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Analiza
dami komunal,
na terenie Gminv Zvtno
za rok 2017

Zvtno 2OL7

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została przygotowana na podstawie
art. 9tb' z dnia ] 3 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach(t. j. Dz' U' z
2017 r. poz. 1289 ze zm.) w celuweryfikacji możliwościtechnicznych i organizacyjnych gminy
w z akr e s i e go spo dar ow ani a o dp adami.

Cele Przvgotowania Analizv

Analiza ma na celu weryfikację technicznych oraz orgarizacyjnych mozliwości,
którę obejmują ptzetwarzanie
:

o
o
o
o
o
o
o

Zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych z sortowania i
pozostałościmechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalny ch ptzeznaczonych do składowania.
Potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
Kosztów poniesionych w zw\ązku z odbiorem, odzyskiem, recyklingięm i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ;

Liczby mieszkańców.
Liczby właścicielinieruchomości,którzy nie wywiązująsię z obowiązków

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach.
I1ośćodpadów komunalnych wywarzartychna terenie gminy Żytno.
I1ośó zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych otaz
powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałościz
sortowania i pozo stało ściZ mechaniczno-biolo giczne go przetw arzania
odpadów komunalnych przeznaazonych do składowania odbieranych z
terenu

.

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi to jedno z zadań
gminy. Przygotowano jąnupodstawie art.9tb. ustawy zdnia 13 wrzęśnia1996
roku o utrzymaniu czystościiporządku w gminach.
(t. jedn. Dz.U. z 2017 r poz. 1289)

ogóI na cha

ra

ktervstvka svstemu

od początku działania systemu gospodarki odpadami,

zorganizowanym
odbiorem odpadów komunalny ch z terenu Gminy Żytno zajmuje się firma P.H.U
PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowej. odbior realizowany jest
w systemie pojemnikowo-workowym. Uzupełnieniem zbiórki jest punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w ramach
wystawek * zbiorka objazdowa. W roku 2017 mieszkańcy oddawali odpady
selektywnie zbierane co drugi miesiąc,(plastik, papier, metal, wielomateriałowe,
biodegradowalne, szkło) odpady zmieszane co miesiąc. Pon\żej przedstawiamy
jakzbiorka odpadów w 2017 r. przedstawia się w liczbach.

!

lośćodpadów komunalnvch wvtwarzanvch
na terenie gminv

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od podmiotów

odbierających
odpady komunalne od właścicielinieruchomości z tetenu Gminy Żytno oraz
podmiotu ob sługuj ącego Punkt S elektywnego Zbierania odpadow Komunalnych
w 2017 roku odebrano i zebrano następujące odpady komunalne:

Kod odebranych

odpadów

20 03 01
15 01 02
15 01 06

1s 01 07
20

0132

15 01 03
20 03 07

Rodzaj odebranych
odpadów

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Zmieszane odpady
opakowaniowe

lMsl

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

382,50

R12,D13

Masa
odebranych
odpadów

25,36
3Ż,32

R3,R12
R12

opakowania ze szkła
Leki inne niz
wymienione

49,66

R12

0,12

D10

ZuŻyte opony
Odpady

0,82

R1

w200131

wielkogabarytowe

13,26

R12

20 02

0t

20 02 03

20 01 36

15 01 0L

odpady ulegające
biodegradacji
lnne odpady
nieulegające
biodegradacji
ZuŻyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01,21"
i 20 01 23,20 01 35
Opakowania z papieru
tektu ry

Kod zebranych

odpadów
komunalnych
15 01 02

Rodzaj zebranych
odpadów komunalnych

L5 01 07

Opakowania z tworzyw
sztucznych
opakowania ze szkła

16 01 03
20 03 01

i

1,,r2

R3,R12

B,t2

R12

0,72

R12

8,58

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
0,34

R3,Rl-2

Sposób
zagospodarowani
a

Rt2

0,20

R12

ZuŻyte opony

0,52

R1

Odpady
wielkogabarytowe

t,o2

R12

Łącznie W 2oI7 roku odebrano i zebrano 382,500 Mg odpadow
komunalnych zmieszanych, oraz t41-,28 Mg selektywnie zebranych odpadow
komunalnych.

