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Lutowiska, kwiecień 2014 r. 



INFORMACJA O REALIZACJI REGULAMINU UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nowym zadaniem własnym gminy stało się zorganizowanie odbioru 

odpadów komunalnych od mieszkańców. Aby jednak skutecznie wykonywać wskazane 

zadanie, gmina musiała podjąć szereg uchwał, określających zasady funkcjonowania nowego 

systemu gospodarki odpadami na jej terenie.  System wdrożony został od 1 lipca 2013 r. 

i wyłoniony w przetargu wykonawca MPGK Ustrzyki Dolne przystąpił do realizacji 

zamówienia. W pierwszym okresie występowały przypadki oddawania odpadów 

w niewłaściwych workach, a także problemy z zakupem pojemników.  

Obecnie nie stwierdzamy problemów w funkcjonowaniu systemu. 

 

Poniżej przedstawiamy informację o działaniu systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w II półroczu 2013 r. oraz przewidywaną prognozę na I – sze półrocze 2014 r. 

w formie liczbowej.   

I. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz suma zaległości 

Lp. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
1. Liczba nieruchomości zamieszkałych 

których właściciele złożyli deklarację 

631 

 

2. Ilość osób zadeklarowanych 1585 (wpływy miesięczne: 11 929,51 

zł)  

3. Liczba nieruchomości  w stosunku do 

których toczy się postępowanie 

administracyjne  

2 

4. Ilość wydanych decyzji określających 

wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

7 

5. Zaległość na dzień 31.12.2013 r.  7 910,68 zł 

 

Lp. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 
1. Liczba nieruchomości niezamieszkałych 

których właściciele złożyli deklarację  

66 

 



2. Liczba nieruchomości w stosunku do 

których toczy się postępowanie 

administracyjne  

0 

3. Zaległość na dzień 31.12.2013 r.  4 899,00 zł 

 

II. Ilość i rodzaj odebranych i przekazanych do instalacji odpadów komunalnych z 

terenu gminy Lutowiska za okres lipiec  - grudzień 2013. 

 

Rodzaj odpadów komunalnych Ilość odebranych i przekazanych odpadów 

komunalnych  

 

Kg [kilogram] Mg [tona] 

Opakowania z tworzyw sztucznych 24 920 24,92 

Opakowania z metali 120 0,12 

Opakowania ze szkła 21 360 21,36 

Odpady niesegregowane  55 280 55,28 

Odpady wielkogabarytowe 5 380 5,38 

Zużyte opony 200 0,2 

Odpady urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych  

2 240 2,24 

                                                                              Razem:               109 5 Mg  

III. Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Smolniku 

W PSZOK – u zebrano ok. 25 Mg odpadów komunalnych w tym: 

-  opakowania szklane – 10,9 Mg (10 900 kg) 

- PET – 2,8 Mg (2800 kg) 

-  chemia gospodarcza – 1,2 Mg (1200 kg) 

- chemia (paliwa) – 0,2 Mg (200 kg)  

- metale – 0,7 Mg (700 kg) 

- opony – 3,5 Mg (3500 kg) 

- makulatura – 3,3 Mg (3300 kg) 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,8 Mg (1800 kg) 

- odpady niebezpieczne – 0,6 Mg (600 kg). 

Z PSZOK – u wywieziono 17 Mg odpadów komunalnych. Pozostało ok. 8 Mg.  



IV. Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie II – go półrocza 

2013 r.  

Koszty administracyjne systemu – 16 200,47 zł (m.in. wysłano 250 listów do osób 

zalegających z opłatą) 

Koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku – 

8 299,20 zł          

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 71 422,35 zł 

Energia elektryczna – 3 126,18 zł 

Wyposażenie PSZOK – u – 26 992 zł 

Razem: 126 040,20 zł  

 

V. Dochody – wpływy od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.  

Instytucje – 45 488 zł – 30,1 % 

Nieruchomości zamieszkałe – 58 208,18 zł – 38,5 % 

Nieruchomości niezamieszkałe – 47 369,96 zł – 31,4 % 

Razem: 151 066,14 zł  

 

VI. Przewidywane wpływy w I – szym półroczu 2014 r. to: 

- nieruchomości zamieszkałe ok. 70 tys. zł 

- instytucje ok. 11 tys. zł 

- nieruchomości niezamieszkałe ok. 6 tys. zł. 

Razem: ok. 87 tys. zł 

 

Przewidywane wydatki w I – szym półroczu 2014 r. to kwota ok. 90 tys. zł. 

 

Obecna nadwyżka powstała w II – gim półroczu 2013 r. pozwoli na utrzymanie płynności 

finansowej systemu.  
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