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ANALIZA
STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY CZECHOWICE -DZIEDZICE.
ZA2016 RoK
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnta 13 września1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.250 zę zm.) burmistrz sporządza analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostęnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, obejmującą w szczególności
następuj ące zagadnienta:

1. MożIiwościprzetwarzuniu zmieszunych odpadów komunulnych, odpudów
zielonych oraz pozostułościZ sortowania i pozostułościz meclranicznobiologicznego przetwurzania odpudów komunulnych przeznuczonych
do skłudowania.
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla wojewodztwa śląskiego 2014 lWPGOl
na obszarze województwa śląskiego wyznaczono cztery regiony gospodarki odpadami.
Gmina Czechowicę-Dziędztce na|eży do regionu IV gospodarki odpadami. Zgodntę z art.9e
ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.2016 r. poz.250
ze zm) odebrane od właścicielinieruchomościzmtęszane odpady komunalne oraz odpady
zielone zebrane od właścicielinieruchomości w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych 1PSZOW winny byc przekazane do regionalnych instalacji do przetwarzanla
odpadów komunalnych /RIPOIł połozonych w obrębie regionu IV.
Regionalnyni instalacjami słuzącyrrri do przetwarzania odpadów komunalnych
obsługujących IV region gospodarki odpadami są:
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej połozony przy uL Krakowskiej 315 d,
Regionalna Instalacja Master-Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach połozony przy
ul. Lokalnej 11,
Beskid Żywiec sp. z o.o. w Żywcuprzy uI.Kabaty 2.

Na terenie grriny Czechowicę-Dziędzice funkcjonuje równieżinsta|acjazaste6lcza /Sortownia
Odpadów Komunalnych Zmteszanych i Selektyr,vnego Zbleranial połozona w CzechowicachDziedzicachprzy ul. Prusa 33, Sanit-Trans sp. z o.o.

W 2016 r. w/w regionalne instalacje /RIPOK/ z uwagt na ogranlczoną przepustowość
instalacji do sotlowania odpadów komunalnych zmtęszanych i zebranych selektywnie oraz
instalacji kompostowania nie mogły przyjąc wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów zielonych z terenu grriny Czechowice-Dziedzice.
W związku z powyższym odpady komunalne zm:'eszane z gminy Czechowice-Dziędzice
zo stały pr zekaz ane do na s tępuj ąc ych instal acj

i

zastęp czy ch:

1l

ZakŁadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach,
ul. Lokalna 11,
2l Zastępczej Instalacji dla obsługi regionu IV- Sanit-Trans w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Prusa 33
Natomiast odpady zielone zostały przekazane do

:

Il

Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach,
ul. Lokalna 11,
Z uwagi nabardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów, odpady zielone w pierwszej
kolejności powinny być poddane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach na
terenie nieruchomości jednorodzinnych.

W

201ó r. na terenie gminy Czechowice-Dziędzic przyjęto program użyczenia
kompostowników mieszkańcom o pojemności 400l oraz 8001. W budzecie na rok 2017
zńezpieczono środki pozwalające na zakup kompostowników dla mieszkańców, którzy
wcześniejzłożyliwniosku i spełnili waruŃi programu.
Pozostałościz sortowania oraz pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych zmieszanych zostały przekazane do Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, ul. Lokalna 11.

2. potrzeby

inwestycyjne zwiqzone

z

gospodorowuniem

odpadami

komunulnymi.
W planie inwestycyjnyrn stanowiącym załącznik do aktualizowanego obecnie WPGO
zg]oszono budowę or az t ozbudowę następuj ących instalacj i
:

1l

Budowa Instalacji do Recyklingu Szkła przy u|. Komorowickiej 9 w CzechowicachDziędzicach,

żl Rozbudowa

Sortowni przy ul. Prusa 33 w Czechowicach-Dziędzicach bez zwiększenia
mocy przerobowych,
3/ Instalacja do Produkcji

Dziedztcach.

