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WPROWADZENIE 

1.Cel przygotowania analizy

Niniejszy dokument stanowi opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Podstawa prawna sporządzanej analizy 
Jednym z podstawowych zadań należących do gmin z zakresu utrzymania czystości
i porządku jest sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późno zm.), gminy dokonują analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 
a)	możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 
b)	potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
c)	kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
d)	liczby mieszkańców, 
e)	liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 
ust. l, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 
ust. 6- 12, 
f)	ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
g)	ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 
z terenu gminy. 


Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do dnia 31 marca każdego roku Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 





















3. Regulacje prawne Wykorzystane przy sporządzaniu analizy 

Przy sporządzaniu przedmiotowej analizy oprócz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach opierano się również o następujące akty prawne; 
a)	Uchwała  Nr XXIV/410/42 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie  wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
b)	Rozporządzenie 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. Nr 645), 
c)	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. Nr 676), 
d)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań 
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 630), 
e)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
	mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 1052), 
h)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673), 
i)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 
j)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 122), 
k)	Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.



II. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Charakterystyka Miasta i Gminy Kańczuga 

Gmina Kańczuga położona jest w południowej części powiatu przeworskiego, na terenie województwa podkarpackiego. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 105 km2, w tym 760,1 ha zajmuje miasto Kańczuga. Sieć osadniczą miejsko - wiejskiej gminy tworzą oprócz miasta Kańczuga następujące miejscowości: Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Krzeczowice, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Wola Rzeplińska, Żuklin, które tworzą 14 sołectw. Na terenie gminy funkcjonuje: przemysł, handel, usługi oraz działalność rolnicza. 
Na koniec 2015 roku Miasto i Gmina Kańczuga  liczyła 12638 mieszkańców posiadających stałe lub czasowe zameldowanie. 



2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie  Kańczuga

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a 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; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Kańczuga są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. Są to również odpady komunalne pochodzące z tzw. terenów otwartych - kosze uliczne, zmiotki, odpady z targowisk czy z zieleni miejskiej. 





Rok 2015 był rokiem, w którym w związku z wejściem w życie 11 lutego 2015 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
(Dz. U. z 2015r. poz. 122):
	w lutym przestały obowiązywać  zaokrąglenia opłaty miesięcznej za odbiór
 i zagospodarowanie odpadów komunalnych

	stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4,80 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny w związku z art. 6qust. 2 w/w ustawy uległa zmianie na  5,50 zł/osoba/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny.


W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na rzecz Gminy Kańczuga odbierana jest z terenu danej nieruchomości każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych - zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Ponadto w ramach opłaty zorganizowane zostały Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy mogą dostarczać tzw. odpady problemowe


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późno zm.) gmina objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku gminy Kańczuga obowiązek ten realizowany jest zarówno wobec nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Przeprowadzony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze (umowa zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31 .12.2016 r.). 
. 


2.1. Liczba mieszkańców 

Na dzień 31.12.2015 roku liczba osób posiadających stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wynosiła 12638  mieszkańców. 

Na terenie Gminy Kańczuga w 2015 roku zlokalizowanych było 2560 nieruchomości zamieszkałych i 280 niezamieszkałych- liczba nowopowstałych nieruchomości ciągle wzrasta, wraz 
z rozwojem Gminy Kańczuga. 
Według złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niniejszą deklarację złożyło 3134 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 188 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W deklaracjach o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi złożonych Urzędzie Miasta
 i Gminy Kańczuga, ujętych zostało  9920 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.) 
Różnica pomiędzy liczbą nieruchomości zamieszkałych, a złożonymi deklaracjami wynika 
z braku zarządu w niektórych budynkach wielolokalowych, konfliktów rodzinnych „pokoleniowych”. Z tego też powodu właściciele nieruchomości składali deklaracje za dany lokal, do którego posiadają tytuł prawny wchodzący w zasób danej nieruchomości. Natomiast różnica pomiędzy liczbą nieruchomości niezamieszkałych a złożonymi deklaracjami wynika z faktu,
 iż wielu przedsiębiorców prowadzi  działalność gospodarczą transportową, usługi budowlane 
( a przy tego rodzaju działalności odpady komunalne pozostają u inwestora).
Różnica w podanej liczbie mieszkańców  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 Kańczuga. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych 
w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

