
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi

na terenie gminy
Ostrowek za 2014r.

Kwiecieii 2015r.



I. Wprowadzenie

1. Cel przygotowania Analizy

Niniejszy dokument stanowi roczna. analiz? stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Qstrowek, sporza^dzona. w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporza.dzenia Analizy

Jednym z zadah gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi.

Analize. sporza.dzono na podstawie art_ 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnra 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach (Lj. Dz.U. z 2013 r_, poz. 1399 z pozno zm.), gdzie okreslony zostat

wymagany zakres takiej analizy.

Zakres przedmiotowej analizy cz?sciowo pokrywa si? z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadari

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. sporzqdzonymi przez gmrn?, na podstawie art. 9g

ust.1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedtozenia marszatkowi wojewodztwa oraz wojewodzkiemu inspektorowi

ochrony srodowiska w terminie do 31 marca roku nast§ puja.ce go po roku, ktorego dotyczy.

II. Gospodarka odpadami komunalnvmi na terenie Gminv Ostrowek

1. Zagadnienia ogolne

1) W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbior odpadow komunalnych na terenie Gminy

Ostrowek odbywal si§ na podstawie indywidualnie zawartych umow pomi^dzy zainteresowanym

a podmiotem swiadcza.cym ustugi w zakresie odbioru odpad6w, posiadaja^cy wpis do rejestru dziatalnosci

regulowanej. Zadania odbioru odpadow komunalnych realizowane byry przez:

Firm? Eko-Region, ul. Bawetniana 18 97-400 Belchatow

W ramach nowego systemu, w celu zorganizowania odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli

nieruchomosci zamieszkarych Gmina przeprowadzila post^powanie przetargowe na odbior

i zagospodarowanie odpadow komunalnych.

Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawy o utrzyrnaniu czystosci i porzqdku w gminach odbi6r odpadow

komunalnych i ich zagospodarowanie od wtascicieli nieruchomosci zamieszkafych oraz na terenie Gminy

Ostrowek realizowany jest przez firm?:

Eko-Region, ul. Bawetniana 18 97-400 Betchatow wybrana.w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa

zostata zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r.



2) Odpady komunalne z terenu Gminy Ostr6wek odbierane sa. w postaci selektywnej r zmreszanej.

Odbi6r odpadbw komunalnych nast^puje z cz?stotliwoscia_:

- zabudowa jednorodzinna - raz na miesiqc z pojemnikow o min. poj. 120 I i 240I

- nieruchomosci niezamieszkate - wtasciciele nieruchomosci niezamieszkafych podpisuja. indywidualne

umowy z firmami swiadcza^cymi usfugi odbioru odpadbw komunalnych.

Zbibrka odbywa si? poprzez zbibrk? pojemnikow wystawionych przed posesje:

- raz na miesia^c odpady zmieszane w pojemnikach o poj. 120 i 240 L oznaczonych kolorem zielonym

- raz na miesiac odpady suche, tworzywa sztuczne, papier, tektura metale w pojemnikach o poj- 240L

oznaczonych kolorem zbHym

- raz na kwartai szkto w pojemnikach o poj. 1201 oznaczonych kolorem pomarariczowym

Na terenie Gminy Ostr6wek ze strumienia odpadbw komunalnych wydziela si? rbwniez "odpady

problemowe". tj. zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zuzyte baterie, meble i inne odpady

wielkobarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbibrkowe. Wszystkie te odpady

mieszkahcy nieruchomosci zamieszkatych moga, oddawac do Punktu Selektywnej Zbibrki Odpadbw

Komunalnych w miejscowosci Ostrbwek.

Zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane sa, sprzed posesji

zamieszkatych w ramach zorganizowanej akcji raz w roku.

Od 1 lipca 2013 r. czynny jest Punkty Selektywnej Zbibrki Odpadbw Komunalnych, w miejscowosci

Ostrowek na dziatce Nr 437/6 i obslugiwany jest przez pracownika Urz^du Gminy w Ostrowku.

2. Zrodta powstawania odpadow komunalnych

1) W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostaty zdefiniowane jako odpady powstaja.ee

w gospodarstwach domowych, z wytqczeniem pojazdbw wycofanych z eksploatacji, a takze odpady nie

zawierajace odpadow niebezpiecznych pochodzqce od innych wytworcow odpadbw, ktbre ze wzgl^du na

swbj charakter lub sktad sq podobne do odpadbw powstaja_cych w gospodarstwach domowych. Dodaje si?

ponadto, ze zmieszane odpady komunalne pozostaja^ zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli

zostaty poddane czynnosci przetwarzania odpadow, ktbra nie zmienita w sposob znaczqcy ich wtasciwosci.

Zrbdtami powstawania odpadbw komunalnych sa_ gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury

uzytecznosci publicznej (sektor gospodarczy, handel, ustugi, rzemiosto, szkolnictwo itp.).

2) Na podstawie deklaracji ztozonych przez mieszkaricbw oraz danych z Ewidencji Ludnosci Gminy

Ostrbwek na dzien 31.12.2014 r. systemem obj^tych zostato 1163 gospodarstw domowych.

