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Roczna analiza systemu stanu gospodarki odpadami
komunalnymi

/. Cel przygotowania analizy:

Analiza zostala przygotowana w celu weryfikacji mozliwosci technicznych
i organizacyjnych Gminy Strzelce Wielkie w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporzqdzenia analizy:

Analiza zostala przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 zezm.).

3. Ogolna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Strzelce Wielkie w 2014 /•.

Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony zostal nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizacje i funkcjonowanie
nowego systemu jest Gmina Strzelce Wielkie.

W czerwcu 2013 r. Gmina Strzelce Wielkie oglosila przetarg na odbior
i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Strzelce Wielkie. Do przetargu
zostaly zgloszone dwie oferty firmy REMONDIS Sp. z o.o. Oddzial Czestochowa oraz EKO
- REGION Sp. z o.o. Belchatow. Z uwagi na tarisz^ oferte przetarg wygrala firma
REMONDIS Sp. z o.o. Gmina Strzelce Wielkie objela systemem odbioru odpadow
komunalnych nieruchomosci zamieszkale i niezamieszkafe. Wlasciciele tych nieruchomosci
maja mozliwosc selektywnego zbierania odpadow na terenie danej nieruchomosci. Odbiorem
odpadow zostaly objete nastepujqce frakcje:
1. odpady komunalne zmieszane,
2. odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale),
3. szklo.
Opady komunalne zmieszane oraz suche odbierane 54 z czestotliwosci^ jeden raz w miesiqcu,
natomiast szklo jeden raz na kwartal.

W Gminie Strzelce Wielkie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Strzelcach Wielkich przy ul. Czestochowskiej 24
(stara oczyszczalnia sciekow). Jest on czynny w kazda^ srode od godz.. 8 — 15 oraz w kazda
ostatni^ sobote miesi^ca od godz. 8 — 15. W punkcie PSZOK s^ przyjmowane nastepujqce
rodzaje odpadow:
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farty, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zuzyte baterie i akumulatory,
- zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,



- odpady budowlano — rozbiorkowe,
- zuzyte opony,
- odpady zielone,
- opakowania ze szkla,
- opakowania z tworzywa sztucznego,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania z metali,
- opakowania wielomaterialowe.
Oplata za odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych na posesjach zamieszkalych jest
naliczana od ilosci osob zamieszkuj^cych dana nieruchomosc. Zostala podjeta Uchwala Nr
XV/126/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
oplaty. Stawki te wynosza;
- 10 zl w przypadku, gdy na nieruchomosciach mieszkancy zamieszkuj^ stale, a odpady
komunalne nie s^ gromadzone w sposob selektywny,
- 5 zl w przypadku, gdy na nieruchomosciach mieszkancy zamieszkuj^ stale, a odpady
gromadzone s^ w sposob selektywny,
- 5 zl w przypadku, gdy na nieruchomosciach mieszkancy zamieszkuja_ sezonowo, a odpady
komunalne nie SEJ. gromadzone w sposob selektywny,
- 2,5 zl w przypadku, gdy na nieruchomosciach mieszkancy zamieszkujq. sezonowo, a odpady
komunalne gromadzone 53 w sposob selektywny.
Rada Gminy Strzelce Wielkie ustalila stawki za pojemnik, od wlascicieli nieruchomosci na
ktorych nie zamieszkuj^ mieszkancy, a powstaj^ odpady komunalne:
1. o pojemnosci 120 1 w wysokosci 30 zl;
2. o pojemnosci 240 1 w wysokosci 60 zl;
3. o pojemnosci 1100 1 w wysokosci 120 zl;
4. o pojemnosci 7000 1 w wysokosci 800 zl,
jak rowniez nizszq. stawk§ optaty za pojemnik od wlascicieli nierachomosci, na ktorych nie
zamieszkujq. mieszkancy, a powstaj^ odpady komunalne, ktore sa_ gromadzone w sposob
selektywny:
1. o pojemnosci 120 1 w wysokosci 15 zl;
2. o pojemnosci 240 1 w wysokosci 30 zl;
3. o pojemnosci 1100 1 w wysokosci 60 zl;
4. o pojemnosci 7000 1 w wysokosci 400 zl.

4. Analiza mozliwosci przetwarzania ztnieszfinych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do
skladowania.

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
nakladajacego na gmine obowi^zek przeanalizowania mozliwosci przetwarzania zmieszanych
odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow
komunalnych przeznaczonych do skladowania, zaznaczyc nalezy ze w/w frakcje odpadow
tratiaj^, zgodnie z zalozeniami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
1 porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz Planem gospodarki
odpadami wojewodztwa lodzkiego 2012 (powolywany dalej jako WPGO), przyjetym uchwal^
Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie
przyjecia Planu gospodarki odpadami wojewodztwa lodzkiego 2012 (Dz. Urz. Woj. Lodz.



z 2012 roku poz. 2366), do instalacji, ktore spelniaja^ warunki instalacji regionalnych
do przetwarzania odpadow komunalnych.

Odebrane od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz niezamieszkalych z terenu
Gminy Strzelce Wielkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostalosci
z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do sktadowania 54 transportowane przez
firm? REMONDIS Sp. z o.o. do regionalnej instalacji przetwarzania odpadow komunalnych
EKO - REGION Sp. z o.o. w Belchatowie, instalacja w Dylowie A.

