ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA
ZA 2018 ROK
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1. Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018, poz. 1454 ze zm.), jednym z zadań
gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

gminy
w
zakresie
gospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13września1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2018.1454 ze zm.). Zakres
analizy określa art.9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Analiza sporządzona jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2018r., rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r. oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Zadania ogólne
W Gminie Kruszyna wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie
domowym niezależnie od ilości są odbierane z nieruchomości zamieszkałych
przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Z nieruchomości niezamieszkałych
odpady komunalne odbierane są przez firmy które posiadają wpis do rejestru
działalności regulowanej. Od początku trwania nowego systemu gospodarowania
odpadami Gmina zapewnia mieszkańcom: pojemniki na odpady zmieszane,
pojemniki, worki na odpady segregowane. Raz w roku w ramach systemu
odbierane są z nieruchomości zamieszkałych odpady wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Gmina prowadzi Punkt Selektywnej
Zbiórki odpadów gdzie mieszkańcy również mogą bezpłatnie oddać selektywnie
zebrane odpady. Mieszkańcy Gminy ponoszą opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zróżnicowaną w zależności od liczby osób
zamieszkujących gospodarstwo.
W przypadku odpadów segregowanych
• 17 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób,
• 27 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób,
• 37 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób.
W przypadku odpadów niesegregowanych stawki są podwojone.
3. Podmiot realizujący usługę.
Na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy świadczy firma
P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z siedzibą w Włoszczowej ul. Sienkiewicza
58 a,29 – 100 Włoszczowa.

4. Częstotliwość odbioru odpadów.
1. Odpady komunalne zmieszane gromadzone w odpowiednim pojemniku
odbierane były:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu,
3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Selektywnie zebrane odpady z metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego
i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w (worku) odbierane
były:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na miesiąc,
3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
3. Selektywnie zebrane odpady ( szkło ) gromadzone w pojemnikach
odbierane było:
1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa miesiące,
2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa miesiące,
3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na dwa miesiąc,
4. Selektywnie zebrane odpady z papieru gromadzone w (workach)
odbierane były:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa miesiące,
2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa miesiące,
3) z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
5. Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji gromadzone w
(workach) odbierane były:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na miesiąc,
3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy na
bieżąco dostarczali do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
ponadto przeterminowane leki mogli wrzucać do pojemników znajdujących się
wyznaczonych aptekach natomiast baterie wrzucali do pojemników znajdujących
się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

Dla Mieszkańców Gminy Kruszyna zorganizowany jest w miejscowości Widzów
przy ulicy Kościelnej 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W
punkcie przyjmowane są wszystkie odpady jakie mogą powstawać w
gospodarstwie domowym z wyjątkiem odpadów zmieszanych, (eternitu, papy
styropianu).
Do Punktu mieszkaniec mógł dostarczyć między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przeterminowane leki i chemikalia
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym żarówki)
odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i
innych robót budowlanych
zużyte opony samochodowe
inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych
papier
metal
tworzywa sztuczne
szkło
opakowania wielomateriałowe
odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
odpady wielkogabarytowe (tj. wersalki, fotele, okna, meble, drzwi,
stolarka).
Punkt Selektywnej Zbiórki czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 – 15.00,
w sobotę w godz. 10.00 – 14.00.

6.Działania inwestycyjne w Gminie w 2018 roku.
W 2018 roku Gmina Kruszyna nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

7.Koszty funkcjonowania systemu od 01.01.2018r do 31.12.2018 rok.
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą oparty jest
na zasadzie samo bilansowania systemu. Oznacza to, iż środki pochodzące z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli
nieruchomości
muszą
w
całości
pokryć
koszty
związane
z funkcjonowaniem systemu, wszystkie środki można jedynie wydatkować na:

a. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,
b. tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
c. obsługi administracyjnej tego systemu,
d. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z
odpadami.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem za 2018r.
wyniosły blisko 408.000,00 zł.
Zadłużenie z tytułu nieuiszczonych opłat przez właścicieli nieruchomości (wg
stanu na 1 stycznia 2018 r.), za lata 2013-2017 wyniosły: 20935,25 zł,
za rok 2018: 12978,39, razem – 33913,64 zł.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w 2018 r. wyniosły (stan na 31 grudnia 2018 r.) – 339861,42 zł.
W tym wpłaty zaległe za lata przed 2018 rokiem: 17180,11 zł.
8. Osiągnięty poziom recyklingu.
Od stycznia do grudnia 2018r. z Gminy Kruszyna odebrano 577,390 Mg odpadów
zmieszanych natomiast łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego
użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych wyniosła
121,973Mg.
Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest
zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie
do 2020 roku poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do
masy wytworzonych odpadów danego rodzaju.
- w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła poziom recyklingu w Gminie wyniósł 22% ( wymagany
poziom dla roku 2018 to 30%)
- w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania wyniósł 37% (dopuszczalny poziom w 2018 roku to 40%).
- w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminie: osiągnięty
poziom recyklingu to 100%.

9.Podsumowanie
Podsumowując 2018 rok musimy stwierdzić, że mieszkańcy Gminy Kruszyna
nienależycie prowadzą segregację odpadów zbieranych selektywnie.
Nieosiągnięty poziom recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła
wynika z niedbałości, niedokładności oraz niechęci segregowania śmieci co w
dalszej kolejności skutkować będzie nałożeniem na gminę kary pieniężnej.
Osiągniecie tego celu będzie możliwe dzięki selektywnej zbiórce odpadów przez
mieszkańców, dlatego należy wprowadzić działania edukacyjno-informacyjne
oraz kontrolne, które będą miały na celu mobilizowanie mieszkańców gminy do
dokładniejszej segregacji odpadów ze względu na to, że w kolejnych latach
wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia znacznie
wzrastają.

