Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Chorzele za 2014 rok.

I. Wprowadzenie

1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do wykonywania
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także
potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów
poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby
właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania
odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Poniższa analiza obejmuje
okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Chorzele od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w
tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są
zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Odpady komunalne to
odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych. Przez gospodarowanie odpadami rozumie się
zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak
również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania
wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Na terenie
Miasta i Gminy Chorzele odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, a

także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz
infrastruktury). Ponadto, odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych,
zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni publicznej). W dniu 11.06.2014 r. w trybie przetargu
nieograniczonego w Gminie Chorzele został wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - Błysk-Bis Sp. z o. o. ul. Armii
Krajowej.

Umowa w

zakresie

odbierania i

zagospodarowania

odpadów komunalnych

obowiązywała od 17.06.2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W ramach powyższej umowy nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe zostały wyposażone w worki na odpady. Odpady komunalne z terenu
Miasta i Gminy Chorzele odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.

Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach dostosowanych do systemu odbioru. Odpady zielone, powstające w wyniku
pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane w
przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników
sąsiednich nieruchomości lub też mogą być oddawane w ramach zamówienia w w workach
brązowych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości
zamieszkałych w Gminie Chorzele gromadzone są w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l.
Dodatkowo firmy mogą gromadzić odpady w pojemnikach o pojemności 1100 l i powyżej.
2.1. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1.odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) odpadów komunalnych zmieszanych będzie prowadzone:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień,
2) odpadów segregowanych będzie prowadzone:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień.
2. odbieranie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenu nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy:
1) odpadów komunalnych zmieszanych będzie prowadzone raz na tydzień,
2) odpadów segregowanych będzie prowadzone raz na tydzień.
2.2. Wykaz punktów odbioru nieczystości stałych od przedsiębiorstw z terenu Miasta i Gminy
Chorzele:
- szkoły 8 szt.,

- sklepy małe 28 szt.,
- sklepy duże 6szt.,
- wspólnoty mieszkaniowe 4 szt.,
- działalność społeczno - kulturalna 3 szt.,
- mleczarnie 1 szt.,
- inna działalność 19 szt.,
Na terenie Miasta znajduje się 20 koszy ulicznych o pojemności ok.10 litrów.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Kontynuowano rozpoczętą w 2013 roku koncepcje budowy PSZOK-u. W tym celu rozpoczęto
prace nad opracowaniem koncepcji i projektu budowlanego w celu przygotowania pełnej
dokumentacji do złożenia wniosku unijnego na budowę w/w inwestycji.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.
Roczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych wyniósł 846 401,43 zł.

5. Liczba mieszkańców.
- liczba mieszkańców wsi: 7424,
- liczba mieszkańców miasta: 2931.
Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2014 r. wynosiła 2628 ( złożono 483 nowych deklaracji w tym korekty deklaracji)
Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Chorzele
wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało
wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach. Według
ilości złożonych deklaracji nie stwierdzono nieruchomości, których właściciele nie złożyli
deklaracji

6. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych wytworzonych na
terenie Miasta i Gminy Chorzele w roku 2014.
Kod Odpadów

Rodzaj Odpadów

Masa odpadów (Mg)

20 03 99

Odpady komunalne

21,96

niewymienione w innych
podgrupach
20 0301

Zmieszane odpady komunalne

1186,06

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane

130,47

substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

31,38

15 01 07

Opakowania ze szkła

60,82

15 01 06

Zmieszane odpady

248,68

opakowaniowe
15 01 02

33,39

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

16,67

20 30 07

Odpady wielkogabarytowe

13,84

20 03 03

33,78

Odpady z czyszczenia ulic i
placów

20 02 03

13,48

Inne odpady nieulegające
biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

44,88

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,

2,82

gruzu ceglanego
Łączna ilość ton odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Chorzele w 2014 roku
wyniosła - 1838,23

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w 2014 r. (%)
Papier , metal, szkło, tworzywa sztuczne

2014

Poziom osiągnięty przez Gminę Chorzele

15,34

y.Podsumowanie.
Gmina Chorzele w sposób prawidłowy zarządza systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wprowadzone w przepisach zmiany, przyniosły widoczne efekty zwiększyła się
ilość odzyskiwanych surowców wtórnych jak również zmniejszyło się zjawisko usuwania odpadów
komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany na przykład poprzez podrzucanie ich do lasu
czy spalanie.
Na stronie internetowej utworzona została zakładka dotycząca systemu gospodarowania odpadami
aby mieszkańcy mogli na bieżąco śledzić działania gminy w tym zakresie.
Odnaleźć tam można m.in.:
-

harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,
druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-

informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami,
teksty uchwał podjętych przez Radę Miejska Gminy Chorzele,
inne materiały informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami.

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Chorzele na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, by ograniczyć ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu
osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi oczekiwane rezultaty. Mieszkańcy
przekazują więcej odpadów w tym odpadów segregowanych, jednocześnie produkując mniejsze
ilości odpadów niesegregowanych. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest
poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania.
Zup. burmistrza
Wgr Katar/v
MIASTA 1 GMINY CHORZELE

