Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2015 rok

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 jednym z zadań Gminy jest
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
I.

Zagadnienia ogólne.

1. Od 01.07.2013 r., zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Krasocin realizowane jest przez przedsiębiorcę wybranego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Od 01.01.2015 r., Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin zajmuje się
Firma P.U.K „TAMAX”, Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów.
Umowa została zawarta na dwa lata tj. od 01.01.2015 r., do 31.12.2016 r.
II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Na terenie Gminy Krasocin nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane, zgodnie z zawartą umową, przekazywane są do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - P.G.K. i M. Sp. z o.
o. we Włoszczowie, ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2015 r., nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina w ramach obowiązku
ustawowego tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
– który zlokalizowany będzie przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Krasocinie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 1315” oraz inną niezbędną dokumentację. W najbliższych dwóch latach
planujemy, że inwestycja zostanie zrealizowana.
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3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
1) Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od
01.01. 2015 r., do 31.12.2015 r.:
Przypis na rok 2015 r. – 505 136,00 zł.
Odpis na 2015 r. – 17 740,00 zł.
Umorzenia za 2015 r. – 0,00 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 475 224,60 zł. W
tym:
- wpłaty za 2015 r. - 471 225,44 zł.
- wpłaty zaległe za 2014 r. - 3999,16 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. - 23 420,76 zł.
2). Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r., do 31.12.2015 r.:
Koszty łącznie - 472 403,89 zł.
a) Kampania informacyjna - 536,28 zł.
b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (łącznie z usuwaniem
odpadów z terenu dzikich wysypisk) - 394 050,00 zł.
c) Koszty administracyjne - 77 817,61 zł.
w tym:
- wynagrodzenie pracownika - 52 189,91 zł.
- szkolenia pracownika - 839,10 zł.
- programy komputerowe GOK - 0,00 zł
- przesyłki pocztowe - 8 754,60 zł
- literatura fachowa - 0,00 zł
- prowizja płatności masowe - 16 034,00 zł
- koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery itp.) - 0,00 zł
3). Wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki do segregacji.
W ramach systemu, pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i
worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza bezpłatnie Wykonawca usługi.
4. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r., – 10833 osób,
b) systemem objęto: 9313 osób, na dzień 31.12.2015 r., łącznie z terenów
zamieszkanych, złożonych było 2601 deklaracji,
c) w stosunku do 6 właścicieli nieruchomości zamieszkanych, (którzy nie złożyli
deklaracji w wyznaczonym terminie lub nie uzupełnili deklaracji), prowadzone były
postępowania o ustalenie wysokości opłaty i wystawione decyzje o wysokości opłaty.
Obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
5. 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
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Na terenie Gminy Krasocin, nie stwierdzono przypadków 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.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krasocin w 2015 r.,
wynosi 538,3 Mg.
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.
1) W 2015 r., Firmy posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej odebrały
łącznie z terenu Gminy Krasocin 538,3 Mg odpadów komunalnych w tym:
Odpady zmieszane 20 03 01

334,4 Mg

Odpady wielogabarytowe

13,4

Mg

Inne odpady ulegające biodegradacji

4,9

Mg

Odpady elektryczne i elektroniczne

9,7

Mg

Odpady budowlane i rozbiórkowe

15,8

Mg

Papier

14,5

Mg

Tworzywa sztuczne

30,9

Mg

Metal

1,7

Mg

Inne odpady (leki, popiół, opony)

14,9

Mg

Szkło

43,2

Mg

Zmieszane odpady opakowaniowe

48,8

Mg

6,1

Mg

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11)

2) w 2015 r., Firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych odebrały
i dostarczyły do zlewni 3695,80 m3nieczystości ciekłych.
8. Wnioski
W związku z powyższym Gmina Krasocin musi zwiększyć uwagę na edukację mieszkańców
w zakresie właściwej segregacji odpadów oraz zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie
powstawaniu odpadów, bowiem jest to najbardziej pożądana z zasad gospodarowania
odpadami, związana np. z:
- dokonywaniem świadomych zakupów, opierających się na jakości i trwałości kupowanego
przedmiotu (kupowaniem przedmiotów wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie
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użytkowania, a także posiadających oznaczenie informujące, iż zostały wyprodukowane
zgodnie z zasadami ekoprojektowania),
- stosowaniem toreb wielokrotnego użytku,
- korzystaniem z usług naprawczych, zamiast kupna nowych przedmiotów,
- organizowaniem giełd rzeczy używanych tzn. „giełd staroci”,
- organizowaniem akcji „podaruj rzeczom drugie życie”, skierowanych nie tylko do organizacji
non-profit, ale do całego społeczeństwa,
- stosowaniem zielonych zamówień publicznych,
- ponownym wykorzystywaniem produktów.

Sporządziła: Katarzyna Śliwińska
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