Czechowic e-Dziedzice 24.04.2019 r.

ANALIZA
STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY CZF'C}JOWICE -DZIEDZICF
ZA2018 RoK
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnta 13 wrześnta 1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 zę zm.) burmistrz sporządza analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnlrmi, która podlega pńlicznemu udostępnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, obejmującą w szczególności
następuj ące zagadnienla;

1. Możliwościprzetwarzaniu zmieszunJ)ch odpudów komunalnych, odpudów
zielonych oraz pozostałościz sortowoniu i pozostałościz mechanicznobiologicznego przetworzunia odpudów komunulnych przeznuczonych
do składowania.
Zgodnie z art. 9e ust.1 pkt. 2 ustawy z dnja 13 września 1996 o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicielinieruchomości obowiązany jest do przekazania odebranych
odpadów zmieszanych otM odpadów zielonych wyłącznie do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości,który nie
przekazuje powyższych rodzajów odpadów do regionalnej instalacji do ptzetwarzanta
odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy
o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 r. ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2I zę zm,), do instalacji
przewidztanej do zastępczej obsługi tego regionu - podlega karzę pienięznej.

2011 roku Uchwałą Nr Yl37l7l20l1 z dnia 24 kwletnia 2017 f. Sejmik
Województwa Śląskiego przyjfi,,Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

W

nalata 2016-2022".

UchwałąNrYl37l8l20l7 z

dnia 24 kwietnia2017 r. w sprawie wykonania,,Planu gospodarki

odpadami dla województwa śląskiegona|ata2016-2022" Sejmik Województwa Śląskiego
określiłtrzy regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymt oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów. Powyzsza uchwaławeszła

w życie 13 maja 2017 r. Gmina Czechowice-Dziedzice połozona jest w obrębie III regionu
gospodarki odpadami komunalnyrrri.

o

odpady komunalne zmieszane:
w 2018 r. odpady komunalne zmieszane z gmlny Czechowice-Dziedzice odebrane
od właścicielinieruchomości zamięszkałych przekazano do Instalacji Regionalnej MBPMiędzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Tychach Master-Odpady i Energia ul. Lokalna 1.
W Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiegona lata 2016-2022, nte zostały
ujęte Insta|acje Zastępczę dla obsługi regionu III, w tym Zastępcza Instalacja Sanit-Trans
w Czechowicach-Dzie dzicach przy uL Prusa

33 .

o

odpady zielone:
zębrane od właścicielinieruchomości zamteszkńych odpady zielone w Punkcie Selektyrvnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych były przekazywane w roku 2018 do BEST-EKO Sp. z o.o.
w Żorachprzyrń. Gwarków 1.

w

Z

uwagt na bardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów, odpady zielone
pierwszej kolejnościpowinny byó poddane kompostowaniu w przydomowych

kompostownikach na terenie nieruchomości j ednorodzinnych.

W

2OI8

w

ramach akcji edukacyjnej ,,zakup

i

wydawanie kompostowników dla

mieszkańców" wydano mieszkańcom gminy 560 sztuk kompostowników.

o

pozostałościz sortowania oraz pozostałościz mechaniczno-biologicznego
przetw arzania odpadów komunalnych zmieszanych

:

zostńy przekazane do Instalacji Regionalnej MBP-Międzygminnego

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
i Energia ul. Lokalna.

2. potrzeby

inwesĘcyjne zwiqzune

z

w Tychach

gospodurowoniem

ZakłaÓl

Master-Odpady

odpadumi

komunulnymi.
W planie inwestycyjnym stanowiącym Załącznlk nr I do Planu gospodarki odpadami
dla wojewodztwa śląskiegona lata 2016-2022 wyszczególniono w gminie CzechowicęDziedzice następuj ące inwestycj

e

:

1/ Instalacja do Recyklingu Szkła przy ul. Komorowickiej 9

w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakład zostń uruchomio ny I października 20 1 8 roku.

