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1. WPROWADZENIE  
 

1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania  

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gać za 

rok 2021 została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawa w zakresie gospodarki odpadami. Analiza ta ma zweryfikować możliwości 

techniczne i organizacyjne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi                 

w szczególności: możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów poniesionych w związku                                            

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.                                                               

Przedmiotowa analiza dostarcza również informacje o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych przepisami 

prawa, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,                                  

a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Prezentowana analiza gospodarki odpadami obejmuje rok 2021. Obowiązkiem 

Gminy Gać jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy poprzez wybór w drodze przetargu 

firmy zobowiązanej do transportu, przejęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych 

pochodzących ze wskazanych nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych 

z funkcjonowaniem systemu z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

            Jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi było objęcie nim wszystkich mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych, którzy zobowiązani zostali do wnoszenia regularnie stałych opłat                                          
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o wysokości których decydowała Rada Gminy – system ten zaczął obowiązywać od 2013 

roku. 

 

1.2. Podstawy prawne 

 

   Przedmiotową analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 w związku                      

z art.9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                                            

w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. 

ustawy,  gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi,  w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych                              

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

            Zgodnie natomiast z art. 9tb tejże ustawy, na podstawie sprawozdania rocznego 

Wójta Gminy Gać z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za rok 2021 ( przekazanego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za pośrednictwem Bazy danych                             

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ), sprawozdań rocznych                              

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi składanych przez przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za 

rok 2021 ( przekazanych za pośrednictwem Bazy danych    o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami ), informacji własnych będących w posiadaniu Urzędu 

Gminy w Gać, oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) 

sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w 

szczególności: 

1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy,                                            

wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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4) liczbę mieszkańców; 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 

1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

              Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie                              

do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy. 

 

2. SYSTEM   GOSPODAROWANIA  ODPADAMI 

 

2.1  Źródła odpadów  

 

 W myśl ustawy o odpadach ( t,j. Dz. U. z 2022 poz. 699) odpady komunalne zostały 

zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych,                                                           

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, z także odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych  pochodzące od innych wytwórców odpadów, które                                    

ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających                                               

w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne na terenie Gminy Gać powstają 

głównie z gospodarstw domowych, ale również na terenach nieruchomości 

niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej  ( szkoły, przedszkola, ośrodek 

zdrowia, świetlice, urząd gminy,  oraz infrastruktury ( handel, usługi). Są to także odpady 

z terenów otwartych, takie jak:  odpady z koszy ulicznych. 

 

2.2 Postępowanie z odpadami 

  Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać 

obowiązującym w 2021 roku właściciele nieruchomości, zobowiązani byli do 
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selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru,  na zasadach określonych                                    

w Regulaminie,   następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

 papieru, 

 metali, 

 tworzyw sztucznych, 

 szkła, 

 odpadów opakowaniowych  wielomateriałowych, 

 bioodpadów, 

  Dodatkowo właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani byli do prowadzenia selektywnej 

zbiórki opadów komunalnych i przekazywania ich według potrzeb do Punktu  

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dotyczyło to następujących 

rodzajów odpadów komunalnych: 

 przeterminowanych leków  i chemikaliów, 

 odpadów niebezpiecznych, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 odpadów wielkogabarytowych, 

 odpadów budowlanych i  rozbiórkowych ( pochodzących z drobnych remontów i 

robót wykonywanych we własnym zakresie),  

 zużytych opon. 

Powyższe frakcje są gromadzone w kolorowych workach, gdzie: 

 zielony – szkło, 

 żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 

 niebieski – papier 

 brązowy – bioodpady 

 czarny- odpady zmieszane 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe 

oraz zużyte opony (samochodowe osobowe) w 2021 roku mieszkańcy 

mogli oddawać zarówno w formie wystawek dwa razy w roku (zgodnie                                                       



 

6 
 

z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym w 2021 r.) jak i według potrzeb                

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie 

gminy.  

Odpady takie jak przeterminowane leki można było także dawać do apteki, 

natomiast baterie do pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz 

Urzędzie Gminy. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji możliwe było 

zagospodarowanie frakcji odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

zielonych, poprzez kompostowanie na użytek własny. 

