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Obowi4zek sporzqdzeniaprzezw6jta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzaart,3 ust.2 pkt 10 ustawy zdnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz.IJ.22016 poz.250 ze zm.).
Anahza ta, zgodnie z art. 9tb przywolanej v,ryhej ustawy winna obejmowai w szczeg6lnoSci
oceng:

- mozliwoSci przetwarzania

zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6,r zielonych oraz
pozostaloSci z sorlowania i pozostaloSci z mechaniczno-biolo gieznep5o przetwarzania
odpad6w komunalny ch przeznaczony ch do skladowania,
- potrzeb inwestycyj ny ch zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- koszt6w poniesionych w zwiqzku z odbieraniem, odzyskienr, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych,
- liczbg mieszkaflc6w,
- hczbg wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie zawarli umowy, o kt6rej mo\va w art. 6 ust.l,
w imieniu kt6rych gmina powinna podj4i dziaNania, o kt6rych mowa w art. 6 ust.6-12,
- iloSci odpad6w komunalnych powstaj4cych na terenie gminy,
- iloSci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranyc,h z terenu gminy
olaz powstaj4cych z przetwarzania odpad6w komunalnych pozostatodrci z sortowania
i pozostaloSci z mechaniczno-biologicznego przetwaruania odpad6,,v komunalnych
ptzeznaczonych do skladowania.

Gl6wnym celem analizy jest dostarczenie niezbgdnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

1.

system gospodarki odpadami na terenie gminy G6rzno w roku 2015.

Gmina G6rzno objgla systemem gospodarowania odpadami komurralnymi jedynie
nieruchomoSci zamieszkale. W roku 2015 odbiorem i zagospodarowaniem odpad6w
komunalnych zajmowala sig firma EKOLIDER, Lucin 4, 08-400 Garwoli. Firma ta zostaNa
wyloniona w ramach przeprowadzonego postgpowania przetar gowego, a umowa obejmowala
Swiadczenie uslugi przez okres 2 lat - w roku 2015 i2016.
W przypadku nieruchomoSci niezamieszkalych (szkoly, sklepy, firmy itp.) odbi6r odpad6w
odbywa sig na podstawie umowy indywidualnie zawartej z jednq z uprawnionych do
Swiadczenia takich uslug firm - wpisanych w rejestrze dzialalnolci regulowanej na terenie

gminy G6rzno.

Rada Gminy G6rzno Uchwal4 z dnia 5 lutego 20I3r. ustalila szczeg6lowy spos6b i
wlw uslug. Ustalono, i2 odpady komunalne bgd4 odbierune z nastgpuj4c4
czgstotliwoSci4:
a) papier i tektura- razw miesi4cu,
zal<res Swiadczenia

b) szklo, w tym szklobezbarwne oraz kolorowe - raz w miesi4cu,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomaterialowe i metale- raz w ndesi4cu,
d) odpady ulegaj4ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj4ce biodegrad,acji i
odpady zielone - raz w miesi4cu,
e) zmieszane odpady komunalne- tazw miesi4cu,
f) zutyty sprzgt elektryezny i elektroniczny -2 razy do roku,

g) meble

i inne odpady wielkogabarytowe

-

2 razy w roku.

Selektywna zbiorkaodpad6w komunalnych odbywa sig w systemie workowym:
-worek Z6Lty- tworzywa sztuczne i metale;
-worek zielony- szklo;
-worek niebieski- papier.
Na terenie Gminy G6rzno funkcjonuje Punkt Selektywnej Zl6i6rki Odpad6w
Komunalnych, do kt6rego wlaSciciele nieruchomoSci w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mog4 dostarczy6 nastgpuj4ce frakcje odpad6rv komunalnych:
przeterminowane leki, chemikalia, zuZyte baterie i akumulatory, zutyty sprzgt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zul5rte opony, popi6l z palenisk
domowych, odpady zielone oraz odpady budowlano-remontowe ( z remontu prrowadzonego we
wlasnym zakresie). PSZOK znajduje sig w G6rznie i jest czynrry raz w miesii4cu w godzinach
8.00-16.00. Na terenie gminy prowadzona jest takhe dwa razy w roku ott'azdowa zbi6rka
o dpad6w wielko gab aryto wych i elektronic zny ch.