2l kozbudowa Sortowni przy ul. Prusa 33 w Częchowicach-Dziędzicach bez zwiększenia

mocy przerobowych, planowane rozpoczęcie procedury administracyjnej po otwarciu drugrej
częścizakładu na ul. Komorowickiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach.
3/ lnstalacja do Produkcji Paliw Alternatywnych przy ul. Komorowickiej 9 w Czechowicach-

Dziędzicach. inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane
zakoiczenie budowy powyzszej instalacji - w połowie roku 2019 roku.

ptzetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów
(kompostownia tlenowa) przy ul. Pionkowej 8 w Czechowicach-Dziędzicach.

4/ Planowana nowa instalacja do

3. Koszty poniesione w zwiqzku z odbieruniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwiuniem
Opłata z a

Z

go

odp adów

komunalnych.

spodarowani e odpadami komunalnymi stanowi dochó d grrriny.

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnlłni, które obejmująkoszty:
1/

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

2l tworzenia i utrzymania punktów selektyr,vnego zbierania odpadów,
3/

obsługi administracyjnej systemu,

4/ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania

Środki

z

z odpadami komunalnymi,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane

na cele nie związane z pokryr;vaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
o

dpadami komunalnlłni.

Liczba zŁożonych deklaracji-Liczbazłożonych deklaracji w 2018 r.--------Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień 3I.12.2018
Plan dochodów po zmianach na dzień 3I.I2.20I8 r. ------------

Stan zaległościna dzień3I.I2.20I8

Plan wydatków za2018

r.---------

r.-----

Wykonanie wydatków za 2018

r.

7 868

-----,2153

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

41 151

5 3I2 229,00 zł

-- 2I0 834,19 zł
-- 5 510 563,00 zł
----- 5 484 266,19 zl

-------------

Wydatki:

- z Ętułu obsługi systemu

205 539,03

zł (min.

obsługa administracyjna systemu,

wypo s azen te, zakup sprzętu komputerowe go, szkolenia),

- na wykonanie usługi przezJirmę: 5 278 727,16 el (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie, utrzymanie punktu selektyłvnego
zbieranla odpadów komunalnych, wlposażenle nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych).

4.

Liczbu mieszkancow.

Liczba mieszkańców gminy ujętych w deklaracjach o wysokościopłaty za gospodarowanie
odpadami komunaln5rmi składanej ptzez właścicielinieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy:
na dzień 31 stycznia 2018 r. - 40 882, w tym mieszkańcy, ktorzy segregują odpady
komunalne 40 608,
na dzień 31 grudnia 2018 r. * 41 151, w tym mieszkańcy, ktorzy segregują odpady
komunalne 40 877.

Liczba mięszkańców gminy zameldowanych na dzięń 31 grudnia 2018 r. - 43 441
(34 931miasto, 9404 wieś)

Liczba włuścicielinieruchomości, którzy nie zgwarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust 1, w imieniu których gmina powinna podjqć działunig , o których
5.

mowo w urt. 6 ust. 6-12.

W

przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że właścicielnieruchomości
pozbywa się odpadów komunalnych otaz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Burmistrz Czechowic-Dziedzic wszczwa postępowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie. W toku postępowania szczegółowo badany jest sposób pozbywania się odpadów
komunalnych oraz nieczystościciekłych przęz właścicielanieruchomości. Przedmiotem
kontroli jest analiza bazy danych dotycząca korzystania ze środowiska w odniesieniu
do poszczególnych nieruchomości, w t5zm ewidencja:
- zbiomików bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości.
W 2018 r. w ramach dzińania Ekopatrolu, pracownicy Wydziału Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa tut. Urzędu wraz z pracownikamt Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
przekontrolowali 3 70 nieruchomości.
6.

Ilośćodpadów komunulnych wytworzonych na terenie gminy.

