Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Rzeczenica za 2013 r.

Rzeczenica 2014 r.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie 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 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów
komunalnych na terenie Gminy Rzeczenica odbywał się na podstawie zawartych
umów o świadczenie usług zadania realizowane były przez:
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku
 Usługi Komunalne Ekspres S.C. w Czarnem
2. Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
realizowane
było
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku. Firma
została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta
na półtora rok roku tj. 1.07.2013 r. – 31.12.2014 r.
3. Na terenie Gminy Rzeczenica zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) przy ul. Leśnej, działka nr 435/8 w Rzeczenicy (teren po
byłych magazynach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”). Do PSZOKU - u
mieszkańcy mogą dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane lekarstwa i chemikalia, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte baterie, odpady niebezpieczne (np. żarówki, świetlówki, pojemniki po olejach,
smarach), odpady zielone przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów.

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 Rzeczenica nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane po uruchomieniu nowego systemu
przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór”
Sp. z o.o..
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 W 2013 r. realizowano modernizację budynku na potrzeby zorganizowania
PSZOK – 10.000 zł
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013 r. - 3 789 osób
b) systemem objęto: ok. 3 000 osób.
Do Urząd Gminy na 983 gospodarstwa zostało złożonych 944 deklaracji, w tym 886
zadeklarowało zbiórkę selektywną, pozostali nie selektywną – na 983 gospodarstwa.
Różnica pomiędzy ilością gospodarstw (983) a ilością złożonych deklaracji (944)
wynika z faktu, że za bloki mieszkalne w m. Rzeczenica i m. Międzybórz złożył
deklarację zarządca nieruchomości.
c) w stosunku do12 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli
deklaracji w wyznaczonym terminie) prowadzone było postępowanie administracyjne
o ustalenie wysokości opłaty.
4. Rada Gminy Rzeczenica ustaliła wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów
komunalnych od gospodarstwa domowego.
Opłaty za odbiór odpadów segregowanych:
 gospodarstwo domowe (1 osoba) – 10,00 zł
 gospodarstwo domowe (2-5 osób) – 31,00 zł
 gospodarstwo domowe (od 6 osób) – 49,00 zł
Opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych:
 gospodarstwo domowe (1 osoba) – 18,00 zł
 gospodarstwo domowe (2-5 osób) – 54,00 zł
 gospodarstwo domowe (od 6 osób) – 89,00 zł

5. Przy ustalaniu stawek opłat wzięto pod uwagę koszty utworzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty edukacji, koszty administracji,
koszty transportu odpadów i koszty zagospodarowania odpadów. Koszty te w całości
muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też
zgodnie z metodą naliczenia opłaty, zostały one przeliczone na gospodarstwo
domowe.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2013 rok:
•
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 381,9 Mg.
•
Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych - 18,5 Mg.
•
Szkło, opakowania ze szkła - 51 Mg.
•
Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – 11,4 Mg.
7. Osiągnięte poziomy recyklingu:
 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
56,9%
 Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 20,9 %

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie
od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:
 Przypis na 2013 r. (okres od lipca do końca roku) wynosił 161.785 złotych.
 Wpłaty rzeczywiste z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od
mieszkańców w 2013 roku wyniosły – 159.130 złotych.
 Wpłaty z opłat 159.130 złotych – koszty prowadzenia gospodarki odpadami
182.378 złotych = - 23.248 zł (wynik ujemny).
 Zaległości na dzień 31.12.2013 r. – 5 974, 60 złotych.
 Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. – 1 029,90 złotych.

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.
Koszty administracyjne: plan 122.000 złotych, wydatki 56.936 złotych – w tym:

wynagrodzenie pracowników ( 2 pracowników);

szkolenia pracowników;

programy komputerowe GOMiG, Gmina2;

wyposażenie biura ( komputer, wyposażenie biura);


koszty eksploatacyjne ( m. in. materiały biurowe, tonery, energia, woda, śmieci,
serwis prawniczy LEX, akcesoria komputerowe, obsługa prawna, telefony).
Na okres 18 miesięcy ( od lipca 2013 r. do 2014 r.) planowany jest przepis
( dochody z opłat ) – 480.000 zł, a prognozowane koszty 489.000 zł.

VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki do segregacji.
W ramach systemu wyposażono wszystkie gospodarstwa zamieszkałe
 w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w zależności od wielkości
gospodarstwa (pojemniki 120 l lub 240 l)
 w worki do selektywnej zbiórki odpadów (zielone, niebieskie, żółte, brązowe).
Usługę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Szczecinku.
W zależności od potrzeb dodatkowe pojemniki na odpady oraz worki do selektywnej
zbiórki dostępne są również w Urzędzie Gminy Rzeczenica w biurze nr 4.

