Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Brzeźnica za 2013 rok

I. Wstęp
1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica, sporządzoną w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analizę sporządzono na podstawie art.3 ust. 2 pkt. 10 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
późn. zm.) gdzie został wymagany jej zakres tj.:
a) możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
d) liczby mieszkańców,
e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w
art. 6 ust.1w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
w art. 6 ust.6-12,
f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy.
II. Zagadnienia ogólne
1. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych
na terenie Gminy Spytkowice odbywał się na podstawie indywidualnych umów
o świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów przez firmy:
a) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, 30-841
Kraków, ul. Nad Drwiną 33,
b) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z
o.o. 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64,
c) Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25,
2. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie realizowane
jest przez A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Firma

została wybrana w przetargu nieograniczonym. Umowa została zawarta na okres
od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
3. Na terenie Gminy Brzeźnica zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Brzezinka, do którego Mieszkańcy mogą dostarczać : odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.
PSZOK czynny jest w sezonie tj. od maja do października raz w miesiącu w
godz. 12.00-17.00 w pierwszy piątek każdego miesiąca ( za wyjątkiem dni
świątecznych).
III. Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
1. Na terenie Gminy Brzeźnica nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krakowie przy ul. Półłanki 64.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem
komunalnych
W 2013 r. wykonano ogrodzenie na PSZOK – koszt 34 997,92 zł

odpadów

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów.
W 2013 r. gmina poniosła koszty w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych w wysokości 194 4864,36 złotych
4. Liczba Mieszkańców:
a) systemem objęto - 9.198 mieszkańców, złożonych 2.481 deklaracji,
b) deklaracji nie złożyło 146 właścicieli nieruchomości . Do tych osób zostały
wysyłane wezwania o złożenie deklaracji. Na wezwania mieszkańcy
zareagowali i złożyli deklarację. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy
nie zamieszkują nieruchomości złożyli stosowne oświadczenia.

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1. W 2013 r. w toku weryfikacji udokumentowania
w formie umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania
odpadów stwierdzono, że:
a) 114 przedsiębiorców posiada zawarte umowy
b) 290 przedsiębiorców oświadczyło, że nie produkuje w miejscu zamieszkania
odpadów komunalnych
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Brzeźnica
w 2013 r.
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