ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE
GMINY NOWE BRZESKO
ZA 2013 ROK

Nowe Brzesko, kwiecień 2014 roku

Wstęp.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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.
Zagadnienia ogólne.
W okresie od dnia 1.01.2013 do dnia 30.06.2013r system gospodarowania odpadami
funkcjonował w oparciu o zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 30.06.2013 roku. Zgodnie z nim
odbiór i transport odpadów w I połowie 2013r. świadczony był przez podmioty zewnętrzne –
firmy wywozowe. Podmiot odbierający odpady komunalne realizował swoją usługę po
zawarciu umowy z właścicielem nieruchomości. Za odbiór odpadów dokonywane były
rozliczenia pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową. Taki stan prawny
funkcjonował do dnia 30.06.ub.r.
Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór
odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
realizowane było przez Firmę EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Paderewskiego 18, 25004 Kielce Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego Umowa została
zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
Założenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
W dniu 2 lipca 2012r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr XXV/397/12
w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.
Zapisy PGOWM są zgodne z treścią dokumentu strategicznego na poziomie krajowym, tj.
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014r. Treści w/w dokumentów wyznaczają cele
i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami, a ich głównym założeniem jestm.in.:
- ograniczanie ilości odpadów składowanych na składowiskach,
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca do poziomu
329 kg/M w 2013 r. i 377 kg/M w 2020 r. i ilości wytwarzanych odpadów z tempem od 1,2
do 1,6% rocznie,
- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym
odpadów niebezpiecznych,
- stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów
ulegających biodegradacji,
- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami
bliskości i samowystarczalności,
Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów jest
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez akcje edukacyjne zachęcające
do zmiany zachowań (czysta konsumpcja, korzystanie z produktów o wydłużonym okresie
użytkowania, ponowne wykorzystanie lub naprawa różnych produktów), zmniejszenie ilości
powstawania odpadów z sektora gospodarczego.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Nowe Brzesko nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. Znaczną część
odpadów zielonych z uwagi na to, że Gmina Nowe Brzesko jest gminą miejsko-wiejską jest
kompostowana na przydomowych kompostownikach.
W roku 2013 odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Nowe Brzesko zostały przekazane
do:
 Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych PUK van Gansewinkel, ul. Półłanki 64, Kraków
 EKOM Sp. J Sielec Biskupi, 28-520 Skalbmierz- Sortownia Odpadów
 Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami MB recykling Sp. z o.o. ul. Bartosza
Głowackiego 4A 15, 25-368 Kielce
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Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 5713
b) systemem objęto: 4854 osoby, złożonych zostało 1340 deklaracji.
Ilość odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Nowe Brzesko w roku 2013
oraz sposób ich zagospodarowania.
Ilość odpadów podano w niniejszej analizie na podstawie otrzymanych kwartalnych
sprawozdań od firm wywozowych, jakie w roku 2013 odbierały od właścicieli nieruchomości
odpady komunalne. Na podstawie przekazanych danych zostało sporządzone Sprawozdanie
z Realizacji Zadań z Zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za rok 2013.
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Masa odebranych
odpadów komunalnych
(Mg)
88,600

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,100

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w

0,200

20 01 36

20 03 01
20 03 07

20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe

1,500

198,900
1,200

3) Osiągnięte poziomy recyklingu.
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 17,41%.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w 2013 roku
Dokładne koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów w roku 2013 są trudne do określenia, ze względu na
obowiązujący system, gdzie w I połowie 2013 roku odpady od mieszkańców odbierane były
na podstawie zawartych umów pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmami
wywozowymi.
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Gmina
poniosła koszty realizowanej przez firmę, która wygrała przetarg, usługi odbioru odpadów
komunalnych w wysokości 19 806,12 zł brutto miesięcznie.
Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2013r.:
- należność główna: 193 216,50 zł
-odsetki: 695,20 zł
Kwota zaległych wpłat na dzień 31.12.2013r.- 14 519,90 zł.
Kwota nadpłat na dzień 31.12.2013r.- 2 257,00 zł.
Wystawiono 58 upomnień na łączną kwotę 3 354,40.
Ponadto prowadzono inne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłatinformacje telefoniczną przypominającą o upłynięciu terminu uiszczenia opłaty.

Podsumowanie
Przedmiotowa analiza obejmuje rok 2013, w trakcie którego system gospodarowania
odpadami można podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2013 r.,
w którym właściciele nieruchomości rozliczali się indywidualnie z firmą wywozową za
odbiór odpadów, natomiast drugi okres obejmuje III i IV kwartał kiedy to obowiązki
w zakresie gospodarki odpadami przejęła gmina. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości
wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na odbiór
i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Nowe Brzesko a podmiotem
świadczącym usługę.

Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że to rok przełomowy w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Nowe Brzesko
dotyczących przede wszystkim zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Priorytetowym zadaniem dla gminy Nowe Brzesko na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów w sposób
selektywny w celu zapewnienia osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów
odzysku i recyklingu odpadów.