2.2. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Kańczudze regulaminem utrzymania czystości i porządku do obowiązków właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej  należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych - w zależności od wyboru sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny) oraz charakteru zabudowy. 
W przypadku selektywnego gromadzenia następujących frakcji odpadów: 
	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
	 papier, 
	 metal, 

 szkło, 
 opakowania wielomateriałowe, tworzywo sztuczne
	 odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, gałęzie), 
	 zużyte baterie i akumulatory, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 odpady wielkogabarytowe, w tym meble, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe, 
 zużyte opony, 
właściciel nieruchomości zamieszkałej może gromadzić odpady w pojemniku/ worku. 
Wywozy odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są zgodne
z harmonogramami wywozów odpadów komunalnych zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Kańczuga 
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji Gmina dopuszcza możliwość składowania odpadów w przydomowych kompostownikach. Odpady w postaci makulatury 
i metalu mieszkańcy mogą również oddawać do punktów skupu. 
Na terenie miasta i gminy Kańczuga ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również tzw. odpady problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie akumulatory, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony. Do przyjmowania tego typu odpadów służą m.in. utworzone na terenie gminy specjalne, Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które raz w miesiącu (według przyjętego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga harmonogramu) zlokalizowane są na terenie: Siedleczka, Pantalowice i Krzeczowice. Ponadto firma obsługująca gminę Kańczuga 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych dokonuje również odbioru odpadów problemowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu ich nieruchomości (według przyjętego przez Burmistrza harmonogramu). 
Jednocześnie celem ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych w postaci zużytych baterii czy przeterminowanych lekarstw ustawiono na terenie gminy specjalistyczne pojemniki: 
Zużyte baterie: 
1.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sieteszy
2.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Siedleczce
3.	Szkoła Podstawowa w Kańczudze
4.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Krzeczowicach
5.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie
6.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Pantalowicach
7.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łopuszce Wielkiej


Przeterminowane leki: 
	Apteka Rodzinna „ESKULAP” – spółka z o.o. , ul. Słowackiego 1a, Kańczuga
	Apteka LAFARMA2 Jończyk i Wspólnicy Sp. J. ul. Rynek 23

Apteka – Robert Trojnar, ul. Węgierska 3


2.3. Ilość odpadów komunalnych wytworzona na terenie gminy Kańczuga w 2015roku. 

Ilość odpadów komunalnych podana w niniejszej analizie sporządzona jest na podstawie sprawozdań otrzymanych za 2015 rok od firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Kańczuga : 
a)	łączna masa odebranych odpadów komunalnych zmieszanych 
o kodzie 20 03 01 – 1608,76 Mg 
	poddanych składowaniu – 0 Mg 

poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania – 1608,76 Mg 

b)	masa odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
	20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 3,48 Mg 
	20 01 35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 0,87 Mg 

	20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 20 01 21
       i 20 01 23 i 20 01 35 – 11,942 Mg

20 01 21 -   opakowania fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć  - 0,002 Mg
20 01 23 -   urządzenia zawierające freony -  3,94 Mg
c)	 łączna masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów – 29,37 Mg 
d)	łączna masa odpadów komunalnych: papier, metal. tworzywo sztuczne i szkło odebranych z terenu gminy Kańczuga – 283,37 Mg 
	masa odpadów poddana recyklingowi – 324,42 Mg 

e)	masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
	17 01 01 odebrane odpady z betonu oraz gruz betonowy -  39,01Mg, z tego 
poddano recyklingowi  39,01 Mg 
	17 01 07 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów  - 5,91 Mg

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach   - 111,29 Mg
17 02 02 – szkło   -  0,23 Mg













Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych oraz masa odebranych odpadów
                 komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2015 rok
Adresat1)
	marszałek województwa  PODKARPACKIEGO
WOJEWÓDZKI  inspektor ochrony środowiska 


I. NAZWA GMINY (MIASTA)
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
II. Informacja o masie poszczegÓlnych rodzajów odebranych 
Z OBSZARU GMINY odpadów komunalnych2) Oraz sposobie ich zagospodarowania3)
Nazwa i adres instalacji, 
do której zostały przekazane odpady komunalne 
Kod odebranych odpadów komunalnych4)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)
Masa odebranych odpadów komunalnych5)
 [Mg]
Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych 
Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica PHU EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28 38-200 Jasło
20 03 01

w tym
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
74,92
R12

19 12 12
Inne odpady w tym  zmieszane  substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11
Frakcja podsitowa
27,92
R12

191212
Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów innych wymienionych w 191211
Frakcja nasitowa
4,65
R12

15 01 04
Opakowania z metali
2,42
R4

15 01 07
Opakowania ze szkła
1,86
R5

19 12 10
Paliwa alternatywne
32,62
R1


Straty na sortowni
5,45

Sortownia odpadów komunalnych w Giedlarowej 
37-300 Leżajsk
Wierzawice 874
Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
20 03 01

w tym:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1533,84
R12












19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 191211
Frakcja nadsitowa
642,34
D5 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej

19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 191211
Frakcja podsitowa

20,00
D5

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej


19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substa i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211
Frakcja nadsitowa
268,03
R12


19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż  wymienione w 191211
Frakcja podsitowa

488,55
D8


15 01 07
Opakowania ze szkła
3,37
R12

15 01 07
Opakowania ze szkła 
10,60
R5 

19 12 01
Papier i tektura
11,25
R3

19 12 03
Metale nieżelazne
0,21
R4

19 12 03
Metale nieżelazne
0,07
magazyn

15 01 04
Opakowania z metali
8,39
R4  

15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
2,65
R3 

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,87
R3 

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,66
zbieranie

150101
Opakowania z papieru i tektury
1,88
R3

19 12 07
Drewno inne niż wymienione w 191206
11,02
R1


Straty na sortowni

52,95

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
|ul. 3 Maja 35
36-03 Błażowa





20 01 02
Szkło
98,59
R5

20 01 02
szkło
15,47
R12

20 01 39
Tworzywa sztuczne
68,94
R12

20 01 39
Tworzywa sztuczne
36,87
R3

20 03 07
Opakowania wielomateriałowe
27,43
R12





FHU Maciej Marek Usługi Komunalne 
37-710 Żurawica
Buszkowice 62
15 01 02

w tym:
Opakowania z tworzyw sztucznych 
3,13
R12

191212
Inne odpady (w tym zmieszane substancje  i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 191211
1,9
Paliwa alternatywne
Stare  Miasto-Park 
Sp. z o.o. 
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
Sortownia Odpadów  Komunalnych w Giedlarowej

20 02 03
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
96,90
D5
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej

15 01 07
Opakowania ze szkła
6,70
R5

15 01 07
Opakowania ze szkła
2,11
R12

20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
29,02
Zbieranie


20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
111,29
D5
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
Handel Usługi AGA
Ul. Kolejowa BN
37-220 Kańczuga
15 01 04
Opakowania z metali
8,99
zbieranie

16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,09
zbieranie
GPR Guma Plastik Recykling Sp. z o.o. Zarzecze 169
16 01 03
Zużyte opony
16,205
R3
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów 
17 02 02
szkło
0,200
R12

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego
1,00
R12

20 03 07
Odpady wielogabarytowe
3,48
R12
Firma Usługowo Handlowa  EKO TOP Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120
15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
1,85
D10 
MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k w Kielcach Bartosza Głowackiego 4a 
26-065 Piekoszów Zakład – ul. Czarnowska 56
20 01 21
Opakowania fluoroscencyjne i inne odpady zawierające  rtęć
0,002
R12

