Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Górzyca za rok 2014.

Górzyca, dnia 02 wrzesień 2015r.

I.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 j.t) 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.
II.

Zagadnienia ogólne.

1. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. odbiór odpadów odbiór odpadów
komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
nie zamieszkałych realizowane było przez Firmę Veolia Usługi dla Środowiska S.A ul.
Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp., która została wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 01.07.2013 r.
do 31.06.2013 r.
2. Od 01.07.2014 do 31.12.2014 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych realizowane było przez Firmę MZK
Kostrzyn ul. Kopernika 4 66-470 Kostrzyn Nad Odrą która została wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy tj. od
01.07.2014 r. do 31.06.2016 r.
3. Na terenie Gminy Górzyca zorganizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 12, 69113 Górzyca.
Do pojemników mieszkańcy mogli wrzucać:
- odpady wielogabarytowe
- odpady remontowo-budowlane
- zużyte opony
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady zielone
- przeterminowane leki
- baterie, małe akumulatory
- chemikalia
III.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.

Na terenie Gminy Górzyca nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych Długoszyn 80 69-200 Sulęcin.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2014 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców
Gmina Górzyca liczy 4249 mieszkańców (stan na 08.01.2015r.) W deklaracjach o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie
Gminy, ujętych zostało 3599 mieszkańców (stan na 1 styczeń 2015r.). Różnica w
podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów
kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja
występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza terenem gminy. Prowadzone są działania mające na celu weryfikację
danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
Właściciele nieruchomości, co do których istnieją podejrzenia o podanie
nieprawdziwych danych, wzywani są do urzędu, w celu złożenia wyjaśnień.
4. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Górzyca w okresie I-XII 2014r.:
a) niesegregowane odpady komunalne – 784,7 Mg
b) opakowania ze szkła – 33,1 Mg
c) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 64,7 Mg
d) odpady wielkogabarytowe – 45,7 Mg
e) opakowania z tworzyw sztucznych – 22,1 Mg
f) zużyte opony – 2,6 Mg
g) opakowania z papieru i tektury – 13,4 Mg
5. Osiągnięte poziomy recyklingu.
Gmina Górzyca osiągnęła następujące poziomy:
1) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania – 110,6 %.
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,5 %. (Gmina była
zobowiązana osiągnąć poziom – do nie mniej niż 14 % wagowo)
3) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z
obszaru gminy Górzyca odpadów komunalnych – 100%. (Gmina była obowiązana
osiągnąć poziom - 38 %).

IV.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 420.077,70 zł
V.

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Kwotę w wysokości 420.077,70 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
gminy Górzyca.
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