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Cel przygotowania analizy. 
 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych                                                 
i organizacyjnych gminy miejskiej Przemyśl w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi.   

 

Podstawa prawna sporządzenia analizy. 
  

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia                               
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U.                          
2016. 250).  
 

Ogólna charakterystyka  Gminy Miejskiej Przemyśl. 

 
Powierzchnia Gminy Miejskiej Przemyśl wynosi 4 618 [ha], liczba mieszkańców 
Gminy Miejskiej Przemyśl, według danych ewidencji ludności na dzień 31.12. 2015 
roku wyniosła 61.499 osób,  zamieszkujących w budynkach mieszkalnych, 
zlokalizowanych w zabudowie  wielorodzinnej i jednorodzinnej na których  powstają 
odpady.  
 

 

Ogólna charakterystyka gospodarowania odpadami w Gminie 

Miejskiej Przemyśl. 

 
1. Deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne 

7.268 
 Zbieranie odpadów: 

-  zbieranie selektywne           36.408 osób  
-  zbieranie nieselektywne      11.716 osób  

 
 

2. Firmy odbierające niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zbierane 
selektywnie. 

 
 Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ( PGK Sp. z o.o.) 
    ul. Słowackiego  37-700 Przemyśl 

oraz podwykonawcy na podstawie zawartej umowy  z PGK Sp. z o.o.: 
 

 Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. 
 ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów, o/Przemyśl ul. Wernyhory 22 

 
 Zakład Oczyszczania „BiM Dybkowie” 

   ul. W. Witosa 48, 37-710 Żurawica   
 
 
 

3. Ilości zebranych odpadów: 
 
 - niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – 17.504,98 Mg  
  - odpady zielone -  54,42 Mg 
 



 

 
Wykaz odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Przemyśl 
 
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość Mg 
1 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 17504,98 

2 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1338,65 

4 17 01 01 Odpady betonu 7,72 

5 17 01 02 Gruz ceglany 204,85 

6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu oraz gruz betonowy 3,84 

9 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 3,46 

10 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 9,84 

11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 42,27 

12 20 01 32 Przeterminowane leki 1,61 

13 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 23,27 

14 15 01 07 Opakowania ze szkła 352,25 

15 20 01 34 Baterie i akumulatory  0,06 

 
4. Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 

 
Z mechaniczno biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów 
komunalnych o kodzie  20 03 01  powstały odpady: 
w tym 19 12 12  inne odpady(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 6826,95 Mg 
(frakcja nadsitowa, przeznaczona do dalszej obróbki) 
w tym 19 12 12 inne odpady(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 10483,06 Mg 
(frakcja podsitowa przeznaczona do obróbki biologicznej), 
w tym 15 01 04 opakowania z metali – 113,57 Mg, 
           15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 17,01 Mg, 
           15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 23,26 Mg 
           15 01 07 opakowania szklane – 41,12 Mg, 
w tym 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom – 810,88 Mg 
przeznaczony do składowania na składowisku, 
w tym 19 05 99 inne niewymienione odpady – 788,06 Mg przeznaczony do 
składowania na składowisku odpadów. 

 
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 
Na terenie gminy miejskiej Przemyśl działał  Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Wilsona 1, otwarty od wtorku do piątku w godz. 
od 1000 do 1700 i w soboty od godz. 800 do godz.1300. Punkt był obsługiwany przez 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowackiego 104. Do PSZOK każdy 
mieszkaniec Przemyśla może oddać bezpłatnie odpady tzw. problemowe takie jak: 

 zużyte opony, 

 odpady zielone(skoszona trawa, drobne gałęzie, suche liście), 

 odpady wielkogabarytowe (meble, stoły krzesła, kanapy itp.), 

 opakowania szklane, 

 makulaturę, 

 tworzywa sztuczne, 

 złom metalowy, 

 złom nieżelazny, 

 przeterminowane leki, 

 opakowania po zużytych farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, 



 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(telewizory, radia, lodówki, komputery, 
świetlówki, przewody elektryczne itp.), 

 gruz budowlany, 

 baterie i akumulatory. 
 
 

6. Wykaz zebranych odpadów komunalnych w PSZOK – 110,59 Mg 
 

7. Na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzona jest również selektywna 
zbiórka baterii oraz przeterminowanych lekarstw. Zbiórka zużytych baterii  
jest prowadzona w szkołach podstawowych, średnich, sklepach oraz 
stacjach benzynowych w których znajdują się pojemniki na baterie. Po 
napełnieniu pojemników pojemniki są odbierane przez Organizacje Odzysku 
i poddane zagospodarowaniu.  

  Na terenie Przemyśla w 19 aptekach są ustawione pojemniki do zbiórki 
przeterminowanych leków. Pojemniki są opróżniane przez PGK Sp. z o.o.                                               
i zawożone do Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
w Przemyślu ul. Piastowska 22. Z ZMBPO odebrane lekarstwa są 
przekazywane do utylizacji. 

 
 

8. Odbiór odpadów komunalnych. 
 

 

 Niesegregowane odpady komunalne  o kodzie 20 03 01 były odbierane                        

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie                                            

z harmonogramem odbioru odpadów umieszczonego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta  w zakładce „Czyste miasto”. Odebrane 

niesegregowane odpady komunalne były zagospodarowywane w Zakładzie 

Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu ul. 

Piastowska 22, 37-700 Przemyśl, mającego status Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), należącej do Zakładów 

Usługowych „Południe” w Krakowie. 

 Segregowane odpady komunalne były odbierane zgodnie                                                 

z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

i przekazywane do dalszego zagospodarowania w Zakładzie Mechaniczno 

Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu ul. Piastowska 22, 37-

700 Przemyśl, mającego status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK), należącej do Zakładów Usługowych 

„Południe” w Krakowie. 

 Odpady zielone były odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów i przekazywane do dalszego zagospodarowania w Kompostownia 

osadów i komponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk. 

 

 
 
9. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami. 

 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 

naliczane są od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, od 
nieruchomości niezamieszkałych za ilość wywożonych pojemników. 



 

 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone Uchwałą Rady 

Miejskiej :   Uchwała nr 169/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 

2013 r.                                                                                                                                 

Stawki dla nieruchomości zamieszkałych: 

- segregowane – 9 zł 

- niesegregowane – 15 zł 

 

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne: 

 

Pojemnik Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna 

35 l. 4,00 zł 6,00 zł 

60 l. 6,00 zł 8,00 zł 

110 l. 11,00 zł 15,00 zł 

120 l. 12,00 zł 16,00 zł 

240 l. 23,00 zł 29,00 zł 

360 l. 35,00 zł 44,00 zł 

660 l. 55,00 zł 71,00 zł 

770 l. 64,00 zł 85,00 zł 

1100 l. 93,00 zł 121,00 zł 

5000 l. 351,00 zł 460,00 zł 

7000 l.(KP7) 485,00 zł 638,00 zł 

10000 l.(KP10) 700,00 zł 925,00 zł 

Praso-kontenery 

 7000 l 1.193,00 zł 1.404,00 zł 

 8000 l 1.364,00 zł 1.605,00 zł 

 10 000 l 1.705,00 zł 2.006,00 zł 

 16 000 l 2.728,00 zł 3.209,00 zł 

 20 000 l 3.410,00 zł 4.011,00 zł 

 

 

10. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi  w Gminie Miejskiej 

Przemyśl.                                                                                                                                                  

 

Koszty związane z działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

odbieranie, zbieranie, transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów – 

9.232.862,73 zł    

 

11. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte 
przez Gminę Miejską Przemyśl w 2015 r.  

 

Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do 



 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych.   

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w 

roku 2015 wynosi 50%. Gmina Miejska Przemyśl  osiągnęła poziom 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania - 12,21%.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 

r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2015 roku wynosi 16%. 

Osiągnięty przez Gminę Miejską Przemyśl poziom recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 29,97%. 

Natomiast w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla 2015 roku został 

określony na poziomie 40%. Osiągnięty przez Gminę Miejska Przemyśl 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami ww. frakcji odpadów wynosi 100%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Krzysztof Sycz  


