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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została przygotowana na podstawie
' 9tb. Ustawy z dnia 13 wrzęśnia1996 r' o utrzymaniu czystościi porządku w gminach
j. DZ. U. z 2016 r' poz' 250) w celu Weryfikacji możliwościtecluicznych i organizacyjnych

gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

l'

ogólna charakterystyka Śystemu

od

początku dŻiałania systenu gospodarki odpadami zorgalrizowanym odbioren'l
Z terenu Gminy Zytlo zajrrrrrje się firma P.H.U PAVER Karol
komunalrrych
odpadów
Sienkiewicz z włosŻczowej. odbiór realizowany jest w systemie pojelrrnikowo_workowym'
Uzupełnienienr zbiórki jest punkt selektyw1ego zbięnnia odpadów komunalnych oraz odbiór
odpadów w ramach wystawek _ zbiórka objazdowa. W roku 2015 częstotliwośćodbioru
odpadów selektywnie zbieranych została zmniejszona. Mieszkańcy mieli mozliwośćoddania
tych odpadów co drugi niesiąc. odpady zmięszane - bez zmlał, _ system odbioru
comiesięczny.
Poniżej przedstawiamy jak zbiórka odpadów w 20l5 I. przedstawia się w liczbach.

2.

Ilośćodpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

podstawie sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady
konrunalne od właścicieliniefuchomości z tęrenu Gminy Zytno oraz danych uzyskanych
z regiorralnej instalacji pŻetwaŹania odpadów komunalnych w 2015 loku odębrano

Na

następujące odpady komunalne
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Łącznie w 2015 roku odębrano 403'80 Mg odpadów komunalnych zmieszanych
oraz 104'20 Mg selektywnie zebranyclr odpadów komunalnych z papieru, metali. tworzyw
sztucŻ11ycl] i szkła oraz z'nieszanyclr odpadów opakowaniowych.

3. Ilośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

odbieranych
z terenu gminy oraz porvstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostalościz sortowania i pozoŚtałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do skladorvania

llośćzmieszanyclr odpadów komunalnych. odpadów zielonych odbiennych z terenu
GIniny Żytno olaz po\ł'stających z pfz.Iwarzdn:A odpadów komunalnych pozostałości
z sońowania i pozostałościz męchaniczno-biologicznego plzetwarzania odpadów
komunalnych przeznacŻonycl] do składowania w 20l5 roku wynosi 177,01 Mg (na podstawie
dalrych uzyskinych od podniotów odbierających odpady komtmalne z tereny Gminy Ż}tno).

,l.

Liczba mieszlrańców

Według danych z Głównego Urzędu statystycznego liczba osób zamieszkująca
na terenie gminy Żytno na dzień 31.12'2014 r. wynosiła 5336. Liczba osób zamieszkującyclr
według danych zawartych w deklaracjaclr \łynosi 4298' Różnica Wynika stąd,
że na telenie GnriDy Zyho są osoby' które są zamęldowane, ale faktycznie na jej terenie
nie zanieszkują t'lp. studenci czy osoby pżebywające za granicą

5. Koszty poniesio[e

w

związku

z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodlirvianiem odpadów komunalnych

W 2015 r. na pokrycie wydatków związanych z odbiorem, odzyskiem' recyklirrgien:l
i tlnieszkodliwianienr odpadóW komunalnych wydarro ok' 347,8 tys' złotych' Usługa
realizowana była na podstawie umów zawańych w czelwcti 2014 r. na okes od styczria
2015l. do czerwca 2OI5t. oraz umowy zawaftęj w lipcu 2015 r. na okes od lipca 2015r'
do czerwca 2017r.

6.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Na tefenie Gminy Zytno w 2015 loku nie lealizowano dodatkowych

zadań

zlviązanyclr z gospodarowaniem odpadami komunalnyni.

7. Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostalości z sortowłnia i pozostałościz mechanicznobiologicznego przetrvażania odpadów komunalnych przcznaczonych
do sl(ładowania

Na chwilę obeclą na terenie gmirry Żytrro nie nra możliwościprzetwaŹania odpadów
pozostałości
konrunalnych, odpadów zielorrych olaz pozostałości softowania
przeznacŻonych
pŹetwalzania
komunalnych
odpadów
necha1'iczno-biologicznego
do składowania' Zgodlie z ustawą o utżymaniu czystościi porządku w gminach podmiot
właścicielinieluchoności zobowiązany jest
odbierający odpady komunalne
do przekazywania zmieszanycl't odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości
z soltowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji
do przetwalzania odpadów konunalnyclr. Regionalna instalacja określona d]a Glnjny Z}tno
zrrajduje się w Płoszowie gm. Radomsko i do tej instalacji są transpoltowane ww' odpady
zebBne z terenu gminy.
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przygotorvania do ponownego uźycia i odzysku innymi
metodami odpadów z papieru, metali, trvorzyw sztucznych i szkla oraz poziom
ograniczenia maŚy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
pŹeka/}.$ an) ch do sklado$ania.

8. Poziom recyklingu,

osiągnięty w 2015 Ioku poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innyn]i n]etodami odpadów z papieru' metali, tworŻyw sztucznych i szkła kształtuje się
na poziomie 257o' natomiast poziom oglaniczenia masy odpadów komuna]nych ulegających
biodegladacji przekazywanych do składowania wynosi 30%. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Śr'odowiska w sprawie poziomów recyklingu' pŻygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodani niektót'ych frakcji odpadów komunalnych poziom dla papieru,
metali' tworzyw sŻtucznych i szkła jałi gminy były zobowiązane ,osiągnąć w 2015 roku
wynosił 16%' Zgodnie natomiast z tozpotządzeniern Ministra Srodowiska rł spralrie
pozionrów ograniczenia masy odpadów komunalnyclr ulegających biodegladacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ogranicŻania masy tych
odpadów w 2015 roku dopuszczalny poŻiom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegr'adacji przekazywanycl't do składowania wynosił 50%. Wymagane poziol'l'ly zostały
pżez Gminę osiągl1ięte.
Podsumowanie

Uzyskane wyniki wskazują
komunalnynri

rra

że prowadzony

sposób gospodalki odpadani

telelrie Grnirry Ż1łno w 2015 r' przyniósł satysfakcjonujące Wyniki.
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