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ANALIZA
STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY CZECHOWICE -DZIEDZICE

ZA

2019

RoK

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) burmistrz sporządza analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, obejmującą w szczególności
następuj ące zagadnienia:

1. MożIiwościprzetwarzonio

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych, bioodpadów stanowiqcych odpady komunalne oraz
przeznaczonych do składowania pozostałościz sortowanio odpadów
komunalnych i pozostałościz procesu mechuniczno-biologicznego
p rzetw or zu n i u n i e s e gr e g ow

o

ny

c

h (zmi e s zany c h)

o

dp a dów ko m un al ny c h

Zgodnie z art". 9e ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrześni a 1996 o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1454 zę zm,) do dnia 5 wrzęśnia 2019 r.,
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości obowiązany był
do przekazania odebranych odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych wyłącznte
do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zwanych dalej RIPOK).
UchwńaNrYl37l8l20l7 z dniaż4kwiętnl,a2017 r. w sprawie wykonania,,Planu gospodarki
odpadami dla województwa śląskiegonalata 2016-2022" Sejmik Województwa Sląskiego
określiłtrzy regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych, zatęm do dnia 5 września 2019 r. Gmina
Czechowicę-Dziędzice połozona była w obrębie III regionu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Z dniem 6 września 2019 r. zmieniono zapisy ustawy z dnia 13 września1996
o utrz5rmaniu czystości i porządku w gminach i zlikwidowano podział na regiony gospodarki
komunalnej orazpowiązany ztym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicarl
regionów, RIPOK-i zostńy zastąpione przez instalacje komunalne, a instalacje zastęcze
i ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zostały usunięte.
W związku z powyższym po nowelizacji zgodnie z art. 9e ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia
13 września1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 t. poz.
2010 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości

obowiązany jest do przekazyłvania odebranyclr niesegregowanyclr (zmieszanych) odpadow,
komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnych.
Do najwazrriejszych kompetencji organórv samorządów województlna na7eży uchwalenie
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (zwanego dalej WPGO) wTaz z planem
inwestycyjnym. Obowiązujące uchwały w sprawie wykonania WPGO zastąpiono tzw. listami
instalacji komunalnych, które prowadzon ę są pTzez marszałków woj ewództw.

o

odpady komunalne niesegrego}vane (zmieszane):
rv 20l9 r. odpady komunalne niesegregowarre (zmieszane) z gminy Czechowice-Dzięclzicę
odebrane ocl właścicielinieruclromościzamieszkałych, przekazano do lnstalacji MBP tj.
do Zakładu Kompleksor.vego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy
ul. Lokalrrej 1 l;

o

c)dpady kuchenne ulegające biodegradacji:
rv 2019 r. odpady kuchęnne ulegające biodegradacji z gminy Czechowicę-D,ztędzice odebrane
od właścicięlinieruchomości zamlęszkałych, zostały przekazane do Instalacji MBP tj.
do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy
ul. Lokalnej l1;

o

odpady ulegające biodegradacji:
zebrane od właścicielinieruclromości zamięszkałych odpady zielone w Punkcie Selektyłvnej

Zbiórki Odpaclów Komunalnych przy ul. Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach były
przekazywane w roku 20l9 do BEST-EKO Sp. z o.o. w Zorach ptzy uL. Gwarków 1.
Z uwagi nabardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów, odpady zięlonę oraz
odpady kuchenne ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności powinny być poddane
kompostowaniu w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości
jednorodzinnych.

W

2019

w

ramach akcji edukacyjnej ,,zal<llp

i

wydawanie kompostowników dla

mieszkńców" wydano mieszkańcom gminy 280 szfuk kompostowników.

o

pozostałościz sortowania oraz pozostałościz mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanycho przeznaczonych do

składowania:
zostaŁy przekazane do Instalacji MBP tj. do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Tychach Master-Odpady i Energia przy ul. Lokalnej 11 oraz
do Sanit-Trans Sp, z o.o. w Czechowicach-Dziedzicachprzy uI. Prusa 33

2. potrzeby

inwesUcyjne zwiqzane

z

gospodarowaniem

odpadumi

komunalnymi.
W planie inwestycyjnym stanowiącym Załącznlk nr I do Planu gospodarki odpadami
dla wojew,ództwa śląskiegona lata ż016-2022 wyszczególniono w gminie CzechorviceD

ziędzicę następuj ące

in

westycj

e

:

1/ Instalacja do Recyklingu Szkła przy ul. Komorowickiej w Częchowicach-Dziedzicach,
Zakład zostń uruchomiony 1 paździemika 2018 roku. W 2019 r. pov,ryższa instalacja
zwiększ7Ąa wydaj no ść pracy.
2/ Rozbudowa Sortowni przy ul. Prusa 33 w Czechowicach-Dziędzicach bez zwiększenia
mocy przerobowych, planowane rozpoczęcie procedury administracyjnej po otwarciu drugiej
czę ścizal<ładu na ul, Komorowickiej w Czechowic ach-D ziedzicach.

3l
w

Instalacja

Produkcji Paliw Altematywnych przy
ach-Dziedzicach, inwęstor uzyskał decyzję

do

ul. Komorowickiej
o środowiskolyych

Częchowic
uwaruŃowaniach, złożyłrówniez wniosek o wydanie decyzji na przetwatzanie odpadów
w IJrzędzię Marszałkowskim. po uzyskaniu decyzji na ptzetwatzanie odpadów, zakład
zostanie otwarty.

i innych bioodpadów
(kompostownia tlęnowa) przy ul. Pionkowej 8 w Czechowicach-Dziedzicach,

4/ Planowana nowa instalacja do przetwarzania odpadów zielonych

3. KoszĘ poniesione w zwiqzku z odbieruniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale nu wpływy, wydatki i
nadwyżki z opłat za gospodarowunie odpadami komunalnyml
Opłata za gospodarowanię odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

Z
1/

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

2l tworzęnia i uttzynania punktów selektyvnego zbierania odpadów,
3/ obsługi administracyj nej systemu,
4/ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego

Środki

z

postępowaniaz odpadami komunaln;łni,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą byó wykorzystlrvane

na cele nie związane z pokrywaniem kosztów fuŃcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

8 248
Liczb a zło żony ch dekl ar acj i- 1 656
Lięzbazłożonychdeklaracji w 2019r.----------- ---:-41
1ż2
Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień31.I2.2019 r.------------,--,--

Plan dochodow po zmianach nadzięń31.12.ż018 r,
Wykonanie dochodów za20l9
Stan zaległościna

---------

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

dzien3l,t2,ż0l9l.-----------

----- 7 749 986,00 zł

1 806 455,58 zł
288 593,76 zł

- no wykonanie usługi przezJirmę 7 394 739,45 zl (odbieranie, transpclr1, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadór,v kornunalnych. str.vorzenie i utrzymanie punktu selektyłvnego
zbteranta odpadów komurralnych, w,yposażenje nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych);

nadwyzka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12,2019
370 l71,00 zł

-

r.

.

4. Liczba mieszkuńców.

Liczba mieszkańców gminy ujętych

w

deklaracjach

o

wysokości opłaty za

gospodaror,vanie odpadami komunalrrymi składarrej przez właścicielinieruchorności. na ktcirej

zarnieszkują mieszkańcy:

na dzień 31 sĘcznia 2019
komunalne 40 6Iż.

r.

na dzień 31 grudnia 2019 r.

komunalne rł0 889.

,l0 886. rv tyn mieszkańcy, którzy segregują odpady

- ,ł1 I22, w tym mieszkańcy.

którzy segregują odpady

Liczba mieszkańców gminy zamęldowanyclr na dzień 31 grudnia 2019
(33 879 miasto, 9440 wieś)

r.

-

"t3 319

5. Liczba włuścicielinieruchomości, którzy nie zuwarli umowy, o której mowa
w ort. 6 ust 1, w imieniu których gminu powinna podjqć dziułunia , o których

mowo w art. 6 ust. 6-12.

W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze właścicielnieruchomości
pozbyr,va się odpadciw kornunalnych otaz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny

z

obowiązującymi przepisami ustawy o utrzytnaniu czystości i porządku w gminach.
Bunnistrz Czechowic-Dziędzlc wszczyna postępo\\,anie administracyjne w przedrniotowej
sprawie. W toku postępowania szczegółowo badany jest sposób pozbywania się odpadów
kornunalnych oraz nieczystościciekłych przez właścicielanieruchomości. Przedmiotem
kontroli jest analiza bazy danych dotycząca korzystania ze środowiska w odniesieniu
do poszczególnych nieruchomości, w tym ewidencja:
- zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. umów zar.varlych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicielinier-uchomclści.
W 2019 r. w ramach działania Ekopatrolu, pracownicy Wydziału Ochrony Srodowiska
i Rolnictr.va tut. Urzędu wraz z pracownikami Strazy Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
przekontrolowali 403 nieruchomości.
6.