20 01 23
Urządzenia zawierające freony
3,94
R12

20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające  niebezpieczne składniki
0,87
R12

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121 i 200123 i 200135
11,942
R12
Osoby fizyczne
Dz.U.2006.75.527
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
21,34
R5
Miasto i Gmina Kańczuga
Dz.U.2006.75.52
17 01 01
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17,67
R5
Osoby fizyczne
Dz.U. 2006.75.527
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106
4,91
R5

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 015) 
[Mg]
Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5)
[Mg]
Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5)
[Mg]
Odebranych z obszarów miejskich
841,41
0
841,41
Odebranych z obszarów wiejskich
767,35
0
767,35
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy
3
Nazwa i adres punktu
Kod zebranych odpadów komunalnych4)
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4)
Masa zebranych odpadów komunalnych5)
[Mg]
PSZO Siedleczka, 
dz. Nr 1775 i 1777 
w Siedleczce,
37-220 Kańczuga
20 01 39
Tworzywa sztuczne
0,291

20 03 07
Odpady wielogabarytowe
2,761

17 02 02
Szkło
0,20

20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
0,285

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
0,075

16 01 03
Zużyte opony
0,563

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
0,005

15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
0,015

20 01 02
szkło
0,062

15 01 04
Opakowania z metali
0,015
PSZOK Krzeczowice
dz. Nr 1078 w Krzeczowicach,
37-220 Kańczuga
0
0
0
PSZOK Pantalowice
Dz. Nr. 1778/2 w Pantalowicach
0
0
0
III. informacja o Masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]
29,3
przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji
Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów5)
[Mg]
-
-
-
-
nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres instalacji, 
do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji
Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5)
[Mg]
Sposób zagospodarowania8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów





Handel Usługi AGA ul. Kolejowa BN 
37-220 Kańczuga
15 01 01
Opakowania z papieru  i tektury
13,55
Zbieranie
Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. w Leżajsku
Kompostownia Osadów i Biokomponetów 
Ul. Siedlanka Boczna 2
37-300 Leżajsk
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
15,82
Kompostowanie
IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)
    
29,1 %   
V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy
Kod odebranych odpadów komunalnych4)
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)
[Mg]
Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]
Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)
[Mg]
15 01 07
Opakowania ze szkła
8,81
24,64
0
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
13,55
15,43
0
20 01 02
szkło
114,06
114,06
0
20 01 39
Tworzywa sztuczne
105,81
105,81
0
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,13
15,66
0
15 01 04
Opakowania z metali
8,99
19,80
0
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
29,02
29,02
0
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]
44,3
VI. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych12) z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
Kod odebranych odpadów4)
Rodzaj odebranych odpadów4)
Łączna masa odebranych odpadów5)
[Mg]
Masa odpadów poddanych recyklingowi5)
[Mg]
Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)
[Mg]
Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling 
i ponowne użycie5)
[Mg]
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 170106
5,91
0
0
5,91
20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
111,29


111,29
17 01 01
Odpady z betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórki i remontów
39,01
0
0
39,01
17 02 02
szkło
0,20
0
0
0,20
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]
           100
VII. liczbA właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
3513
VIII. LICZBA właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy14)
0
IX. rodzaj i ilość nieczystoŚci ciekłych odebranych z obszaru gminy
Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych13)
Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5)
[m3]
Ścieki bytowe
1 131,0
-
-
-
-
X. DODATKOWE UWAGI
Brak uwag
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
               Katarzyna 
Nazwisko
                           Rabczak 
Telefon służbowy15)
016 6423710
Faks służbowy15)
016    642 37 10
E-mail służbowy15)
ochronasrodowiska@kanczuga.pl" ochronasrodowiska@kanczuga.pl

Data 
05.02.2016 r.
Podpis i pieczątka15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

O b j a ś n i e n i a: 
	Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy.
	Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 
z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257).
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
	Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
	Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
	 Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
	Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
	Jeżeli posiada.  
2.6. Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest na podstawie wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 
Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. - OUB1995 

