Analża

stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Żytno

zarok2014

Żytno 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została przygotowana na podstawie
a . 9tb. Ustawy z dnia 13 wrześra 1996 l' o utŻymaniu czystości ipoEądku w gminach
(tj' Dz. U' z 2013 t' poz. 1399 zę zm.) w celu weryfikacji możiiwościtęchnicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami

1. ogólna charakterystyka
od

systemu

lipca 2013 I' obo\łiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi'
Gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
rieruchómośii, na których zamieszkują nięszkańcy' W zoIganizowanym przez Gminę Z)tno
przętalgu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komLrnalnych najkorzystniejszą
ofe ę złożyłafirma P.H'U PAVER z Włoszczo\ły i to ona od początku działania systemu
odbiera odpady komunalne z terenu Gminy' Mieszkańcy uzyskali możliwośćprowadzenia
Źródła''' odbiór odpadów realizowany jest w systemie pojemnikowo_
seiektywnej zbiólki
''tr
workowym z częstotliwością miesięczną Uzupęłnieniem zbiórki bezpośrednio z teręnu
nieruclromości jest punkt sęlęktywnego odbioru odpadów komunalnych gdzie nrożna oddać
ę]ęktoniczny, zuż}'te baterie
przetęrminowane chemikalia, zLlŻ'Ąy splzęt elektryczny
i akumuiatory. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiącę odpady komunalne' meble omz
inne odpady wielkogabarytowe, a także zuż}'te opony olaz odpady z papieru, metali' tworzyw
szkła. Dodatkowym udogodnieniem są punkty zbiórki zolganizowalre
sztllcznych
w aptekach na tęrenie gminy' gdzię można oddać przętęnninowane leki oraz puŃty zbiórki
zużytych baterii zlokalizowane w użędzie gminy, szkołach i przedszkolaclr. Mieszkancy
chętnie koŻystają ńwnleż z możliwościpozbywania się odpadów w lamacl] zbiórki
objazdowej tzw' wystawęk'
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2.

Ilośćodpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

podstawię sprawozdań otrŻymanych od podmiotów odbięrających odpady
komunalne od właścicielinieluchomości z terenu Gminy Żytno w Ż0I4 roku odębrano

Na

następuj ące odpady koll'tunalne:
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Łącznię w Żo14 roku odębrano 366,64 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz
144,01 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych z papieru' metali, tworz}ał
sztucznych i szkła.

3. Ilośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetlr^rzania odpadórv komunalnych
pozostalości z sortowania i pozostalości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do skladowania

Ilośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
Gminy Zytno olaz powstających z przetwaĘarlia odpadów komunalnych pozostałości
z soltowania i pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwalzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 roku wynosi 157,55 Mg (na podstawie
danych uzyskanych od podmiotów odbierających odpady komunalne z tęIeny Gmjny Z}łno)'

4. Liczba

mieszkańców

z

Głównego Urzędu statystycznego liczba osób zamieszkująca
na terenie gminy Ż}'tno na dŻień 3l'12'2013 r. wynosiła 5373. Liczba osób zamieszkujących
według danych zawańych w deklaracjach wynosi 4344. Różnica może wynikać z faktu,
żę częśćosób zamęldowana na teręnię Gminy Zytno faktycznie najej tęIęnię nie zamieszkuje
Według danych

np' studenci czy osoby przeb1rłające za granicą.

5. Koszty poniesione

w

związku

z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty zwiąŻane

z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i

unieszkodliwianiem

odpadów komunalnych w roku 2014 przedstawiają się następująco:
1I4 499,98 ńote
koszty poniesione w okręsie od 0l'01.2014 r' do 30.06.2014
(odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów realizowany na podstawie umowy
z częfrłca201,3 r. zawańej na okles od 01 lipca 2013 r' do 30'06. 2014 r.)'
koszty poniesione w okesie od 01.07.2014t.do31'|2.2014r. I98 999,96 złote

-

-

r.

i

zagospodarowanie odpadów realizowany na podstawię umowy
z czerwca2\I4 t' zawafiej na okęs od 0l lipca 2014 r' do 30.06' 2015 r.).
Łącznie poniesione koszty odbioru' odzysku' recyklingu unieszkodliwiaIria odpadów
komunalnych w 2014 roku wyniosły ok' 313, 5 tys' złotych'
(odbióI, transpoń
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6.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Zytno w 2014 roku nie realizowano

dodatkowych Żadań

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

7. Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych' odpadów
zielonych oraz pozostalości z sortowania i pozostalości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do skladowania

Na chwilę obecną na terenie gminy Ż}'tno nie ma możliwościprzętwarzania odpadów
pozostałości
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości soltowania
ptzeznaczonych
pŹetwalzania
komunalnych
odpadów
mechaniczno-biologicznego
do składowania. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości zobowiązany jest
do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych' odpadów zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do ręgionalnej instalacji
do pzętwafzania odpadów komunalnych' Zgodnię Planem Gospodarki odpadami
województwa Łódzkiego 2012 legionalna instalacja okeślona dla Gminy Z1tno znajduje się
w Płoszowie gm' Radomsko i do tej instalacji są transpoto'Wane tę odpady zebrane z terenu
gminy.

z

z

i

z

użrycia i odzysku innymi
metodami odpadów z papieru' m€tali, tworzyw sztucznych i szkla oraz poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywaDych do składowania.

8. Poziom recyklingu, przygotorvania do ponownego

osiągnięty w 2014 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku
imymi metodami odpadów z papięru' metali, twolzyw sztucznych i szkła kształtuje się
na poziomie Ż5yo, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania natomiast wynosi 26Vo. Zgodfie
z lozpolządŻeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, plzygotowania
do ponownego uŹycia i odzysku innymi mętodami niektórych flakcji odpadó\ł komunalnycl'l
poziom dla papięru, metali' twozyw sztucznych i szkła jaki gminy były zobowiązane
osiągnąć w 2014 roku wynosił 14%' Zgodnie natomiast z lozporządŻeniem Ministra
Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania or.V sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów w 2014 loku dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegaiących biodegradacji przękazywanych do składowania wynosił 50%'
Wymagane poziomy zostały przez Gminę osiągnięte.

Podsumowanie

Nowy system gospodarowania odpadarni komunalnymi na terenie Gminy Z}łno
fuŃcjonuje już ponad półtom loku' Mieszkńcy uzyskali możliwośćpozbycia się odpadów
komrrnalnych' których zagospodarowanie do tej pory dla wielu było problematyczne'
Zlłiększyła się również świadomośćmieszkńców o zlaczącĄ roli segregowania odpadów,
co z całą pewnościąma wpł1'w na osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku inrrymi metodami odpadów
z papieru' metali, tworzyw szfucznych i szła oraz poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania' Uzyskanę wyniki
wskazują żę wplowadzony system gospodarki odpadami komuna]nymi działa efękty\łnie.

