ANALIZA STANU

GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI

ZA ROK 2017
GMINA TRZEBIECHÓW

Trzebiechów, 26 kwietnia 2018 r.

WSTĘP
Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1289 z późn. zm.)
dokonał analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Trzebiechów za okres
od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę 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;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) 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.

Możliwości dotyczące przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Na terenie Gminy Trzebiechów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
W roku 2017 zebrane odpady na terenie Gminy Trzebiechów trafiły do:
-

Exped Eco Sp. z o.o, Nowy Świat, 66-100 Sulechów

-

Tóensmeier Zachód, ul. Szosa Bytomska l, 67-100 Kiełcz

-

Wexpooł Sp. z o.o. - Dąbrówka Wlkp., 66-210 Zbąszynek

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2018 r. należałoby doposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lednie
w wagę przenośną;

Koszty

poniesione w

związku

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Koszty poniesione przez Gminę Trzebiechów na system gospodarki odpadami komunalnymi
wyniosły:
I półrocze 2017 r. - 132 747,72 zł
II półrocze 2017 r. - 193 953,52 zł

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Trzebiechów na dzień 31 grudnia 2017 r. na
pobyt stały wynosiła: 3326 osób.
Liczba osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła: 2773 osób.

Dane dotyczące nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz sposobu
gromadzenia odpadów komunalnych
Liczba mieszkańców i deklaracji z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe:
Nieruchomości wg sposobu
zamieszkiwania
Zamieszkałe
Niezamieszkałe
Razem

Liczba mieszkańców

Liczba deklaracji
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980

x

79
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1059

Liczba deklaracji z podziałem na sortujących i niesortujących:
Nieruchomości wg sposobu

Liczba deklaracji

Liczba deklaracji

zamieszkiwania

(odpady sortowane)

(odpady niesortowane)

Zamieszkałe

922

58

Niezamieszkałe

73

6

Razem

995

64

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 nieruchomości wynosi 0.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź złożona deklaracja budzi
uzasadnione wątpliwości wówczas działania Gminy prowadzone są na bieżąco. Comiesięcznie, na
podstawie informacji pozyskanych ż Wydziału Ewidencji Ludności, dokonuje się weryfikacji liczby
osób zameldowanych, urodzonych i zmarłych oraz wzywa się właścicieli do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź stosownych wyjaśnień.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2017 r.
• Łączna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy - 715,00 Mg
• Zmieszane odpady komunalne - 327,38 Mg
• Odpady ulegające biodegradacji - 78,14 Mg
• Tworzywa sztuczne - 13232 Mg
• Szkło-28,48 Mg
• Papier, tektura - 34,16 Mg
• Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 48,01 Mg
• Gabaryty-56,91 Mg
• Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 9,6 Mg
Odbiorcą odpadów komunalnych w 2017 r. była firma:
TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk
Ołobok
ul. Słoneczna l
66-213 Skąpe

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania przeznaczonych do składowania
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo
mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych - 31,118 Mg.
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
odpadów selektywnie odebranych i zebranych - 22,6 Mg.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Ww. poziom oblicza się na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. póz. 2167).
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Zgodnie z powyższym minimalny poziom, który należało osiągnąć w 2017 r. wynosi 20 %. Na
podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości obliczono poziom za 2017 r., który wynosi 70,9%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne
Ww. poziom oblicza się na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. póz. 2167).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 n 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
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Zgodnie z powyższym minimalny poziom, który należało osiągnąć w 2017 r. wynosi 45 %. Na
podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości obliczono poziom za 2017 r., który wynosi 100 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
Ww. poziom oblicza się na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., póz. 2412).
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Zgodnie z powyższym poziom, dopuszczalny poziom składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w 2017 r. powinien być poniżej 45%. Na podstawie sprawozdań
złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obliczono
poziom za 2017 r., który wynosi 17,9 %.

PODSUMOWANIE
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiechów za
rok 2017 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, masie i rodzajów odebranych odpadów komunalnych
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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