Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Goczałkowice-Zdrój
za 2014 rok

Goczałkowice-Zdrój, kwiecień 2015 r.

I. Wstęp

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 2013r. poz. 1399 ze zm.), obowiązkiem Gminy
jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 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 nowym 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 są 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. Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są na podstawie
indywidualnych umów na wywóz odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój

funkcjonują

mobilne

Punkty

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych. Do punktu zlokalizowanego przy ul. Głównej (parking przy kościele)
mieszkańcy mogli nieodpłatnie dostarczać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki i opakowania po lekach,
odpady niebezpieczne, w tym chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz za dodatkową
opłatą - odpady budowlane i remontowe.
Natomiast w punkcie przy ul. Powstańców Śląskich 3 (teren szkoły podstawowej)
nieodpłatnie przyjmowane są odpady zielone i 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.
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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.

III.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy GoczałkowiceZdrój w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Ø Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 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
Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

- zastępcza instalacja

- Zakład Gospodarki Odpadami
ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała

- regionalna instalacja

Ø W 2014 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Ø Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój

wyniosła

6583.

Natomiast

zadeklarowana

przez

właścicieli

nieruchomości liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy
wyniosła 5953. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, iż wielu
uczniów i studentów kontynuując naukę przebywa poza miejscem stałego zameldowania,
a w deklaracji

wymienia

się osoby faktycznie zamieszkujące daną

nieruchomość.

Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na
wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy.
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Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
W 2014 roku Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój wydał 9 decyzji określających
właścicielom nieruchomości opłatę za gospodarowanie komunalnymi.

Ø Ze sprawozdań przekazanych przez podmioty odbierające odpady komunalne wynika,
że na koniec IV kwartału 2014 roku 100 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.
Ø Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
Ilość wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy GoczałkowiceZdrój w 2014 roku przedstawia się następująco:
Rodzaj odpadów
zmieszane odpady komunalne

Ilość odpadów (w Mg)

2036,7

odpady ulegające biodegradacji

24,4

tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych

156,6

zmieszane odpady opakowaniowe

29,7

papier; opakowania z papieru i tektury

16,0

szkło; opakowania ze szkła

120,5

odpady wielkogabarytowe

29,3

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10,8

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

2,3

zużyte opony

5,4
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W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanych na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2014 roku zebrano następujące rodzaje odpadów w ilości:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Rodzaj odpadów

Ilość odpadów (Mg)

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

0,7

opakowania z metali zaw. niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego

0,02

zużyte urządzenia

0,2

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

0,8

urządzenia zawierające freony

0,5

odpady wielkogabarytowe

20,4

zużyte opony

2,0

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

37,8

leki

0,8

farby, tusze, farby drukarskie, kleje

0,8

baterie i akumulatory

0,04

szkło

1,1

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

1,1

odpady ulegające biodegradacji

150,6

Łączna ilość wszystkich zebranych z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2014 roku
odpadów wynosi 2648,56 Mg, co przy liczbie mieszkańców, według stanu na dzień
31 grudnia 2014 roku – 6583 osób, daje średnio 0,402 Mg wytworzonych odpadów
komunalnych na mieszkańca.

5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych w 2014 roku wyniósł 29,7%.

Ø W 2014 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój nie przeznaczono do składowania
żadnych odpadów, w związku z czym, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wyniósł 0.
Ø Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
§

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01. - 31.12.2014r.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

708 482,64

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

647 092,25

Zaległości na dzień 31.12.2014r.

62 745,06

Umorzenia zaległości (18 decyzji)
§

3 837,60

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01. - 31.12.2014r.
- kampania informacyjna

865,92

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

571 455,48

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

90 878,35

- opieka nad programem

7 872,00

- zakup usługi Masowe Płatności

7 995,00

- przesyłki pocztowe

1 000,00
Koszty łącznie:

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