Na terenie gminy Zytno znajduję się 1 punkt selektywnego zbierania

odpadow komunalnych ul. Traktorowa

2.

Ilośćzmieszanvch odpadów komunalnvch. odpadów zielonvch

odbieranvch z terenu gminv oraz powstaiącvch
z przetwarzania odpadów komunalnvch pozostałości
z sortowania i pozostałości
z mecha n iczno-biologicznego przetwa rza n ia od padów kom u na l nvch
przeznaczonvch do składowa n ia
lośćzm iesza nych od padow komu na l nych, od padow zielonych od biera nych
z terenu Gminy Zytno oraz powstających z przetwarzania odpadow komunalnych
l

pozostałościzsortowaniaipozostałościzmechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow komunalnych przeznaczonych do składowania w 20t7
roku wynosi 57,440 Mg (na podstawie danych uzyskanych od podmiotow

odbierających odpady komunalne

z

terenu Gminy Zytno)'

Liczba mieszkańców

Według danych

z

ewidencji ludnościliczba osób

zamieszkująca
na terenie gminy Zytno na dzień 3L12.2o17 r. wynosiła 52ŻB. Liczba osob
zamieszkujących według danych zawartych w deklaracjach wynosi 4215. Róznica
wynika stąd, Ze na terenie Gminy Zytno są osoby, ktore są zameldowane, ale
faktycznie na jej terenie nie zamieszkują np. studenci czy osoby przebywające
stale za granicą.

Kosztv poniesione w związku z odbieraniem.
odzvskiem. recvklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnvch

w

2017 r. na pokrycie wydatkow związanych z odbiorem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych wydano ok 325 tys.
złotych. Usługa realizowana była na podstawie umowy zawartej w 2o1'5r. oraz
2011 r.

Potrzebv inwestvcvine zwlązane
z gospodarowaniem odpadami komunalnvmi
Na terenie Gminy Zytno w 2OI7 roku nie realizowano dodatkowych zadan

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Mozliwościprzetwarzania zmieszanvch odpadów komunalnvch.
odpadów zielonvch oraz pozostałości
z sortowania i pozostałościz mechaniczno-bioIogicznego
przetwarzania odpadów komunalnvch
przeznaczonvch do składowania
Na chwilę obecną na terenie gminy Żytno nie ma mozliwości przetwarzania

odpadow komunalnych odpadow zielonych oraz pozostałościz sortowania i
pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych
przeznaczonych do składowania .Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystościi porządku
w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości
zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych i pozostałościz sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych.
Regionalna instalacja określonadla Gminy Żytno znajduje się w Płoszowie gm.
Radomsko i do tej instalacji są transportowane ww' odpady zebrane z terenu gminy.

Poziom recvklingu. przvgotowania do ponowneFo uzvcia
i odzvsku innvmi metodami odpadów z papieru. metali. tworzvw
sztucznvch i szkła oraz poziom ograniczenia masv odpadów
komunalnvch ulegaiącvch biodegradacii przekazvwanvch do
składowania.
osiągnięty W 2oI7 roku poziom przygotowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła kształtuje się na poziomie 20,t4 %, natomiast poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekaZyWanych do składowania
wynosi o%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
niektorych frakcji odpadow komunalnych poziom dla papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła jaki gminy były zobowiązane osiągnąć w 2oI7 roku wynosił 2o%'
Zgodnie natomiast Z rozporządzeniem Ministra środowiska W sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraZ sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów w 2017 roku dopuszczalny poziom masy odpadow komunalnych
u legających bi odegra dacj i p rzeka zywa nych do składowa n ia wyn osił 45%.
Wymagane poziomy zostały przez Gminę Zytno osiągnięte'

Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazują, że prowadzony sposób gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Zytno w 2Ot7 r. był skuteczny. Roczna analiza
gospodarki odpadami komunalnymi dostarczyła przydatnych informacjl, dzięki
którym mozliwe jest wyeliminowanle istniejących problemów systemowych oraz
usprawnienie efekĘWnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

