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WSTĘP
Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 póz. 250) dokonał
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Trzebiechów za okres od l stycznia
2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2015 r. były firmy:
- Tonsmaier Zachód Sp. z o. o. z siedzibą w Kiełczu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
- TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą w Ołoboku w okresie od 01.07.2015 r. do
31.12.2015 r.

- Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Koszty wyniosły w 2015 roku: 270419,00 zł.

- Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016 r. należało by założyć kamerę monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Lednie;

- Dane dotyczące nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Trzebiechów na dzień 31.12.2015 r.
na pobyt stały i czasowy wynosiła: 3296 osób.
Liczba osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wynosiła: 2766 osoby.
Liczba mieszkańców i deklaracji z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe:
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Liczba deklaracji z podziałem na sortujących i niesortujących:
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- Liczba 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.
Liczba właścicieli takich nieruchmości wynosi O

- Możliwości dotyczące przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Na terenie Gminy Trzebiechów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
W roku 2015 zebrane odpady na terenie Gminy Trzebiechów trafiły do Regionalnej Instalacji do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Utylizacji Odpadów AGMAREX Nowy Świat.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września
2012 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata
2012 - 2017 z perspektywą do 2020 roku instalacja jest ujęta w w/w planie i jest położona najbliżej
Gminy Trzebiechów.

- Łączna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
- Łączna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy - 776,5 Mg;
- Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych - 445,9 Mg;
- Ilość selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 27,3 Mg;
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pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.
- 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
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W 2015 roku uzyskano następujące poziomy:
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania - 8 %.
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43 %.
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %.

PODSUMOWANIE
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiechów za
rok 2015 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma na celu również dostarczyć
informacji

o liczbie mieszkańców,

liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia
najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Trzebiechów funkcjonuje prawidłowo. System działa zgodnie
z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego stopnia. Kluczowym
zadaniem Gminy Trzebiechów na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych
przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
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