 

           Właściciele nieruchomości obowiązani byli do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.                                                                                                         

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywało się 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, workach, a następnie odebranie 

ich przez odbierającego odpady.  Właściciel nieruchomości obowiązany był udostępnić 

pojemniki, worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania 

tych odpadów  w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości,                         

w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Odbiór odpadów komunalnych 

odbywał się w 2021 r. z częstotliwością: 

 

1) pozostałości z segregacji (zmieszane odpady komunalne) – zbierane i gromadzone 

w pojemnikach (workach) na terenie nieruchomości i przekazywane wskazanemu przez 

gminę przedsiębiorcy –raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października 

częstotliwość odbierania pozostałości z segregacji (zmieszanych odpadów 

komunalnych) odbywała się raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielolokalowych,  

2) odpady komunalne takie jak meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe niezależnie 

od możliwości przekazania ich na bieżąco do PSZOK, w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, były odbierane w formie mobilnych 

zbiórek z terenu nieruchomości dwa razy w 2021 roku. 

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
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przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie 

i akumulatory, odpady tekstyliów i odzieży – były zbierane i przekazywane do punktu 

selektywnego zbierania odpadów wg potrzeb; 

4) papier, tektura – zbierane i gromadzone w pojemniku (worku) i przekazywane 

wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu; 

5) szkło zbierane i gromadzone w pojemnikach lub workach i przekazywane  

wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu; 

6) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – zbierane                                                       

i gromadzone w pojemnikach lub workach i przekazywane                                                                       

(wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy  raz w miesiącu; 

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji – zbierane i zagospodarowywane (w miarę 

możliwości) we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych; odpady 

niezagospodarowane zbierane i gromadzone w pojemnikach lub workach 

i przekazywane wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu, z tym,                              

że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne wynosiła raz na dwa tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych. 

 

2.3 Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne  oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  i pozostałości z 

procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

  Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych   i niezamieszkałych realizowane jest przez  EKO-LINE Usługi komunalne 

Sp. z o.o. Niziny 290, 37 -716 Orły.  Firma została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

  Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku  ( t.j. Dz. U. z 2022 poz. 

699 ), jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwienia,                               

w tym  przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie. Możliwości 
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przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem  w poszczególnych instalacjach do odzysku ( głównie instalacje 

mechaniczno – biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwienia 

( głównie składowanie odpadów na składowiskach ).   

  Na terenie Gminy Gać nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych        

i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

   Po odebraniu zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gać odpady 

komunalne zagospodarowywane  są  w następujący  sposób: 

- odpady zmieszane przekazane zostały do Instalacji termicznego przetwarzania 

odpadów z odzyskiem energii, Instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych w Giedlarowej, 

- odpady segregowane przekazywane są do Instalacji Odzysku i Unieszkodliwienia   

Odpadów zgodnie z ich rodzajem, 

- odpady biodegradowalne przekazywane są docelowo do kompostowni, 

- odpady wielkogabarytowe przekazywane są do instalacji upoważnionej do odzysku                        

i przetwarzania odpadów, 

- sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywany do Zakładu przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

 

2.4   Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem  odpadami komunalnymi 

 

  W 2021r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych                                                 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina Gać w 2021 roku posiadała Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
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2.5  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                                           

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych 

 

  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                            

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych związane są bezpośrednio z wynikiem 

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obowiązywała umowa                               

z wykonawcą odbierającym odpady komunalne. Wpływy do budżetu gminy                                         

od mieszkańców za odbiór   i zagospodarowanie odpadów w 2021r. wyniosły                                

1 107 810,72 zł. Wydatki poniesione przez urząd gminy w związku z odbiorem, 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły 1 390 300, 00 zł. Nadwyżka nie 

wystąpiła.  

  Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale 2021 roku 

wynosiły odpowiednio: 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – 26,00 zł.                 

od osoby miesięcznie. 

2. Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł. od osoby miesięcznie. 

  Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II, III, IV  kwartale 

2021 roku wynosiły odpowiednio: 

3. Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – 30,00 zł.                 

od osoby miesięcznie. 

4. Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny – 60,00 zł. od osoby miesięcznie. 

  Przy czym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                              
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w kompostowniku przydomowym zwolnieni zostali w proporcjonalnej części   z opłaty      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wartość zwolnienia o którym mowa 

wynosiła w I kwartale 2021 roku – 2,00 zł. od osoby miesięcznie, natomiast w II, III, IV 

kwartale wynosiła 5,00 zł. od osoby miesięcznie.  Prawo do zwolnienia przysługiwało 

właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym na 

podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

 

2.6  Liczba mieszkańców 

 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021r. -  4568 

b) Systemem objęto:  3875 osób  ( liczba osób z złożonych deklaracji ).  