2. Mo2liwoSci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odtrlad6w zielonych
oraz pozostalo5ci z sortowania i pozostaloSci z mechaniczrro-biologicznego
przetwarzania odpad6w komunalnych przezn czonych do skladowaniia.
Na terenie gminy G6rzno nie ma moZliwoSciprzetwarzania odpad6w komunalnych. Wszystkie

odpady zgodnie zzawarl4umow4 przekazywane s4 firmie EKOLIDER.
Zgodnie z art. 9e ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach podmiot
odbieraj4cy odpady komunalne od wlaScicieli nieruchomoSci zobov,iqzany jest do
przekazywaniazmieszanych odpad6w komunalnychoraz odpad6w zielonych bezpoSrednio do
re gi o nalnej inst al acj i do pr zefir arzania o dp ad6w.
Zebrane w 2015 roku niesegregowane odpady komunalne , zgodnie ze zloaonymi przez firmg
EKOLIDER sprawozdaniami trafiLy do instalacji regionalnej MPK PURE HOME Sp. z o.o. w
Ostrolgce.

3. Potrzeby inwestycyjne rwi4z

ne z gospodarowaniem odpadami komurnalnymi.

W roku 2015 nie stwierdzono koniecznolci dzialah

inwestycyjnych ze strony gminy
z rczbudowq i utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpad6w. W
ramach zawartej z EKOLIDEREM umowy podmiot ten przej$ na siebie obowi4zek
zagospodarowania odebranych odpad6w, co niweluje obowi4zek dzialan inwestycyjnych
zwiqzanych

prowadzony ch pr zez gming.

4.

Koszty poniesione w rwi4zku z odbieraniem, odryskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych.
2r6dNem finansowania systemu odbioru odpad6w komunalnych s4 oplaty wnoszone przez
mieszkaric6w gminy. Zgodme z uchwalq Rady Gminy G6rzno z dnia 29 gru<lnia 2014 r. (Dz.

U. W. Maz. z

2015 poz. 370) wysokoSi tej oplaty tzalehniona jest od iloSci os6b
zamieszkuj4cych nieruchomoSi oraz prowadzenia b4dL nie prowadzenia selektyumego
zbierunia odpad6w.

Od 1 lutego 2015 roku obowiqzuj4cq na terenie gminy G6rzno stawk4 oplaty za odbior
odpad6w jest 6 zllosobg miesigcznie jeSli prowadzona jest segregacja odpad6w i I2ztlosobg
miesigczni e przy braku segregacj i.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z nieruchomoSci zamieszkalych
wynikaj4 umowy zawartej z firmq, EKOLIDER w dniu 30.12.2014 r. obejmuj4cej okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. Ustalona ryczaltowo miesigczna oplata wynosi
29 700,00 zlbrutto. Wnoszone przezmieszkafrc6w oplaty umoZliwiaj 4bielqce regulowanie tej
naleZnoSci.

5. Liczba mieszkar[c6w
Wedlug danych Urzgdu Stanu Cywilnego w G6rznie na terenie gminy nadziei:t31.12.2015 roku
zameldowanych bylo 6 424 mieszkaric6w. Deklaracje o wysokoSci oplaty za. odbi6r odpad6w
(stan na 3I.12.2015) wykazaly, 2e na terenie gminy zamieszkuje 5 796 osr5b. Dysproporcje
migdzy tymi liczbami wynikajq z naturalnego ruchu ludnoSci i migracjar:ni - uczniowie i
studenci, osoby przebywajqce za granic4 pafstwa.

Konsekwencjq przyjgtej metody ustalania wysokoSci oplaty za gospodaro,wanie odpadami
komunalnymi i wspomnianego przeplywu ludnoSci jest znaczna iloS6 lcorekt deklaracji
skladanych przez wlaScicieli nieruchomoSci.

6, Liczbg wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rry nie zawarli umowy, o kt6re.l mowa w art.6
ust.l, w imieniu kt6rych gmina powinna podj4d dzialania, o kt6ryc}r mowa w art. 6
ust.6-12.