Lm -liczba mieszkańców miasta w 1995 r. wg GUS - dla Gminy Kańczuga: 3099 osób 
Lw -liczba mieszkańców wsi w 1995 r. wg GUS - dla Gminy Kańczuga : 10154 osób 

OU81995 = 0,155 x Lm + 0,047 x r, [Mg] 

OU81995 = 0,155 X 3099 osób + 0,047 X 10154 osób 
OUB1995 =957,59Mg 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy Kańczuga w 2014 r. i przekazanych do składowania MOUBR: 

MMR - masa zmieszanych odpadów 20 03 01 zebranych w 2015 r. z obszaru miasta, przekazane do składowania (z części II sprawozdania ogólnego): 0 Mg 
UM - udział odpadów wg rozporządzenia: 0,57 
MWR - masa zmieszanych odpadów 20 03 01 zebranych w 2015 r. z obszaru wsi. przekazane do składowania (z części II sprawozdania ogólnego): 0 Mg 
Uw - udział odpadów wg rozporządzenia: 0,48 
MSR - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych w 2015 r.. przekazanych do składowania (w części III punkt a) sprawozdania): dla Gminy Kańczuga O Mg (odpady nie zostały przekazane do składowania), 
Us - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według rozporządzenia: dla Gminy Kańczuga - nie dotyczy 
MBR - masa odpadów o kodzie 19 12 12 (tylko bierzemy frakcję  podsitową) : dla Gminy Kańczuga 536,47 Mg która została poddana składowaniu

 Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w roku 2015  dla Miasta i gminy Kańczuga  możemy  obliczyć ze wzoru:
MOUB-2015=(MOUB-1995 xP2015):100
MOUB-1995=957,59
P2015=50%
MOUB-2015=(957,59x50)/:100=478,80 Mg
MOUBR = (MMR x UM) + (MWR X Uw) + (MSR X Us) + (MBR x 0,52) [Mg] 
MOUBR = (0 Mg x 0,57) + (0 Mg x 0,48) + (O x O) + (536,47 x0,52) 
MOUBR = 278,96 
MOUBR= 278,96 Mg 

3.	Osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania T R 

T R = MOUBR X 100 / OU B 1995 [%] 
TR = 278,96 Mg x 100/957,59  Mg
 TR = 29,13 % 

T R < PR     gdzie PR to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
               ulegających  biodegradacji przekazanych do składowania wynoszący
               dla roku 2015: 50%
               
                       
 Dla roku 2015 PR wynosi 50%, a więc za rok 2015 wymagany poziom redukcji został osiągnięty, (w roku 2015 TR nie może przekroczyć 50%)


WNIOSKI KOŃCOWE: 

Jeżeli TR=PR albo TR<PR – poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym (2015) został osiągnięty, dla Miasta i Gminy Kańczuga TR<PR  tj. 29,13%<50% i poziom ograniczenia został osiągnięty   



Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 


Osiągany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych obliczony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr: 

Mrbr - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami - dane z sprawozdania z części VI: 156,41 Mg 
MWbr - łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych - dane z sprawozdania z części VI: 156,41  Mg 


Zgodnie z Rozporządzeniem do obliczeń wzięto pod uwagę odpady o kodach: 170101, 170102, 170107, 170202, 170203, 170802, 170904, 20 03 99

Pbr =(Mrbr x 100): MWbr 
Pbr = (156,41 Mg x 100) : 156,41 Mg 
       Pbr  = 100 %


WNIOSKI KOŃCOWE: 
Gmina Kańczuga osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
w 2015 r. (poziom Pbr nie może spaść w 2015 poniżej 40%)

Według zapisów załącznika do powyższego rozporządzenia - tabela 2 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na 2015 r. wynosi40% . Zgodnie
z zastosowanym obliczeniem poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych dla Gminy Kańczuga w 2015 r. wyniósł 100%. 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali. tworzyw sztucznych i szkła. 