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m. in z tego, że wielu uczniów                                                

i  studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna 

sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną 

pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na 

celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem 

faktycznym. 

 

2.7  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa               
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa                        

w art. 6 ust. 6-12; 

 

  W 2021r.  na terenie Gminy Gać system gospodarki odpadami komunalnymi 

obejmował wyłącznie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.                                             

Ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wynika iż w 2021r. odpady 

odebrano z 41 nieruchomości. Na terenie Gminy Gać zlokalizowanych jest 21 zbiorników 

bezodpływowych i 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
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2.8  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021 roku 

 

  W roku 2021r.  firma EKO-LINE Usługi komunalne Sp. z o.o. Niziny 290, 37 -716 

Orły  odebrała łącznie z terenu Gminy Gać 639,41 Mg odpadów zmieszanych oraz 

segregowanych: 

- opakowania z  papieru i tektury – 6,19 Mg 

- tworzywa sztuczne – 46,110 Mg  

- szkło- 80,37 Mg 

- odpady ulegające biodegradacji – 42,58 Mg  

- zużyte opony – 6,200 Mg 

- odpady wielkogabarytowe –54,480 Mg 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 11,700  Mg  

- zmieszane odpady opakowaniowe – 83,16 Mg  

 

2.9   Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne,  odbieranych z terenu gminy oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych  i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.   

 

W 2021r. z terenu Gminy Gać odebrano   639,410  Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych ( kod odpadu 20 03 01) oraz  42, 58  Mg bioodpadów  (o kodzie 

20 02 01).  

3. Osiągnięte poziomy recyklingu 

 

 Z przeprowadzonych obliczeń wynika,  że w roku 2021 poziom ograniczania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  wynosi dla Gminy Gać – 0 %. 

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. ( Dz. U.  z 

2017r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych 

ulęgających biodegradacji dopuszczalny poziom w roku 2021 wynosi 35 %. 
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Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.                            

w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych, wymagany na rok 2021 poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wynosi 20 %.   Gmina Gać osiągnęła w roku 

2021 poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 

21,93 %. 

 

4. Podsumowanie  

 

Gmina Gać wdrożyła i realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Sporządzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Gać za rok 2021 wysuwa wnioski, że system gospodarki odpadami działa 

prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z podpisanej umowy poprzez 

odpowiedni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo Gmina 

stara się uświadamiać ekologicznie mieszkańców, co wpływa na prawidłową segregację 

odpadów. Priorytetem w polityce ekologicznej gminy, jest przeciwdziałanie                                        

i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Zachęcanie mieszkańców do edukowania 

ilości wytwarzanych odpadów powinno być realizowane przez edukację ekologiczną:  

 edukacja dzieci i młodzieży, między innymi przez konkursy, pogadanki,  

 edukacja przez akcje plakatowania, prowadzone niezależnie, bądź przy 

okazji organizowania imprez gminnych.  

Treści edukacyjne powinny uczyć korzystania z towarów i opakowań 

wielokrotnego użytku w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, a także pokazywać 

korzyści płynące z powtórnego wykorzystania surowców odzyskanych z odpadów.  

 Stanowi to podstawę do osiągnięcia przez gminę odpowiedniego poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. Uzyskanie 

prawidłowych wyników dotyczących osiągnięcia przez gminę  poziomów recyklingu 

pozwoli uniknąć kar nakładanych na gminę. Należy w dalszym ciągu prowadzić 
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kampanię informacyjną, a także edukacyjną społeczeństwa w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi oraz systematycznie prowadzić czynności 

sprawdzające mieszkańców pod katem prawidłowej segregacji odpadów.  

Wszystkie działania informacyjno- edukacyjne powinny umożliwić maksymalną 

akceptację społeczeństwa, dla przyjętego systemu gospodarki odpadami, przy 

jednoczesnym wypracowaniu nawyków segregacji odpadów we własnych 

gospodarstwach domowych. Należy wdrożyć również dodatkowe środki zapobiegania 

powstawaniu odpadów, takie jak: propagowanie wśród mieszkańców świadomych                         

i mądrych zakupów, opierających się na jakości i trwałości kupowanego  przedmiotu, 

zachęcanie do zakupu przedmiotów czy urządzeń wielokrotnego użytku, umożliwienie 

mieszkańcom robienia ekologicznych zakupów przez stymulacje mechanizmów 

rynkowych, która wpłynie na zakup produktów  w opakowaniach wielokrotnego użytku.   

 

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Gać  

Grażyna Pieniążek 

 