Łącznie odpady odebrane od właścicielinieruchomości zamieszkałych oraz
----- 13 244,759 Mg
odpady zebtanę w PSZOK
Odpady odebrane u źrodła(bezpośrednioz nieruchomości jednorodzinnych oraz
---- 12 504,775Mg
wielorodzinnych)
W tym:

4 12I,125 Mg
odpady zmleszane---------odpady Segregowane (tworzywa sztttczne, opakowania wielomateriałowe, papier, metale)
--- 4111,190 Mg

szkło
popiół

Mg
-- 2 545,88 Mg
544,020Mg
- 582,56

odpady wielkogabarytowe

Łącznie odpady zebranę w

PSZOK

T9,984Mg

Odpady zebrane w Punkcie SelekĄ:wnej Zbiórki O
c ze c h ow ic ac h -D zie dzic ac h

w

IfoflzflJ

odpadu

odpady ulegaj ące biodegradacj i
odpady wielkogabarytowe
mne ruewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
zuż5Ąe urządzeńa elektryczne i elektroniczne

zużyte lrządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające
"ieuerpie"rn"
składniki
baterię i akumulatory
1eki

_]eapv fl uorescencyj ne
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisrczaiżywice
farby, tusze, farby drukarskie, klej e, lepis"",

ńebezpieczne
wządzęnia zaw ier aj ące freony
tekstylia
odpady bętonu oraz gruzbetonowy z rozbiórek i remorrtów
zużlĄe opony
opakowania zę szkJa
opakowania metalowe
opakowania z tw orzw sztuczny ch
opakowania z papieru i tektury

żużle,popioły paleniskowe i pyły zkotłow

Razem

| ilośćodpaclu tMsl
ż94,886
169,037
9,898
28,10B

l0,721
0.117

I,I4

0,ż
0,344
6.673

8,765
B,680

I32,953
35,279
8,362
1,661
18,128

4,509
0,523

739,984

:

Udział procentowy poszczegó!nych rodzajów
odpadów komunalnych

:
1

1

,

I

odpady zmieszane

odpady segregowane (tworzywa
sztuczne, opakowania

wielomateriałowe, papier, metale)
Wszkło

*popioł

7.

z

r

odpady wielkogabarytowe

w

odpady zebrane w PSZOK -739,866

Ilośćzmieszonych odpadów komunulnych, odpudów zielonych odbierunych
terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzaniu odpadów komunulnych

pozostałościzsortowuniaipozostałościzmechaniczno-biologicznego
przetw orzaniu

o

dp

udów ko munulny ch przeznaczo ny ch do s kładow ania.

Rodzaj odpadów
komunalnych

Ilośćodpadów
komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
przekazane odp ady komunalne

Odpady zmięszanę

4 72I,125

Zal<ład Kompleksowego zagospodarowania

Odpady zięlone
P

owstaj ące z pr zetw arzańa odpadów

zmieszanych pozostałościz
sortowania i pozostałościz
męchaniczno-bio1o gicznego
pr zetw at

zania, pr zeznac zone do

składowania

IMsI

Odpadów Komunalnych w Tychach ul. Lokalna
43-100 Tychy

294,886

BEST-EKO Sp. z

I783,886

Za|dad Kompleksowego zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Tychach ul. Lokalna

Rvbnik

43-100 Tychy

1

o.o., ul. Rycerska 10I,44-200

l

8. Zestawienie osiqgniętych

i dopuszczalnych/wymuganych poziomów redukcji
maSY odPadów ulegujqcych biodegractucji kierowanych di składowania oruz
Poziomów recYklingu, przygotowunia do ponownego użycia i oclzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów pochoclzqcych z sektora komunulnego
w 2018 r
ObowiązującY system selektywnej zbiórki zapewnlł w roku 2018 osiągnięcie wynaganych
poziomów:

1/ Osirynięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj
ących biodegr adacji
przekazanych do składowania w roku 2018 wvniósł l3"ń, wyrnagany poziom
do 40oń,

2/ Osirynięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła dla 2018 roku wyniósł 35oń,
wymagamy poziom3Ooń,

3/ OsiryniętY Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami dla innych niż niębezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dla 2018 roku
wyniósł 89oń , wymagany poziom
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