
ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI   

W GMINIE JANOWICE WIELKIE  

W 2015 ROKU 
 

1. Podstawa prawna sporządzenia analizy: 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Zgodnie z ww. artykułem gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji moŜliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

na terenie gminy Janowice Wielkie 

Na terenie Gminy Janowice Wielkie nie ma instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego, Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla gminy 

Janowice Wielkie jest Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami posiadające 

Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ściegnach-Kostrzycy.  

 

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za odbiór, transport oraz 

zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie 

odpowiedzialna była firma Simeko Sp. z o. o.  z siedzibą w Jeleniej Górze. 

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12 2015 r. za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie odpowiedzialna była firma 

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami z siedzibą w Bukowcu. 

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Potrzeby inwestycyjne w gminie Janowice Wielkie związane były z dzierŜawą 

pojemników o pojemności 1100 l. przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. 

Ponadto nie realizowano Ŝadnych zadań inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu 

czy odzysku odpadów komunalnych. 

Łączne koszty inwestycyjne poniesione w 2015 r. – 6 928,00 zł. 



4. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. 

Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie oraz koszty kampanii 

informacyjno-edukacyjnej zostały wykazane w tabeli 1. 

 

5. Liczba mieszkańców 

Liczba mieszkańców zameldowanych n terenie gminy Janowice Wielkie na dzień 

31.12.2015 r. na pobyt stały i czasowy wynosiła 4 244 mieszkańców. 

Systemem gospodarki odpadami objęto 4 149 mieszkańców (1306 deklaracji).  

RóŜnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złoŜonych 

deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki czy pracy poza miejscem 

zameldowania. 

 

Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem odbierania odpadów – 58. 

 

6. 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. 

Na terenie gminy Janowice Wielkie do końca roku 2015 nie odnotowano konieczności 

wydania decyzji administracyjnych wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

 

7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Łączna ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Janowice Wielkie w 2015 r. 

wynosiła 836,6 Mg, w tym odpadów zebranych selektywnie – 341,5 Mg. 

 

 

8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych  

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Masa ww. odpadów powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie w 2015 r. wynosi 

- 475,54 Mg. 



 

 

 

Potrzeby inwestycyjne Poniesione koszty Liczba mieszkańców Liczba właścicieli 

nieruchomości, 

którzy nie zawarli 

umowy 

Ilość odpadów 

wytwarzanych na 

terenie gminy 

[Mg] 

Ilość zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów 

zielonych oraz powstających z 

przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z 

sortowania i pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych 

do składowania 

[Mg] 

DzierŜawa pojemników do 

selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

666 675,69 zł 4 149 brak 836,6 475,54 

 


