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ROCZNA ANAL|ZA
STANU GOSPODARK|

oDPADAM| KOMUNALNYM|
NA TEREN l E G M l NY cZEcH oW l cE- DzI EDzl cE
zA 2074 RoK

Zgodnie z art. 9tb ustowy z dnia 1-3 września1996 o utrzymaniu czystości i porzqdku

w gminoch (tj, Oz, U. z 2013r,| poz. 1399 ze zm,) burmistrz sporzqdza analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, ktora na podstawie ust, 3 ww. artykułu podlega
publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej urzędu
g m i ny, obej m uj qcq w szcz e g ol n ości n a stę p uj qce za g a d n i e n i a :
7. MożIiwościprzetwarzanid zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

pozostalości z sortowania

i

Zgodnie z ,,Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla woj. śląskiego żO'J"4" gmina
Czechowice-Dziedzice należy do regionu lV gospodarki odpadami, a jedyną regionalną instalacją
słuzącą do przetwarzania odpadów komunalnych /RIPOK/ obsługującą ten region jest Zakład
GospodarkiOdpadamiw Bielsku-Białej, mieszczący się przy ul. Krakowskiej 315 d. Ponadto na terenie
gminy Czechowice-Dziedzice funkcjonuje instalacja zastępcza /sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnego zbierania/ dla obsługi regionu lV- Sanit-Trans mieszcząca się przy
ul, Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach.

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicielinieruchomościjest obowiązany w pierwszej kolejności do przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałościzsortowania i pozostałościpo procesie

biologicznego przetwarzania przeznaczonych do składowania do instalacji
posiadającej status RlPOK, która winna być położona najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.
W związku z powyzszym zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicielinieruchomości oraz
odpady zielone zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie
z zawartą umową z podmiotem odbierającym odpady komunalne w 201,4 r. zostały przekazane do
w/w regionalnej instalacji w Bielsku-Białej. Natomiast pozostałościz sortowania oraz pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych zostały poddane
mechaniczno

składowaniu.

-

październiku 20t4 r. RlPOK w Bielsku -Białej poinformowała gminę, iż z uwagi
na ograniczoną zdolnośćprzerobową posiadanych instalacji, które słuzą do przetwarzania odpadów

W

komunalnych, nie moze potwierdzić gotowości przyjęcia odpadów komunalnych powstających
na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2015,
2. Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2014 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nie realizowała żadnych zadań

inwestycyjnych

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Jednakże w związku z narastającym problemem w zakresie odzysku odpadów zielonych
irosnącą ilościąprzekazywanych odpadów zielonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, rozważa się w przyszłościna terenie gminy budowę nowoczesnej
biogazowni. Pozwoliłaby ona na zagospodarowanie całościodpadów zielonych pochodzących
z

terenu gminy Czechowice-Dziedzice.

lnwestycja ta wymaga uwzględnienia w planie inwestycyjnym wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami jako instalacja słuząca ograniczeniu składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji.

3.Koszty poniesione

w zwiqzku z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpodów komunalnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa

koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

U odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2f tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów,
3/ obsługi administracyjnej systemu.

Analiza finansowa
----7 424
Liczba deklaracji złozonych--Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień 31.1,2.201,4 r.------------------40 254
-----3 695 940 zl
Plan dochod ow za 201,4 r.-------------Wykonanie dochodów za 201,4 r.-------------4 409 387 zl
------- 150 471, zl
Stan zaległościna 31.].2 ,201,4 r.--------- 4I70 335 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31,.1,2.201,4 r.--------------------------3
Wykonanie wydatków za 20'],4 r.-------------605 003 zł
W tym:

Wydatki:

- z tytulu obsługi systemu: 320 773 zł (min. obsługa administracyjna systemu, likwidacja dzikich
wysypisk, wyposażenie, za kup sprzętu

ko m

puterowego)

- na

wykonanie usługi przez firmę: 3 284 890 zł (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie, utrzymanie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych)

Niewykorzystane środkifinansowe
rok: t278779 zl

za 2014

z

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadomi komunalnymi

4. Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach na dzień 31 stycznia 201,4 r. - 40 263
Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach na dzień 31 grudnia 201,4 r. - 40 254
Liczba mieszkańców gminy według danych Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień 31 grudnia
r, - 43 543

2OI4

5. Liczba wlościcieli nieruchomości, którzy nie zdwarli umowy, o której mowa w art.6 ust.7,
w imieniu których gmina powinna podjqć działania , o których mowa w art. 6 ust.6-72.
Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
analizie powinna zostać poddana również liczba właścicielinieruchomości, którzy nie zawarli umowy,

o której mowa w art, 6 ust.1, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystoŚci
i porządku w gminach. W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel
nieruchomości pozbywa się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz
Czechowic-Dziedzic wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, W toku
postępowania szczegółowo badany jest sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych przez właścicielanieruchomości,
Na chwilę obecną rozpoczęto kontrole w stosunku do nieruchomości, dla których nie zawarto

stosownych umów. Jednakże liczba przeprowadzanych kontroli będzie sukcesywnie wzrastać.
Przedmiotem analizy będzie również baza danych dotycząca korzystania ze środowiska
w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.

6. llośćodpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
Szacunkowa ilośćwvtworzonvch odpadów komunalnvch wvnosi: 13 082,550 Mg
W tym średnioroczna ilośćwytworzonych odpadów komunalnych na

]-

mieszkańca

:

0,325 Mg

llośćodebranvch odpadow komunalnvch z nieruchomości zamieszkołvch oraz zebranvch w pszok
w roku 2014 wvniosła:

Odpady odebrane u źródła/bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych/:

zmieszane
odpady segregowane ----------popiół
odpady wielkogabarytowe
odpady zebrane w PSZOK
odpady

-L262,4LMg
--7 387,9 Mg

--2 689,4Mg
-----------60,2Mg
-----------535,258 Mg

7. llośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstajqcych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznoczonych do składowania.
W 2014 r. z terenu gminy Czechowice - Dziedzice zostało odebranych i dostarczonych
do ZGO S.A. - 1434,62 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w tym Lż62,4t Mg
z nieruchomości zamieszkałych, t72,2l Mg z nieruchomości niezamieszkałych. Powyzsze ilości
odpadów zostały poddane procesowi odzysku R12

w

instalacji mechaniczno

przetwarzania odpadu.

Natomiast odpady zielone
procesowi kom postowa n ia,

-

biologicznego

o kodzie ż0 02 01 w ilościL78,34O Mg zostały w całościpoddane

W wyniku przetworzenia odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 zostały wydzielone następujące
odpady poddane składowaniu na składowisku w Bielsku-Białej:
llość

Kod

odpadu

Nazwa

(rvg)

t9 t2 t2

lnne odpady

(...)

-przekazane do składowania (proces D5)

499,78

t2 t2

lnne odpady

(...)

-przekazane do kompostowania (proces D8)

437,82

lnne odpady

(...)

zawierające frakcję organiczną przekazane do składowania

19

19 L2 12

(proces D5)

z51,,78