Paliw Alternatywnychprzy ul. Komorowickiej 9 w Czechowicach-

J.

Koszty poniesione w zwiqzku

z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
Z PobranYch opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
fu Ńcj onowania systemu go spo darowani a o dp adami komunalnlrmi, które ob ej muj
ą ko szty:
1/
2

odbierania, transportu, zbterania. odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

/ tw or zenia

i uttzymania punktów

sel

ektywnego zbi erania

o

dpadów,

3/ obsfugi administracyjnej systemu,

4/ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postęowania z odpadami komunalnyrni,

5lwyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnlłrn, porządkowym
i technicznyn,
6/

likwidację dzikich wysypisk.

Środki

z

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą

byc wykorzysty^wane
na cele nie związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Liczba deklaracji złożonych--7 75g
Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień3I.12.żOI6 r.----------- -------40 426
Plan dochodow za20l6

r,-----

Wykonanie dochodów za2016
Stan zaległościna 3I.12.2016

r.------------

r.------------

zł

4 732662.16 zł

r.------------

Plan wydatków po zmianachna dzień3I.12.2016
Wykonanie wydatków za2076

-4 677 47],00

-- 193

r.------------

-

161-03

zł

5 34g 382,00 zł

------------4136 364-02 zł

Wydatki:

- Z Ętułuobsługi systemu:

388 768,64 zł (min. obsługa administracyjna systemu,
wyposazenie, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia),
- likwidacja dzikich wysypisk: 14 783,38 zł,

- nu wykonanie usługi przezJirmę: 4 332 812,00 el (odbieranie, transport, zbierante, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie, utrzymanie punktu selektyr;vnego
zbterania odpadów komunalnych, wyposńęnie nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych).

4.

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach o wysokościopłaty
odpadami komunalnymi składanej przęz właścicieli nieruchomości, na
mieszkańcy na dzień 31 stycznia 2016 r. - 40 389
Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach o wysokościopłaty
odpadami komunalnyrrri składanej przez właścicielinieruchomości, na
mieszkańcy na dzięń 31 grudnia 2016 r, - 40 426
Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na dzień 31 grudnia 2016 r.
(34 269 miasto, 9260 wieś)

-

za gospodarowanie
której zamteszkują
za gospodarowanie
której zamieszkują

43 529

5. Liczbu włuścicielinieruchomości, którzy nie zuwurli umowy, o której mowo

w ort. 6 ust 1, w imieniu których gminu powinnu podjqć dziułania , o których
mowu w art. 6 ust. 6-12.
Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach analizie powinna zostać poddana towntężltczba właścicielinieruchomości, którzy
nie zawarli umowy zgodnie z art. 6 ust.l, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy
o utrzymaniu czystości t porządku w gminach. W przypadku, gdy istnieję uzasadnione
podejrzente, że właścicielnieruchomości pozbywa się odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z obowtązującyrrri przepisami ustawy o utrzlłnaniu
czystości i porządku w gminach Burmistrz Czechowic-Dziedzlc wszczyna postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postąlowania szczegołowo badany jest
sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez właściciela
nieruchomości,

przeprowadzono 130 kontroli w stosunku do właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, ktorzy nię zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.
Przedmiotem kontroli jest analiza bazy danych dotycząca korzystania ze środowiska w
odniesieniu do poszczególnych nieruchomości w tyrn ewidencja:
- zbiorników bezodpłyłvowych, przydomowych oczyszczalnt ścieków, umów zawartych
na odbieranie odpadow komunalnych od właścicielinieruchomości.

Na chwilę obecną

6.

Ilośćodpadów komunalnych wytworzonJ)ch na terenie gminy.

