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1. Ce l przygotowania analizy 

Anal iza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych 

i organizacyjnych Gminy Wien iawa w zakres ie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do 

wykonywania corocznie anal izy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim 

terenie. 

3. Zagadnienia ogólne 

Anal iza ma zweryf ikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakres ie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów sys temu 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, a w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem 

anal izy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Ana l iza obejmuje rok 2013, w okresie od 01.01.2013. do 30.06.2013 r. odbiór 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Wien iawa odbywała się na podstawie zawartych 

umów o świadczenie usług zadan ia real izowane były przez firmę: E K O - S A M . 

Do końca czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani byli do 

udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakres ie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sys tem funkcjonował na 

zasadz ie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą (firmą 

wywozową). Od 01.07.2013 r. funkcjonuje sys tem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w oparciu o zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Od tego c z a s u podmiotem odpowiedzialnym z a organizację i funkcjonowanie 

nowego systemu jest Gmina Wien iawa. Wywiązując się z obowiązku Gmina Wien iawa 



zorganizowała przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

E K O - S A M S . C . , które złożyło najkorzystniejszą ofertę. 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 pkt. a ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach 

nakładają na gminę obowiązek przeanal izowania możliwości przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy Wien iawa nie ma 

możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odpady komunalne, 

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji. 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W roku 2013 r. Nie real izowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych 

z gospodarowanie odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne na terenie gminy 

przejawiają się głównie w konieczności utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

6. Analiza kosztów sys temu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Zestawienie kosztów i wydatków 
poniesionych przez Gminę Wieniawa 
w roku 2013 w związku z wdrożeniem 

i obsługą nowego s y s t e m u 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Koszty i wydatki (zł) 

Koszt wywozu odpadów komunalnych 

109 500,00 

Koszty obsługi systemu 

109 500,00 Koszty administracyjne w tym: 
>• wynagrodzenie pracowników 
>• szkolenia pracowników 
>• programy komputerowe Xpertix 
>• przesyłki pocztowe 
>~ deklaracje 
>• koszty eksploatacyjne ( materiały 

biurowe, tonery, energia, prowizja 
bankowa, telefony itp.) 

109 500,00 



7. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013 

do 31.12.2013 r. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013 do 

31.12.2013 r. kształtują się na następującym poziomie: 

* - wpływy z tytułu opłaty z a gospodarowanie odpadami komunalnymi 149 858,00 zł 

>• nal iczenia z tytułu opłaty z a gospodarowanie odpadami komunalnymi 160 008,00 zł 

>• nieuregulowanie zobowiązania z tytułu opłaty z a gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 114 64,00 zł 

>• nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. 2 476,00 zł 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszen iem opłaty z a 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiane są upomnienia. Upomnień z tytułu 

opłaty z a gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2013 otrzymało 372 właścicieli 

nieruchomości. L iczba właścicieli nieruchomości, którzy wciąż zalegają z opłatą z a 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12. 2013 r. wynosi 254. 

8. L iczba mieszkańców 

Dokonując anal izy należy uwzględnić liczbę osób zameldowanych na terenie Gminy 

Wien iawa oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty z a gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2013 r. L iczba osób 

zameldowanych na terenie Gminy Wien iawa wynosi 5 553. Natomiast zadek larowana 

przez właścicieli nieruchomości l iczba osób zamieszkujących nieruchomość położone na 

terenie gminy wynosi 4 375 (stan na 31.12.2013) . Różnica może wynikać m.in, z tego że 

wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, część 

osób zameldowanych na terenie Gminy Wien iawa faktycznie zamieszku je na terenie innej 

gminy. Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie 

zamieszkujące daną nieruchomość. 

9. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Wieniawa od dnia 

01.07.2013 do 31.12.2013 r. 

a) sys temem objęto 4 375 osób w tym: 



>• ilość osób zadeklarowanych na stawkę 6 zł (odpady segregowane) - 1 373 

*- ilość osób zadeklarowanych na stawkę 12 zł (odpady n iesegregowane) - 5 

b) ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych - 0 

10. L iczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W roku 2013 r. w toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów stwierdzono, że do właścicieli wysłano pismo w 

sprawie udokumentowania korzystania z usług odpowiedniej firmy w przedmiotowym 

zakres ie . 

11. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

W 2013r. brak było szczegółowych danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie Gminy. Ustalając ilość odpadów w celu przeprowadzenia 

postępowania przetargowego przyjęto dane z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa. Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami) przyjmuje się, że jeden mieszkaniec wytwarza 0,238 Mg odpadów 

komunalnych rocznie. W związku z tym na terenie Gminy prognozuje się powstanie 1 500 

Mg odpadów komunalnych (wszystk ich) , z czego 527 Mg (wysortowanych) z czego około 

150 Mg odpadów biodegradowalnych trafi na przydomowe kompostowni ki. 

12.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zie lonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z tereny Gminy. 

a) W III kwartale 2013r. w ramach działania nowego systemu - „EKO-SAM" odebrał 
łącznie z terenu Gminy Wien iawa 519 Mg odpadów komunalnych w tym selektywnie 
zebranych: 

* - Opakowania z papieru i tektury:0,65 Mg 

>- Opakowania z tworzyw sztucznych:4,84 Mg 

>• Opakowania ze szkła: 8,56 Mg 

>• Zmieszane odpady opakowaniowe: 0,7 Mg 

>• Opakowania z metali: 0,1 Mg 
b) W IV kwartale 2013r. w ramach działania nowego systemu - „EKO - S A M " odebrał 
łącznie z terenu Gminy Wien iawa 45,08 Mg odpadów komunalnych w tym selektywnie 
zebranych 



>• Opakowania z papieru i tektury:0,65 Mg 

Opakowania z tworzyw sztucznych:4,84 Mg 

Opakowania ze szkła: 8,56 Mg 

>- Zmieszane odpady opakowaniowe: 0,7 Mg 

>- Opakowania z metali: 0,1 Mg 

c) W III i IV kwartale 2013r. m a s a odpadów zebranych w G P S Z O wyniosła 7,1 Mg, w tym: 

>• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny :4,1 Mg 

*- zużyte opony: 3,0 Mg 

>- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
:5,96 % 

>• poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru,, szkła, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych:7,97 % 

13. Wyposażenie mieszkańców w worki 

W ramach systemu wyposażono wszystk ich mieszkańców w worki do zbierania odpadów 

komunalnych (czarny, żółty, zielony, niebieski). Usługę świadczyła firma P P H U „EKO -

S A M " Tadeusz Cieślak, dystrybucją zajęli się sołtysi ws i , w ilości: 

>- Worki czarne: 

5^ Worki żółte: 

>• Worki niebieskie: 

>• Worki zielone: 

Podczas odbioru odpadów worki były dostarczane mieszkańcom na wymianę. 

Opracowała: Marzena Siara 


