Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Goczałkowice-Zdrój
za 2015 rok

Goczałkowice-Zdrój, kwiecień 2016 r.

I. Wstęp
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt
10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.
z 2016r. poz. 250 ze zm.). Analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój
1. Od dnia 1 lipca 2013r., zgodnie z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
gmina stała się właścicielem odpadów komunalnych i zapewnia ich odbiór oraz
zagospodarowanie. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.
Usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój, świadczone były przez
firmę SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Gazowniczej 38. Firma ta została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa z firmą została zawarta na okres 30 miesięcy, tj. od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.
2. W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące
rodzaje odpadów:
1). Bezpośrednio z nieruchomości:
- odpady zmieszane (odbierane co dwa tygodnie),
- odpady zbierane w sposób selektywny tj. papier i tektura – worek niebieski, szkło białe i
kolorowe – worek zielony oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal –
worek żółty (odbierane co dwa tygodnie),
- odpady wielkogabarytowe (w formie „wystawki” raz na pół roku),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (w formie „wystawki” raz w
roku)
2). Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Głównej (parking
przy kościele):
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- przeterminowane leki i opakowania po lekach,
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- odpady niebezpieczne, w tym chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i remontowe (za dodatkową opłatą).
3). Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Powstańców
Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej):
-odpady zielone,
-biodegradowalne.
W związku z ogromnym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem mieszkańców gminy,
dodatkowo w okresie od 1 września do 30 listopada uruchomione zostały trzy mobilne punkty
odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych.
Przeterminowane leki i opakowania po nich można także wrzucać do specjalnych
pojemników znajdujących się w aptece „Pod Eskulapem” przy ul. Bocznej 2d oraz w aptece
„Św. Stanisława” przy ul. Szkolnej 72.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej,
tj. w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 2, Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Urzędzie Gminy.
3. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na
odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

III.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy GoczałkowiceZdrój w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami, przekazywane były do:
- Sanit-Tran Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383
ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice

- zastępcza instalacja

- Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Pszczyna, ul. Złote Łany 36

- zastępcza instalacja

- Remondis Sp. z o.o.
Łąka, ul. Cieszyńska 35

- zastępcza instalacja

- Cofinco Poland Sp. z o.o. Katowice
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Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

- zastępcza instalacja

- Remondis Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych
ul. Puszkina 41 42-530 Dąbrowa Górnicza
 W 2015 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój

wyniosła

6591.

Natomiast

zadeklarowana

przez

właścicieli

nieruchomości liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy
wyniosła 6037. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a łączną ilością osób
zdeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zameldowanych na terenie
gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenie własnej rodziny zamieszkują
poza terenem gminy, o czym świadczą oświadczenia właścicieli nieruchomości.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

 Ze sprawozdań przekazanych przez podmioty odbierające odpady komunalne wynika,
że na koniec IV kwartału 2015 roku 127 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiada
zawarte umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
W trakcie weryfikacji posiadania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków stwierdzono, że 26 nieruchomości nie jest przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej, w tym 1 właściciel nieruchomości posiada przydomową oczyszczalnię ścieków.
Docelowo

właściciele

powyższych

nieruchomości

zostaną

zobligowani

do

udokumentowania umów zawartych na wywóz nieczystości ciekłych, w celu kontroli
wykonywania obowiązków wynikających z ustawy.
 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
Ilość wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy GoczałkowiceZdrój w 2015 roku przedstawia się następująco:
Rodzaj odpadów

Ilość odpadów (w Mg)
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zmieszane odpady komunalne

1992,3

odpady ulegające biodegradacji

18,0

tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych

213,1

zmieszane odpady opakowaniowe

26,7

papier; opakowania z papieru i tektury

10,9

szkło; opakowania ze szkła

124,7

odpady wielkogabarytowe

13,0

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

9,4

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

1,9

zużyte opony

5,0
W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanych na terenie

Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku zebrano następujące rodzaje odpadów w ilości:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Rodzaj odpadów

Kod

Ilość

odpadów

odpadów
(Mg)

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

15 01 10*

0,9

opakowania z metali zaw. niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego

15 01 11*

0,1

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

0,001

zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje
niebezpieczne

16 05 07

0,004

urządzenia zawierające freony

20 01 23*

0,2

odpady wielkogabarytowe

20 03 07

19,8

zużyte opony

16 01 03

1,0
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zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

30,1

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

1,8

leki

20 01 32

0,4

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

20 01 28

0,8

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 34

0,02

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33*

szkło

17 02 02

3,9

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21*

0,01

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
201 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

1,5

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
201 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35

0,003

odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

165,0

0,4

Łączna ilość wszystkich zebranych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 roku
odpadów wynosi 2640,9 Mg, co przy liczbie mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia
2015 roku – 6591 osób, daje średnio 0,4 Mg wytworzonych odpadów komunalnych na
mieszkańca.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych w 2015 roku wyniósł 30,6%.
Wymagany poziom został osiągnięty.
W roku 2015 z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zebrano łącznie 193,9 Mg odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w tym: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 20 02 01 (odpady ulegające
biodegradacji), które w całości nie zostały przekazane do składowania na składowisku
odpadów, lecz poddano je procesom recyklingu materiałowego oraz kompostowania.
W związku z czym, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wyniósł 0.
Wymagany poziom został osiągnięty.
6

 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych


Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01. - 31.12.2015r.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

652 870,40

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

647 068,84

Zaległości na dzień 31.12.2015r.

69 277,39

Umorzenia zaległości (12 decyzji)


3 109,00

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01. - 31.12.2015r.
 kampania informacyjna

811,80

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

604 482,52

 koszty administracyjne, w tym:
- wynagrodzenie pracowników (2 etaty)

93 413,24

- opieka nad programem

8118 ,00

- prace informatyczne związane ze zmianą stawki

2656 ,80

- przesyłki pocztowe

1 000,00
Koszty łącznie:

---------------680 066,75
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