Ilośćodpadów komunulnych wytworzonJ)ch na terenie gminy.

Łącznie odpady odebrane od właścicielinieruchomości zamieszkŃych oraz odpady zęhrane
w PSZOK

Odpady odebrane

u źródła(bezpośrednioz

wielorodzinnych)

4

14 325,226

Mg

nieruchomości jednorodzinnych oraz
13 394,276Mg

W tym:

odpady niesegregowane ( ztnieszane)
odpady kuchenne ulegajape biodegradacji

----------

odpady segregowane
(trvorzyr,va sztuczne. opakor,vania wielomateriałowe,

metale)

papier

6 l50,686 Mg
------ 590,415 Mg

Mg
Mg
759, 531 Mg
--- 2 l09,780 Mg
682,840 Mg

------ 2 829,254
-- 27I,770

szkłcl

popiół

odpady wielkogabarytowe
Łącznie odpady zebrane w PSZOK

930,950

Mg

Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Prusa 33
w c zec h o w ic ac h-D ziedzic ac h
Rodzaj odpadu

Ilośćodpadu [MgJ

odpady ulegaj ące biodegradacj i
odpady wielkogabarytowe
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selekty.,vny
zuż5Ą e urza1<lz en i a el ektr.vc zn e i el ektrorriczne

]R] 700

z,użyĄe urzalzenia elektryczrre
składniki

i

elektrorriczne zar.vierające niebezpieczne

212"339
0,764
31,309
1

1,585

baterie iakumulatorv

0,148

1eki

0.735

lampy tluorescencyjne
larby, tusze, farby drukarskie. kleje, lepiszcza i zyrł,ice
tarby, tusze, iarby drukarskie. kleje^ lepiszcza i zylvice zawierające substancje
niebezpieczne
urządzenia zawiera ące fieony
tekstylia
j

odpady betonu oraz gnrz betonowy z rozbiórek i renrontów
zużyte opony
opakor,vania ze szkla

opakowania wielomaterialowe
opakowan a metalowe
opakorvan a z tr.ł,orzyłvsztucznyclr

0

1,838
8.5:19

8.2

l3

q 1))

l56,123
56,938
6 c)§)
5 65q
1

,301

29 ^416
6,1 99

opakowan azpapieruitektury
zuzle. pop oły paleniskowe i pyły z kotłów

0

Razem

930,950

Udział procentowy poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych

Sł}

odpady zmieszane
odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

odpady segregowa ne (tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale)
uu papier

r;

szkło

z popioł
odpady wielkogabarytowe
odpady zebrane w PSZOK

7. Ilośćniesegregowanych

(zmieszunych) odpudów komunulnych
i bioodpudów stanowiqcych odpucly komunulne, odbierunych z terenu gminy
oraz przeznuczonych do składowuniu pozostułościz sortowaniu odpudów
komunalnych i pozostułościz mechaniczno-biologicznego przetwurzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Rodzaj

odpadów

komunalnych
O<-lpady

IIośćodpudów
komunaInl,clt

IMsl

Zakład Konpleksowego

6 l50,686

zmieszane

|llazwa i udres instulacji, do której zostały
kulune odpady komunulne

prx,e

Odpadórv Komunalrrych
1

Odpady ulegaj ące biodegradacj
Por,vstaj

ące z pr7,ęt\y ar7-ania odpadórv

zmieszanyclr pozostałości z
sofiowania i pclzostałościz
mechaniczno-biologicznego

przetlvarzania. przeznaczone

dcl

00 I'ychy

BESI'-EKO Sp. z o.o.. ul, Grvarkórr, 1.

383,700

i

1. ;ł3- i

zagospodarorł,ania

w Tychaclr ul. Lokalna

Zory

Sanit -Trans Sp.

0,120

z

.+-1-],ł0

o.o.. ul. Prusa 3]. -ł3-50]

Czechorł,ice- Dziedzice

Zakład Korrrpleksowego

1 l84,028

zagclspodaro,,varria

Oclpadóu, Komunaltrvch rł, Tyclrach u1. L-okalna

składowania

1

7

1. ,ł3- l00

Tyclty

