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ANALIZA
STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
|{A TERENIE GMINY CZECHOWICE -DZIEDZICE
ZA20IT RoK
Zgodnie z ań, 9tb ustawy z dnia 13 września1996 o utrz5rmaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) burmistrz sporządza analtzę stanu
gospodarki odpadami komunalnyłni, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, obejmującą w szczególności
n

ast ępuj ąc e z a gadni enta:

1. Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostułościz sortowonia i pozostałościz mechonicznobiologicznego przetworzanio odpadów komunalnych przeznoczonych
do składowoniil,
Zgodnte z ań. 9ę ust.1 pkt. 2 ustawy z dnta 13 wrześni a L996 o utrzymaniu czystości
porządku
i
w gminach (t. j, Dz. U, z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicielinieruchomości obowiązany jest do przekazania odebranych
odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych wyłącznie do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości,który nie
'do
przekazuje powyższych rodzajów odpadów
regionalnej instalacji do przetwarzanta
komunalnych
przypadkach,
których
odpadów
albo w
o
mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy
o odpadach( t. j. Dz.U, z 2018 r. poz. 2I zę zm.), do instalacji przewidztanej do zastępczej
obsługi tego regionu - podlega karzę pienięznej.

2017 roku Uchwałą Nr Yl37l7l20l7 z dnta 24 kwietnia 2017 r. Sejmik
Województwa Sląskiego przyjfi,,Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

W

nalata 2016-2022".

UchwałąNrYl37l8l20l7 z dnia24k-wtetnta2017 r. w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki
odpadami dla województwa śląskiegonalata 2016-2022" Sejmik Województwa Śląskiego
określiłregion1, gospodarki odpadarni komtlnalnymi i regionalne instalacje do przetlvarz,anja
odpadów komunalnych w poszczegó|nych regionach gospodarki odpadami komunalnymi
oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.
Uchwała węszław życie 13 maja ż0I7 r.

Do maja 2017 r. na terenie województwa śląskiegoobowiązy"wał Plan gospodarki
odpadami komunalnlłni, w któr5rm województwo śląskiebyło podzielone na cztery regiony
gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast od maja 2017 r. na obszarze województwa
ś1

ąski ego fu nkcj onuj ą
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adami komunalnyrrri.

o

odpady komunalne zmieszane:
z uwagi na ograniczoną ptzepustowość instalacji do sortowania odpadów komunalnych
zmleszanych w I kwartale 2017 r. ofaz w kwietniu 2017 r. odpady komunalne zm:ręszanę
z gminy Czechowice-Dziędzice, zostały ptzekazane do Zastępczej Instalacji dla obsfugi
regionu IV- Sanit-Trans w Czechowicach-Dztedztcachprzy ul. Prusa 33.
Natomiast od maja 2017 r. odpady komunalne zmieszane z gminy Czechowicę-Dziedzicę
ptzekazywano do lnstalacji Regionalnej, Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Tychach przy u|. Lokalnej 1 1.
W Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, nie zostały
ujęte Instalacje Zastępcze dl,a obsługi regionu III, w tym Zastępcza Instalacja Sanit-Trans
w Czechowicach-Dziedzicachptzy uI. Prusa 33

o odpady zielone:
zębranę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały w roku 20t7
przekazane do BEST-EKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rycerskiej 10i
w

Z

uwagi na bardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów, odpady zielone
pierwszej kolejnościpowinny byc poddane kompostowaniu w przydomowych

komp
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ramach akcji edukacyjnej ,,zalanp

i

wydawanie kompostowników dla

mieszkańców" wydano mieszkańcom gminy 819 sztuk kompostowników.

o

pozostalości z sortowania oraz pozostałościz mechaniczno-biologicznego

przetw arzania odpadów kom unalnych zmieszanych :
zostały przekazane do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Tychach przy uL Lokalnej 1 1.

2. Potrzeby

inwestycyjne zwiqzane

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi.
W planie inwestycyjnym stanowiącym ZŃączntk nr I do Planu gospodarki odpadami

dla województvla śląskiego na |ata 2016-2022 wyszczególniono w gminie CzechowiceDziędzice następuj ące inwestycj
l

e:

/ Budowa Instalacji do Recyklingu Szkła przy

u7.

Komorowickiej 9 w Czechowicach-

Dziedzicach, planowane otwarcie instalacji w kwietniu 2018 roku.

2l kozbudor,va Sortowni przy ul. Prusa 33 lv Czechowicach-Dziędzicach bez zwiększenia
mocy przerobowych.
3/ Instalacja do Produkcji Paliw Altematyłvnychprzy ul. Komorowickiej 9 w Czechowicach_
D ziedzic ach, inłvestor uzyskał decyzj ę o środowi skowych uwarunkowani ach.