Łącznte odpady odebrane od właścicielinieruchomości zamlęszkałych oraz
13 526,717 Mg
odpady zebtanę w PSZOK

Odpady odebrane

u

źród|a /bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych oraz

wielorodzinnych/:

odpady zmlęszane---------odpady segregowane -------

szkło
popiół
odpady wielkogabarytowe
Razem odpady odebrane od
12 950,910

2 810,700

Mg

----- ó 269/40Mg
łSł,ISOVtg
----- 3 135,230 Mg
281,090 Mg
właścicielinieruchomości zamięszkałych

Mg

Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na uI. Prusa 33
w c ze c h ow ic ac h -D zie dzic ac h
Rodzaj odpadu

Ilośćodpadu

IMsl

odpady ulegaj ące biodegradacj i
odpady wielkogabarytowe

236,971

inne niewymienionę frakcje zbięrarlę w sposób selektywny

85,330

zlżyĄe ur ządzenta el ektryczne elektroniczne
zużyte ur ządzenla el ektryczne i el ektroni c znę zaw lęraj ące ni eb e zpieczne
składniki
leki
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lep SZcZal ZW ce

I5,250
7,0350

fańy, tusze, farby drukarskie, kleje, |eptszczat żywicę zawierĄące
ezpieczne
urządzenta zawier aj ące freony
tekstylia
odpadybetonu oraz wz betonowy zrozbtóręk i remontów
zuż5Ąe opony
opakowaniazę szkła
opakowania metalowe

106,033

0,104
0,139
4,497

sub stancj e nteb

orzyw sztucznych
opakowania z papieru i tektury
żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
Razem
opakowani a z

tw

2,602

2,833
80,782

13,I04
5,449
0,956
8,965
3,612

2,I45
575,807

Udział procentowy poszczegóI nych grup
odpadów komunalnych

w

odpady zmieszane - 281,0,7 Mg

w

odpady segregowane - 6723,89 Mg

, popiół - 3135,23Mg

w

odpady wielkogabarytowe - 28I,09
Mg

m

odpady zebrane w PSZOK - 575,807
Mg

Ilośćx,miesx,anych odpadów komunalnych, odpudów zielonych odbieranych
z terenu gminy oruz powstajqcych z przetwarzanic, odpadów komunalnych
7.

pozostułościzsortowaniuipozostułościzmechuniczno-biologicznego
przetwurzunia odpadów komunulnych przeznuczonych do składowunia.

Rodzaj odpadów
komunalnych

Ilośćodpadów
komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostaĘ
przekazane odpady komunalne

Odpady zmięszanę
nieruchomości zamieszkałe

28l0,70

l/Sanit-Trans sp. z o.o.,

IMsI

ów
w Czechowicach-Dzie dzicach,
ul. Prusa 33,43-502 CzechowiceZ akład P r zetw ar zani a O dp ad

Dziędzice

Zakład Kompl eksowego
zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 1,
43-100 Tvchv
1/ SanirTrans sp. z o.o.,
Z akład P r z etw ar zani a O dp adó w
w C z e chow i c ach-D zię dzic ach,
ul. Prusa 33,43-502 Czechowice2 l

Odpady zmięszane
nieruchomościniezamieszkałe

66,270

Dztedzice

2/ Sortownia Odpadów Remondis sp. z

Odpady zielone nieruchomości
zamięszkałe

Inne odpady (w tym zmięszane
substancje i przedmioty) z

236,97l

o.o. Zakładw Pszczynie ul. Cieszyrska 35
42-200Pszczyna
Zakład Kompleksowego
Zago

sp o

darowani a Odp adów

Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy
Składowisko Odpadów Komunalnych

23,090

w Tychach-Urbanowicach ul. Serdelzna

męchanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11 przekazane do
składowania (proces D5)

100 100, 43-100 Tychy

8. Osiqgnięte przez gminę poziomy odzysku

Obowiązujący system selektywnej zbtórki zapewnlł w roku 2016 osiągnięcie wynaganych

poziomów:

U W

2016

r. nie

przekazano

do

składowania odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji,

2l Osirynięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła dla 2016 roku wynosi 52,,8 oń
lwymagamy l8%ol,

3/ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami dla innych
wynosi 98

oń

niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dla 2016 roku

lwymagany 42%l.
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