5. Analiza kosztow poniesionych w zwiqzku z odbieraniem i zagospodarowaniem
odpadow komunalnych w 2014 r.

Koszty wywozu odpadow komunalnych (odbior, transport i zagospodarowanie) -
297 562,80 zi.

6. Oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2014
do 31 grudnia 2014 roku.

Oplaty z tytuiu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2014 r. -
31 grudnia 2014 r. ksztartuja^ sie nastepujqco:
- wplywy z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014: 274 630,37
zl.
- naleznosci z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 316 136,57 zl
- nieuregulowane zobowi^zania z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 426,20 zl
- nadplaty:
W stosunku do wlascicieli nieruchomosci, ktorzy spozniaj^ sie z wznoszeniem optat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysylane sa_ upomnienia.

7. Analiza liczby mieszkancow:

- 4077 liczba osob zamieszkuj^cych stale,
- 119 liczba osob zamieszkujacych sezonowo,
- 99 firm na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

8. Analiza liczby wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej
mowa w art. 6 list. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach (t. j. Dz- U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), w imieniu ktorych gmina powinna
podjqc dzialania, o ktdrych mowa w art. 6 list. 6-12 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t. j. Dz* V. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Stosownie do zapisow art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt e ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz, U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
analizie powinna zostac poddana rowniez liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli
umowy, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), w imieniu ktorych
gmina powinna podjqc dzialania, o ktorych mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Na chwile obecn^ liczba ta wynosi 0. Jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie. ze wlasciciel
nieruchomosci pozbywa sie nieczystosci stalych w sposob niezgodny z obowi^zujacymi
przepisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach



(t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wojt Gminy Strzelce Wielkie wszczyna post^powanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postepowania gruntownie badany jest
sposob pozbywania si? odpadow przez wiascicieli nieruchomosci.

9. Analiza ilosci odpadow komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

Na podstawie danych opracowanych prze Giowny Urzqd Statystyczny szacuje sie, ze
1 mieszkaniec wojewodztwa lodzkiego wytwarza okolo 295 kg/rok odpadow komunalnych.
Biorac pod uwage powyzsze, przyjmuje sie, ze w roku 2014 na terenie Grniny Strzelce
Wielkie wytworzonych zostalo 1 338,57 Mg odpadow komunalnych. Z kolei ilosc odpadow
komunalnych odebranych z terenu Gminy Strzelce Wielkie w roku 2014 wynosi 705,3 Mg.
Przedstawione wartosci wynikaj^ ze sprawozdan kwartalnych skladanych przez podmiot
odbieraj^cy odpady komunalne z terenu gminy. Roznica pomi?dzy odpadami wytworzonymi,
a odebranymi wynika z faktu, ze Gmina Strzelce wielkie obej muj e tereny rolnicze.
Mieszkancy sa wlascicielami posesji, na terenie ktorych sami zagospodarowujq. odpady
zielone i biodegradowalne - do karmienia zwierzat gospodarskich oraz do wytwarzania
kompostu do uprawy roslin. Odpady z papieru i tektury 53. w wiekszosci przypadkow spalane
w przydomowych kotlowniach. Ponadto, roznica pomiedzy odebrana, a wyliczon^ iloscia
odpadow komunalnych wynika z faktu, iz do obliczen przyjeta jest liczba mieszkancow
zarneldowanych, a nie fakt zamieszkalych.

10. Analiza ilosci zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz
pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania
odbieranych z terenu gminy.

Ilosc zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci
z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania, odbieranych z terenu
Gminy Strzelce wielkie w 2014 roku wynosi 519,2 Mg. Przedstawione wartosci wynikaja
ze sprawozdan kwartalnych skladanych przez podmiot odbieraj^cy odpady komunalne
z terenu gminy.

11. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
niektorych frakcji odpadow komunalnych, osiqgnigte przez Gmine Strzelce Wielkie w 2014
roku.

Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) obliguj^ gminy do ograniczenia
masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do skladowania,
oraz do osiagniecia poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku
innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych.

Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomow
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych
do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadow (Dz. U.
z 2012 r. poz. 676), okresla poziomy ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do skladowania w stosunku do masy tych odpadow
wytworzonych w 1995 r. Poziom, ktory musial zostac osi^gniety w roku 2014 wynosi 50%.
Gmina Strzelce wielkie osiqgnela poziom ograniczenia w wysokosci 68,7%. Jezeli osiajmi^ty
w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych
biodegradacji przekazywanych do skladowania jest rowny bqdz mniejszy niz poziom
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych



do skladowania wynikaja_cy z zal^cznika do ww. rozporza_dzenia. poziom ograniczenia masy
odpadow komunalnych ulegaj^cych biodegradacji przekazywanych do skladowania w roku
rozliczeniowym nie zostal osiaj^niety.

Zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla, dla 2014
roku wynosi 24,7%. Poziom zostal osia,gniety.

Wedlug ww. rozporz^dzenia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych
i rozbiorkowych z odebranych z obszaru gminy odpadow komunalnych dla 2014 roku wynosi
100%. Gmina spelnia wymagania rozporz^dzenia.

Sporz^dzila:
Kowalska Lidia