3. koszĘ poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem

o

dpadów komunalnych.

gniny.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryr,va koszty
fuŃcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmująkoszty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód

1/

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

2l tllorzęnia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów,
3/ obsfugi administracyjnej systemu,
4/ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania

z odpadami komunalnymi,

5/wyposazenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
w odpowiednim stanie sanitarnyrrr, porządkowym
i technicznym,

koszty utrzymywania pojemników
6/

likwidację dzikich wysypisk.

Środki

z

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą byó wykorzystywane

na cele rue związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
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---4 917 046,00 zŁ

4 858 563,46 zł
-- ż09 919,80 zł
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Wydatki:
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tyutułu obslugi systemu: 39I 762,78

zł (min.

obsfuga administracyjna systemu,

akup sprz ętu komputerowe go, szko eni a),
- likwidacja dzikich wysypisk: I6 881,26 zł,

wypo

s

az en ie, z
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- na wykonanie usługi przezJirmę: 4 9l9 847,51el (odbieranie, transport, zbietanie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie, utrzymanie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, wyposażęntę nieruchomościw pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych).
4.

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach o wysokościopłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej ptzęz właścicielinieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy:
na dzień 31
na dzięń 31

sĘcznia 2017 r. - 40

590,

grudnia 2017 r. - 40 678.

Ll,czba mieszkańców gminy zameldowanych na dzięń 31 grudnia 2017 r.

(34l34 miasto, 9337 wieś)

-

43 47l

Liczba właścicielinieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowo
w urt. 6 tlst l, w imieniu których gmina powinna podjqć dziułania , o klórych
5.

mowo w art. 6 tlst. 6-12.

W

przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenl,e, że właścicielnieruchomości
pozbywa się odpadow komunalnych otaz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku r,v gminach,
Burmistrz Czechowic-Dziędzic wszczpa postępowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie. W toku postępowanla szczęgółowo badany jest sposób pozbywania się odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez właścicielanieruchomości. Przedmiotem
kontroli jest analiza bazy danych dotycząca korzystania ze środowiskaw odniesieniu do
po

-

szczególnych ni eruchomo ści, w t5rrn ewi dencj

a

:

zbiomików bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości.

W roku 2017 tzw, EKO-PATROL, składający się z pracowników Straży Miejskiej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadził 200 kontroli właścicielinieruchomości
ntezamięszkałych.

6.

Ilośćodpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
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:1 ::::::]:]]

_"'.ruchomoś

ci

zamieszkałych oraz
13 370,390

Mg
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0,74l
I02,825
27,459
5,247
1,559
13,474
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Ilośćzmieszanych odpudów komunulnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzoniu odpadów komunalnych
7.

POzoStałoŚcizsortowaniaipozostałościzmechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunulnych przeznaczonych do skłudowaniu.

Rodzaj odpudów
komunalnych

Ilośćodpttdów
komunalnyclt

IMsI

Odpady zmieszanę

720,2ó

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
p rzekazan e o dp udy ko mun alne
l/Sanit-Trans sp. z o.o,,
Z akład P r zętw ar zani a O dp adó w

w C z e cho w i c ach-D ziedzic ach,
ul. Prusa 33,43-502 Czechowice-

Dziędzice

Kompl eksowego
zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 1
43-100 Tychv
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Rycerska 101,
44-200 Rybnik
Zakład Kompleksowego
zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach ul. Lokalna 1,
43-100 Tychy
ż l ZakŁad

l80,760

Odpady zielone
Powstaj ące z przetw

arzańa

954,230

odpadów zmieszanych
pozostałościz sortowania i
pozostałościz mechaniczno biolo gicznego przetwar zanla,
przeznaazone do składowani a

i dopttszczalnych/wymaganych poziomów redukcji
masy odpadów ulegajqcych biodegradacji kierowanych do składowunia oraz
poziomów recyklingu, przJ)gotowania do ponownego użycia i odzyskll innymi
metodami niektórych frukcji odpadów fuochodzqcych z sektora komunulnego
8. Zestawienie osiqgniętych

w 2017

r

Obowiąujący system

selekty^wnej

poziomów:

zbiórki zapewnił w roku 2017 osiągnięcie wymaganych

1/ Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania w roku 2017 wynosi 6,47 oń
(

wymagany poziom óo 45 oń),

2/ Osiryłtęty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzyqa

1

odzysku innymi

metodami dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła dla 2017 roku wynosi 32,16

o^

(wymagamy poziom 20oń),

3/ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami dla innych niż niebezpleczne odpady budowlane

i

rozbiórkowe dla 2017

rolr.:tl

wynosi 1,000ń
(w5.magany poziom 45 %).

Tl,{an B§tłcirarń

