Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Charsznica za 2014 r.

Miechów-Charsznica dnia 30.04.2015

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2013 poz.1399
z późn. zm.) do zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi .
Zagadnienia ogólne
1. 0d 01.01.2014 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma P.P.H.U
TAMAX Sędziszów ul. Dworcowa 46 która została wybrana w trybie
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Umowa z firmą zawarta została na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r.
2. 0d 01.07.2014 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma P.P.H.U
TAMAX Sędziszów ul. Dworcowa 46 która została wybrana w trybie
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Umowa z firmą zawarta została na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015r.
1.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Charsznica nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz składowania pozostałości z sortowania odpadów.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
przekazuje zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, ul. Osadowa 1, 32-329
Bolesław.
2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych w Krakowie PUK Van Gansenvinkel sp. z o.o
ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów oraz
odpady kuchenne mieszkańcy zagospodarowali na kompostownikach.
Odpady wielkogabarytowe – meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny mieszkańcy mieli możliwość dostarczać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na
Zakładzie Usług Komunalnych w Charsznicy, ul. Żarnowiecka 3, 32-250
Charsznica.
2.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
W roku 2014 nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3.Liczba mieszkańców
- liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r.
wynosiła: 7656 osób,
- systemem objęto: 6879 mieszkańców
- dodatkowo w stosunku do roku 2013 zebrano deklaracji 255 sztuk (w tym
deklaracje zmieniające stan mieszkańców na nieruchomości)
- nie wydano decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której
mowa w art.6 ust.1.
W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych na podstawie ewidencji
ludności stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały
objęte systemem wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika z tego, że wielu studentów,
uczniów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zamieszkania/zameldowania/.
Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo którzy ze
względu na wykonywaną pracę przebywają na stałe poza terenem gminy.
5.Ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy.
W roku 2014 r. na terenie Gminy wytworzono następujące ilości odpadów:
● opakowania z z papieru i tektury
● opakowania z metali
● opakowania z tworzyw sztucznych
● opakowania ze szkła
● szkło

- 22,7 Mg
- 1,3 Mg
- 33,7 Mg
- 25,0 Mg
- 0,5 Mg

● zmieszane odpady opakowaniowe
● zużyte opony
● odpady wielkogabarytowe

- 63,3 Mg
- 0,3 Mg
- 1,5 Mg

6.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy .

● odpady zmieszane
● odpadów ulegających biodegradacji
● pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych
do składowania

- 422,6 Mg
- 22,7 Mg

- 61,3 Mg

0siągnięte poziomy recyklingu
1. Poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji - 12,74 %
/ nie uwzględniono danych dotyczących
kompostowania/

3. Poziom recyklingu przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych : papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
- 26,98 %
7.Koszty poniesione w związku z obsługą systemu w okresie od
01.01.2014 do 31.12.2014
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
zapłacono firmie P.P.H.U TAMAX Sędziszów, ul. Dworcowa 46 kwotę
w wysokości 446 666,40 zł.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
●wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 441 264,59
zł
● zaległości na dzień 31.12.2014 wynoszą: 58 491,81 zł
● nadpłaty na dzień 31.12.2014 wynoszą: 6 489,00 zł
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą: 493 267,40 zł

Koszty obsługi systemu :
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 446 666,40 zł
2. koszty administracyjne: 43 059,63 zł
w tym:
aktualizacja programu komputerowego, przesyłki pocztowe, doręczenie
korespondencji, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika.
Wyposażenie w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu wykonawca usługi wyposażył wszystkich mieszkańców
w worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych oraz
w pojemniki do zbiórki odpadów niesegregowanych /zmieszanych/.

