ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY PIEŃSK ZA 2016 r.

Pieńsk, dnia 06 kwietnia 2017r.

1. Cel przygotowania analizy
Jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania oraz pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
Analiza ma dostarczyć
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10, oraz art.9 tb, ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 260 ze zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany
zakres przedmiotowej analizy. Analizę przygotowano na podstawie sprawozdań złożonych
przez podmioty odbierające odpady komunalne, rocznego sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych, oraz innych dostępnych danych.
3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy Pieńsk
Gmina Pieńsk, zgodnie z ustawą o u.c.p.g. nowym systemem objęła nieruchomości
zamieszkałe, oraz uchwałą nr XXIX/154/2012 z dnia 27.11.2012r. przejęła obowiązek
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pieńsk,
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/83/2016 z dn. 28.06.2016r., ustalono zasady
prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy
Pieńsk, który obejmuje następujące frakcje:
• papier i tektura – zbierane do worków lub pojemników w kolorze niebieskim,
• tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - zbierane do worków lub
pojemników w kolorze żółtym,
• szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - zbierane do worków lub pojemników w
kolorze zielonym,
• bioodpady - zbierane do pojemników w kolorze brązowym.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej selektywna zbiórka odpadów komunalnych
odbywa się systemem indywidualnym, gdzie odpady opakowaniowe gromadzone są w
przystosowanych do tego celu workach foliowych – dostarczanych co miesiąc dla każdej

nieruchomości zamieszkałej, przez firmę odbierającą odpady komunalne. Bioodpady
gromadzone są w pojemnikach koloru brązowego, przystosowanych do gromadzenia
odpadów biodegradowalnych.
Częstotliwość odbioru odpadów z tych nieruchomości:
a) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – co miesiąc, każda z wymienionych frakcji osobno;
b) bioodpady – w okresie od 01 kwietnia do 31 października - co tydzień, w okresie od 01
listopada do 31 marca - co dwa tygodnie;
c) odpady zmieszane – co tydzień;
d) odpady posortownicze w przypadku prowadzonej selektywnej zbiórki – co dwa
tygodnie;
W zabudowie wielorodzinnej, śródmiejskiej selektywna zbiórka odpadów komunalnych
odbywa się systemem zbiorowym,
gdzie odpady komunalne gromadzone są w
specjalistycznych pojemnikach zbiorczych na surowce opakowaniowe, jakie zostały
umieszczone na terenie gminy. Bioodpady gromadzone są w pojemnikach koloru
brązowego, przystosowanych
do
gromadzenia
odpadów biodegradowalnych.
Częstotliwość odbioru odpadów z tych nieruchomości:
a) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – co dwa tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia;
b) bioodpady – w okresie od 01 kwietnia do 31 października - co tydzień, w okresie od 01
listopada do 31 marca - co dwa tygodnie;
c) odpady zmieszane –jeden-trzy razy w tygodniu
b) odpady posortownicze w przypadku prowadzonej selektywnej zbiórki – jeden-trzy razy
w tygodniu
Drugi element nowego systemu - selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działający na terenie dawnej
Huty Szkła „Nysa” przy ul. Dąbrowskiego 44, czynny w każdy wtorek i czwartek od godz.
12.00-18.00, oraz w sobotę od godz. 8.00-14.00. W ramach zryczałtowanej opłaty za
odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK-u posegregowane odpady: zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów zielonych, papieru i tektury, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła, plastiku i opakowań z tworzyw sztucznych. Transport odpadów
do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach
położonych na terenie gminy, których adresy są na bieżąco podawane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.piensk.com.pl
Ponadto raz w roku gmina organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, mebli,
zużytych
opon,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego
oraz
wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”, tj.
odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie gminy.
W okresie od 02 stycznia 2016r. do
przetargu nieograniczonego, usługi
komunalnych z gminy Pieńsk do
Komunalnych w Lubaniu (RIPOK)
Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.

31 grudnia 2016r. w wyniku przeprowadzonego
związane z odbiorem i transportem odpadów
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
–
wykonywał
Zakład
Gospodarki i Usług

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zapisy art. 9tb ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, nakładają na gminę
obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z zawartą umową nr 10/2013 z dnia 15.03.2013 r. pomiędzy Gmina Pieńsk a
Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, będącym
zarządzającym Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu,
wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone są bezpośrednio transportowane do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1.
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Art. 9tb. pkt. 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb
inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016r. w gminie Pieńsk, nie były realizowane zadania inwestycyjne związane z
gospodarką odpadami komunalnymi.
6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym: koszty
odbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, oraz
związanych z obsługą systemu, zostały wykazane w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie

poniesione koszty

usługi związane z odbiorem i transportem odpadów
komunalnych z gminy Pieńsk do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) w Lubaniu.