Osiągany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 


1.	Masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg - MWpmts 

Lm - liczba mieszkańców Gminy Kańczuga, stan na dzień 31.12.2015 r. 
- teren miasta: 3 295osób, teren wiejski: 9 343 osób 
MWGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa, dane wg GUS - dla województwa podkarpackiego: 
200 kg = 0,2 Mg 
Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych: dla Gminy Kańczuga wg KP GO 2015: 
- małe miasta < 50 tys. mieszkańców: 32,4 % 
- wieś: 27,7 %  

MWpmts = Lm X MWGUS X Umpmts

MWpmts = (3295 osób X 0,2 Mg X 32,4) + (9343 osób X 0,2 Mg X 27,7)   
MWpmts = 213,51+517,60 

Mwpmts = 731,11 Mg 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts: 

Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i metali poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, ilość wykazana w części V sprawozdania: 324,42 Mg 
MWpmts - masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg: z obliczone z wzoru określonego 
w punkcie 1: 731,11 Mg 

Zgodnie z rozporządzeniem do obliczeń wzięto po uwagę odpady o kodach 150101, 150102, 150104, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140, jak również  odpady zebrane w PSZOK i surowce wysegregowane z odpadów komunalnych (191201,191201, 191204, 191205)
Ppmts =(Mrpmts X 100): MWpmts
Ppmts = (324,42 Mg X 100) : 731,11 Mg 
Ppmts= 44,37 % 
Ppmts>16%

WNIOSKI KOŃCOWE: 

Gmina Kańczuga osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. (Ppmts >16% tj. nie może spać w roku 2015 poniżej 16%)



Według zapisów załącznika do powyższego rozporządzenia - tabela 1 poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i metali na 2015 r. wynosi 
16 %. Zgodnie z zastosowanymi obliczeniami poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Miasta i Gminy Kańczuga w 2015r. wyniósł 44,37 %
. 


2.9. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wyłącznie do Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Kańczuga przekazywane są do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów Spółka ZGK zobowiązana jest do ich przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady z gminy Kańczuga trafiają do instalacji wykazanych w sporządzonych za 2015 rok sprawozdaniach. 
Na terenie Gminy Kańczuga nie ma technicznych możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z wytycznymi przekazywane są do odpowiednich instalacji. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Inwestycje, które powinny być poczynione, aby usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w głównej mierze powinny być skierowane na edukację  ekologiczną wśród mieszkańców. Dzięki takim krokom możliwe będzie ograniczenie ilości  odpadów powstających w gospodarstwie domowym, jak również usprawni to system segregacji  odpadów w naszej gminie. 

 Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
      i  unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
 

Za rok 2015
Przypis opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
959 148,45 zł
Wpływy bieżące
879 220,31 zł
Wpływy zaległe
25 558,08 zł
Nadpłata 
10 244,73 zł
Upomnienia 
Ilość/kwotę- wpłaty
Ok. 982 szt. / 7 475,60 zł
Zaległość łącznie od 
1 lipca 2013 r.
64 614,79 zł

III.  Podsumowanie i wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za 2015 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Miasto i Gmina Kańczuga osiągnęła wysoki:
	poziom  ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji  przekazanych do składowania  wyniósł 29,13 % (Nie może przekroczyć 50%)
	poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła wyniósł 44,37 % ( nie może spaść poniżej 16%)
	poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% (nie może spaść poniżej 40%)


Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kańczuga w 2015 roku funkcjonował  prawidłowo. Mieszkańcy mieli  możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie  domowym, a oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości można było również oddać nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielogabarytowe  i odpady problemowe do  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych – z czego często też korzystano, o czym świadczy ilość odebranych odpadów. 
Priorytetem na rok 2016 jest dalsze uświadamianie społeczeństwa w zakresie gospodarki  odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Poprawie powinna  ulec także prawidłowa segregacja odpadów u źródła, która wpłynie korzystnie na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w przyszłych latach.
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