 Sanok 

RDZR.RYM.6.12.2013 aktualny 

7 

TRANSŁAW                                  

Sławomir Starzyk                           

 ul. Wypoczynkowa 13                     

 33-112 Tarnowiec 

RDZR.RYM.7.12.2013 wykreślony 

8 

A.S.A EKO POLSKA SP. Z O.O 

41-800 Zabrze 

ul. Lecha 10 

RDZR.RYM.8.10.2014 aktualny 

9 

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - 

BUDOWLANE "HUTA" SP.J. 

38-530 Odrzechowa 

ul. Jana 67 

RDZR.RYM.9.12.2014 aktualny 

10 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

MIROSŁAW OLEJARCZYK 

26-008 Górno 

Wola Jachowa 94A 

RDZR.RYM.10.05.2015 aktualny 

Tabela Rejestr Działalności Regulowanej 

 