Na terenie gminy G6rzno w roku 2015 nie stwierdzono koniecznoSci wydirniaprzez W6jta
Gminy decyzji administracyjnej wobec wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy niet zawarli umowy,
o kt6rej mowa w art.6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gmirrach.

7. IloSd odpad6w wytworzonych na terenie gminy G6rzno w 2015 roku.
Ponizej, na podstawie sprawozdan przedl<Nadanych przez przedsigbiorc6'w odbieraj4cych
odpady przedstawiono iloSci odpad6w komunalnychzebranych w 2015 roku z terenu gminy.
Kod odebranych
odpad6w
komunalnvch

Rodzaj odpad6w

50101
50102
50104
5010s
50107
60103
60604
70101
l7 01 07

Opakowania zpapieru i tekturv
Opakowania z tw orzvw sztucznvch
Opakowania zmetalu
Opakowania wielomaterialowe
Opakowania ze szlda
ZuLyte opony
Baterie alkaliczne
Odpady betonu oraz gr\z betonowy zrozbiorek i remont6w
Zmieszate odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
material6w ceramicznych i element6w wyposazenia innych niZ
wymienione w l7 01 06
Papier i tektura

20
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7.5
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0,9
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13.3
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Baterie i akumulatory lqcznie zbateriami i akumulatorami
wymienionymi w 160601, 160602lub 160606 oraz
niesortowane baterie i akumulatorv zawieratace baterie
ZuLyIe urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2
wymienione w 20 0 1 2l i 20 0l 23 zawieraj4ce niebezpieczne

0,3

a
a,la1a

skladniki
02
03
03
10 01

03
01

07
01

ZuLyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niZ
Inne odpady nie uleeaiace biodesradacii
Niesegregowane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
ZuLIe, popioly paleniskowe i pytv z kotldw

12.5
93

147.7
1.0

9.6

Na przestrzenie ostatnich lat zauwazalna jest korzystna i oczekiwana tendenrja wzrostu iloSci
odpad6w segregowanych. Selektywne zbieranie odpad6w ,,u 2r6dla" prowadzi ok 98 Yo
wlaScicieli nieruchomoSci zamieszkalych na trenie gminy G6rzno.

Osi4gnigty poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji
kierowanych do skladowania w roku 2015 wynosiN}o/o,natomiast w roku 20114 ll,\Syo.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia nastgpuj4cych frakcji odpad6w
komunalnych: papieru, matal| tworzyw sztucznych i szl<Na w roku 2015 wyni 6sl 47,35 o/o, w
2014

-

42,24yo.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych
ni?niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych zar6wno w oku 2U 5 jakiroku2}I4
wyni6str 100%.

Poziom ograniczenia masy
odpad6w komunalnych
ulegajqcych biodegradacj i
kierowanych do skladowania
Poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego
u2ycia nastgpuj4cych frakcji

odpad6w komunalnych:
papieru, matali, tworzyw
sztucznych i szkla
Poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego

Osi4gnigty przez gming G6rzno
w 2015 r.

Wymagany prz:episami prawa do
osi4gnigcia w 2015 r.

0%

max.50Yo

47,3504

milt. r6%

t00%

minr.42%o

uZycia i odzysku innymi
metodami innych ni2
niebezpieczne odpad6w

budowlanych i rozbi6rkowvch

8. Podsumowanie
Przeptowadzona analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
G6rzno w roku 2015 pozwala stwierdzil,i2 system ten funkcjonuje w spos6b prawidlowy.

W analizowanvm roku gmina osi4gngla wymagane przepisami pozionry recyklingu i
przygotowania do ponownego u2ycia odpad6w selektywnie zebranych (odpad6w

,,surowcowych" oraz budowlanych i rozbi6rkowych) a takhe ograniczyla iloSci wymaganej
ustawowo masy odpad6w biodegradowalnych przekazywanych do skladowania.
W celu dalszego ograniczenia powstawania odpad6w zmieszanych na rzecz odpad6w
segregowanych nale?y w dalszym ci4gu prowadzil kampanig informacyj nq oraz edukacjg
spoleczefstwa w zakresie prawidlowego postepowania z odpadanri komunalrrymi.

Opracowala:

IwonaZaj4c
insp. ds. zam6wief publicznych
i ochrony Srodowiska

Zatwierdzil:

