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CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy Policzna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Policzna od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.
Analiza swoim zakresem obejmuje:
1) Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) Liczbę mieszkańców;
5) Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12;
6) Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałe

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), gminy zobowiązane zostały do
wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

CHARAKTERYSTYKA
SYSTEMU
GOSPODAROWANIA
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POLICZNA

ODPADMI

Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie
nowego systemu jest Gmina Policzna.
Drogą przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
firma ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom została wybrana na okres
01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy mają możliwość selektywnego
zbierania odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości. Odbiorem odpadów zostały objęte
następujące frakcje:










zmieszane odpady opakowaniowe, takie jak: papier, tektura i opakowania
wielomateriałowe,
opakowania z tworzyw sztucznych i metali,
opakowania szklane,
odpady zielone,
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,
meble i odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, pozostałe zmieszane odpady komunalne.

MOŻLIWOŚCI
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH,
ODPADÓW
ZIELONYCH
ORAZ
POZOSTAŁOŚCI
Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZNYCH DO
SKŁADOWANIA
Na terenie Gminy Policzna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie Odpady zostały przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. ul Witosa 76, 26-600
Radom.

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI.
W ramach inwestycji w 2016r. dokonano rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Zakres robót obejmował wykonanie 132m2 nawierzchni z kostki brukowej na
podbudowie cementowo-piaskowej, ustawienie obrzeży betonowych oraz krawężników
drogowych. Wykonanie cieków z elementów prefabrykowanych wibroprasowanych.
Wykonanie prac uzupełniających tj. zagospodarowanie terenu, regulacja studni sanitarnej
wraz z montażem płyty odciążającej. Koszt zadania wyniósł 44 796,99zł..

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM,
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2016r. łączne koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
gminy Policzna wynosiły 343 668,35 zł brutto. Największe koszty generowało odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Szczegółowe zestawienie wydatków:






opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Policzna : 251 580,00 zł
wypłacone prowizje dla Sołtysów za inkaso opłat: 21 973,00 zł
opłata za aktualizację użytkową systemu komputerowego „odpadywgminie.com”:
4 080,00 zł
na wykonanie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wydatkowano kwotę 44 796,99 zł.
wydatki administracyjne: 21 238,36 zł

LICZBA MIESZKAŃCÓW
Liczba mieszkańców gminy Policzna zameldowanych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiła
5781. Liczba złożonych deklaracji wynosiła 1603. Ilość osób z tych deklaracji to 4488.
Różnica pomiędzy w/w ilością osób zameldowanych, a liczbą osób zadeklarowanych
w systemie wynika z faktu, iż ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenia własnej
rodziny zamieszkują poza terenem naszej gminy.

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY,
O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA
PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są obowiązani do udokumentowania w formie
umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach przez okazanie takich umówi dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W myśl art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest obowiązana
zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy

nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. Zastępcze zorganizowanie odbierania odpadów przez
gminę implikuje konieczność pokrycia przez właściciela nieruchomości kosztów z tym
związanych, określonych na mocy decyzji wydawanej w oparciu o art. 6 ust. 7 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W 2016 r. przedmiotowe działania nie były wykonywane z uwagi na brak wystąpienia przesłanek
uzasadniających ich realizację.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY
Zgodnie ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Policzna z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy w 2016r. odebrano 524,30 Mg
odpadów.
Szczegółowe ilości odpadów odebranych w 2016r. przedstawia tabela poniżej.
RODZAJ ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Zmieszane odpady
opakowaniowe

KOD ODPADÓW

MASA ODPADÓW [Mg]

20 03 01

319,20

20 02 03

29,88

15 01 02

3,63

15 01 06

43,06

Opakowania ze szkła

15 01 07

74,73

Odpady papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła

20 01 99

30,50

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

9,30

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
20 01 36
inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 20 01 35*
21, 20 01 23, zawierające
niebezpieczne składniki

0,90

3,52

Urządzenia zawierające freon 20 01 23*

1,90

Zużyte opony

7,68

16 01 03
Razem

524,30

ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH
ODBIERANYCH
Z
TERENU
GMINY
ORAZ
POWSTAJĄCYCH
Z
PRZETWARZANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
POZOSTAŁOŚCI
Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA
Zgodnie z art. 9e ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych z ternu gminy
Policzna w 2016r. przekazach do RIPOK-u wynosiła 319,20 Mg. Na terenie gminy nie
zebrano odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
odpadów selektywnie odebranych i zebranych wyniosła 45,225 Mg.
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych
wyniosła 82,385 Mg.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej analizy z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi z terenu gminy Policzna należy stwierdzić iż system funkcjonuje prawidłowo.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi działa od lipca 2013 r. Właściciele
nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy na
podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Gmina Policzna w roku analizowanym osiągnęła wymagany ustawowo poziom
recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
[19,18%].
Kwestią najistotniejszą będzie dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia
określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
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