600.000,00

usługi związane z przyjęciem i dalszym zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z gminy Pieńsk

825.785,85

koszty obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników,
zakup materiałów biurowych, drukowanie upomnień, koszty
przesyłek pocztowych, opłaty bankowe -płatności masowe,
koszty egzekucyjne), zakup koszy betonowych, worki na
śmieci.

148.631,01

Suma:

1.574.416,86

7. Liczba mieszkańców
Wg ewidencji ludności na koniec 2016r. Gmina Pieńsk
liczyła ogółem 9.006
mieszkańców. Wg
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, złożonymi w gminie ujętych zostało ogółem 7.341 mieszkańców. Różnica
w wysokości 1.665 wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy
Pieńsk faktycznie zamieszkuje poza terenem naszej gminy. Ponadto wielu studentów i
uczniów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja
występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza terenem gminy, lub też wyjeżdżają do pracy za granicę. Na bieżąco
prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i
sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

złożyli deklaracji o wysokości

Wg stanu na dzień 31.12.2016r. zgodnie z weryfikacją systemu ewidencji ludności
wszyscy mieszkańcy Gminy spełnili obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2016 z terenu gminy Pieńsk (w Mg):

Odpady segregowane w Mg
Kod odpadu

Miasto i Gmina PSZOK

Ogółem

16 01 03
(zużyte opony)

0,00

13,26

13,26

17 01 01
( odpady betonu, oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów)

0,00

132,76

132,76

17 01 02
( gruz ceglany)

6,98

0,00

6,98

17 01 07
(zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06)

4,80

68,78

73,58

20 01 01 (papier i tektura)

20,50

2,33

22,83

20 01 02 (szkło)

60,50

4,13

64,63

20 01 35 ( zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne)

0,00

1,33

1,33

20 01 36 ( zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne)

0,00

0,69

0,69

20 01 39 ( tworzywa sztuczne)

32,20

6,47

38,67

20 02 01 (odpady nadające się do
kompostowania)

223,34

32,23

255,57

20 03 07 (odpady
wielkogabarytowe)

44,15

56,34

100,49

Suma

392,47

318,32

710,79

Odpady niesegregowane w Mg
Kod odpadu
20 03 01 (niesegregowane
zmieszane odpady komunalne)

Ogółem
2 342,42

10. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
odbieranych z terenu gminy oraz powstających
z przetwarzania odpadów
komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania
Z terenu gminy Pieńsk w 2016r. wszystkie odebrane zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz powstające z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z
sortowania zostały poddane przetworzeniu. Składowaniu zostały poddane pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wg tabeli poniżej:

Nazwa i adres
instalacji, w której
zostały wytworzone
odpady o kodzie
191212 przeznaczone
do składowania z
odebranych przez
podmiot odpadów
komunalnych

Masa odpadów o
Masa odpadów o kodzie
Nazwa i adres
kodzie 19 12 12
19 12 12 przeznaczonych składowiska, na które
przeznaczonych do
do składowania
przekazano odpady o
składowania
powstałych po sortowaniu
kodzie 191212
powstałych z
odpadów selektywnie
przeznaczone do
mechanicznozebranych i odebranych
składowania
biologicznego
( w Mg)
wytworzone z
przetworzenia
odebranych i
zmieszanych
zebranych odpadów
odpadów
komunalnych z
komunalnych ( w Mg)
terenu gminy

Centrum Utylizacji
Odpadów Gmin
Łużyckich -ZGiUK Sp. z
o.o. ul. Bazaltowa 1,
59-800 Lubań,

0,00

6,44

Składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne w Lubaniu,
ul. Bazaltowa 1,
Lubań

Instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych w
Lubaniu, Bazaltowa 1,
Lubań, 59-800 Lubań,

828,09

0,00

Składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne w Lubaniu,
ul. Bazaltowa 1,
Lubań

1) Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995r. wynosi:

rok

2012

16.07. 2014
2013

2015

2016

2017

2018

2019

16.07.
2020

dopuszczalny
poziom
masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w
1995 r. [%]

75

50

50

45

45

40

40

35

50

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania osiągnięty przez gminę Pieńsk w 2016r. wynosi 0%.
2) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą (%):
rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkła osiągnięty przez
gminę Pieńsk w 2016r. wyniósł: 22 %
3) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych, zawiera poniższa tabela:
rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
osiągnięty przez gminę Pieńsk w 2016r. wyniósł: 100 %