3) Na dzieri 31.12.2014 r. selektywnq zbiork? zadeklarowato 1160 gospodarstw domowych, w sposob

zmieszany odpady gromadza.3 gospodarstwa

4) Na dzien 31.12.2014 do selektywnej zbibrki odpadow zadelarowano 3764 osoby, 10 osbb zbierato

odpady w sposob nieselektywny.



3. Hose odpadow wytwarzanych na terenie Gminy

Na podstawie sprawozdari olrzymywanych od firm odbieraja,cych od wfascicieli nieruchomo£ci odpady

komunalne z terenu Gminy Ostr6wek w roku 2014 odebrano naste.puja.ce odpady:

Kod odebranych odpaddw

1501 06

1501 07

1601 03

200301

20 03 07

Rodzaj odebranych odpadow

Zmies/ane odpady opakowaniowe

Opakovvania ?.e szkta

/uzyte tipony

Niesegregowane (zmicszane) odpady

Odpady wielkogabarytowe

Masa odebranych odpadow

[Mfl]

50,50

67,9

0,4

372,5

55,2

III. Qcena mozliwosci technicznvch i organizacyinych Gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnvmi

1. Mozliwosc przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpaddw zielonych oraz pozostatosci

z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania.

Na terenie Gminy Ostrowek nie ma mozliwosci przetwarzania odpadow komunalnych. Wszystkie odpady

zgodnie z zawarta. umow^ przekazywane byty do sktadowiska odpadbw innych niz niebezpieczne i oboj^tne

w Dylowie A gm. Paj^czno. Odpady z Dornu Pomocy Spotecznej w Skrzynnie trafiaty do sktadowiska

odpadow innych niz niebezpieczne i oboje.tne w Rudzie k/ Wielunia

Zgodnie z Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa L6dzkiego Gmina Ostrowek

zostata uj$ta w Regionie 2. RIPOK w Dylowie jest cia^le modernizowany by zapewnic odbior odpadow

z pobliskich gmin.

2. Potrzeby inwestycyjne zwi^zane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2014 na terenie Gminy Ostr6wek nie realizowano zadnych zadan inwestycyjnych z tytutu

sktadowania, recyklingu czy odzysku odpadow komunalnych i z tego tez tytutu nie poniesiono zadnych

kosztow.



3. Liczba mieszkaricow

a)liczba mieszkaricow zameldowanych na dzieri 31.12.2014 r. na pobyt staty i czasowy 4563 osob.

Liczba nowo powstalych nieruchomosci wykazuje tendencj? wzrostowa,. Roznica w liczbie mieszkaricow

zameldowanych a wykazanych w zlozonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza

miejscem statego meldunku przez wielu uczniow i studentow. Analogiczna sytuacja wyst^puje wsr6d osob

czynnych zawodowo, ktorzy ze wzgledu na wykonywanq prac? przebywajq poza terenem Gminy.

4. Liczba wtascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa wart- 6 ust. 1.

Na terenie Gminy Ostrowek do korica 2014 roku wydano przez Wojta Gminy Ostrowek jedna, decyzj?

administracyjng. wobec wiascicieli nieruchomo^ci, ktorzy nie zawarli umowy o ktorej mowa wart. 6 ust. 1

ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. W wyniku dostarczenia stosownych pouczeri

wtasciciele nieruchomosci wprowadzali korekty liczby os6b w deklaracjach optaty za odbior i

zagospodarowanie odpadow komunalnych

IV. Wskazniki odzysku przewidziane do osiagniecia w koleinvch

latach

1. Ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do sktadowania

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra 6rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomow ograniczenia

masy odpadow ulegaja^cych biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz sposobu obliczania

poziomu ograniczenia masy tych odpadow, dopuszczalny poziom masy odpadow komunalnych ulegajqcych

biodegradacji przekazywanych do sktadowania w stosunku do masy tych odpadow wytworzonych w 1995 r.

wynosi:

ROK

Dopuszczalny poziom masy

odpadow Komunalnych

ulegaja,cych biodegradacji

przekazywanych do

skladowania w stosunku do

masy tych odpadow

wytworzonych w 1995 r. [%]

2012

75

2013

50

2014

50

2015

50

2016

45

2017

45

2018

40

2019

40

2020

35



Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, do odpadow komunalnych, ulegajacych

biodegradacji, zalicza sie:

- papier i tektur?,

- odziez i tekstylia z materraJow naturalnych,

- odpady z terentiw zielonych,

- odpady kuchenne i ogrodowe,

- drewno,

- odpady wielomateriatowe,

- frakcje drobna. <10 mm.

Poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji ostqgniejy przez

Gmine Ostrowek wyniosfw 2014r.; 37,9%

2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych

frakcji odpad6w komunalnych

Zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomow recyklingu,

przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych

poziomy te wynoszq odpowiednio:

Papier, metal,
tworzywa sztuczne.

szkto I)

Poziom recyklingu I przygotowania do ponownego uzycia [%J

2012

10

2013

12

2014

14 16

2016

16

2017

20

2018

30

2019

40

2020

50

Poziomy sa, liczone la,cznie dta wszystkicn podanych frakcji odpadow komunalnych

Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego uzycia nastepujqcych frakcji odpadow

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta osiqcjniety przez Gmin^ Ostrowek

w 2014r. wyniosf: 19,0 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz

niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych

Wymagane poziomy odzysku odpadow budowlanych i poremontowych okreslone w rozporza^dzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziombw recyklingu. przygotowania do ponownego

uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych, zawiera ponizsza tabela:

Inne niz

niebezpieczne

odpady budowlane

I rozbiorkowe

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia I odzysku innymi metodami [%]

2012

30

2013

36

2014

38

2015

40

2016

42

2017

45

2018

50

2019

60

2020

70



Podmioty wpisane do rejestru dziatalnosci regulowanej w 2014r nie odbierafy odpadbw budowlanych

i rozbiorkowych na terenie gminy Ostrowek.

Osia^gane wskazniki sqobliczane na podstawie sprawozdari otrzymywanych od firm odbieraja,cych

od wtascicieli nieruchomosci odpady komunalne.

V. Koszty obstugi svstemu

W I potroczu 2013 r. koszty zwiqzane z odbiorem odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci oraz

przekazaniem ich do miejsc odzysku albo unieszkodliwiania, ponoszone byty przez dziataja^ce na terenie

Gminy firmy wywozowe.

Od 1 lipca 2013 r. koszty gospodarki odpadami ponoszone byty przez Gmin^ na podstawie umowy na

odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych. Roczny koszt wynosi:

Nazwa kosztu

Usluga odbioru i zagospodarowania odpadow od mieszkaflcbw, dzierzawa

kontener6w i pojemnik6w - ustuga w ramach przetargu

Razem

Kwota

288561,1 5 zl

288561, 15 zl

VI. Wyposazenie mieszkaricow w pojemniki do segregacji
W ramach systemu wyposazono wszystkie nieruchomosci zamieszkafe w pojemniki do gromadzenia

odpadow. Dostarczono rowniez pojemniki do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych

w Ostrowku

VII. Podsumowanie
Rok 2013 i 2014 obj§ty przedmiotowa. Analiza;, to lata w ktorych na Gminy natozone zostaty nowe obowi^zki

dostosowywania dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do rewolucyjnych

zmian wprowadzanych ustawa, o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach oraz niektorych innych ustaw.

Od 1 lipca 2013 r. to Gmina zobowia^zana zostata obja^c wtascicieli nieruchomosci z jej terenu,

zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem wprowadzenia zmian w

obowia.zujqcych przepisach jest:

- uszczelnienie sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadow komunalnych "u zrbdta",

- zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych kierowanych na sktadowiska,

- zmniejszenie nielegalnych sktadowisk odpadow, tzw. "dzikich wysypisk",

- prowadzenie wtasciwego sposobu monitorowania post^powania z odpadami komunalnymi przez

wtascicieli nieruchomosci jak i prowadza,cych dziatalnosfi w zakresie odbierania odpadbw komunalnych od

wtascicieli nieruchomosci.



- prowadzenie wtasciwego sposobu monrtorowania post^powania z odpadami komunalnymi przez

wtascicreli nieruchomosci jak i prowadzqcych dziatalnosc w zakresie odbierania odpadow komunalnych

od wtascicieli nieruchomosci.

Nowy system gospodarki odpadami, ktory obowiqzuje od 1 lipca 2013 r. wia^zat si? z wprowadzeniem optaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. miesi?cznej optaty uiszczanej przez wtascicieli

nieruchomosci na rzecz Gminy Ostrowek, ktora w zamian odbierata od wtascicieli kazda_ wytworzona, przez

nich ilosc odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny i zmieszany, a takze

wyposazyta nieruchomosci w pojemniki do gromadzenia odpadow komunalnych. Ustalenie stawki za

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowito trudne zadanie, poniewaz wcze£niej problematyk? t?

regulowat sam rynek.

Od 1 lipca 2013 r. uruchomtono Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych, zwane PSZOK,

ktbrego utworzenie stuzy minimalizowaniu negatywnego oddziatywania na srodowisko, wtasciwernu

post?powaniu z odpadami, a takze zapobieganiu zanieczyszczeniom srodowiska naturalnego. Ponadto

tego typu punkt oraz jego odpowiednia promocja daja, szans$ na zwi^kszenie swiadomosci ekologicznej

mieszkahcow a co za tym idzie skuteczniejszej segregacji odpadow w Gminie. W celu spetnienia wymogow

w zakresie redukcji odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych do sktadowania,

niezb^dnym jest prowadzenie selektywnej zbibrki odpadow, w tym odpadow zielonych i przekazywanie ich

do miejsc odzysku (przy czym odpady zielone trafiac powinny do regionalnych i zast^pczych instalacji

przetwarzania odpadow komunalnych) oraz zagospodarowanie odpadow zielonych we wtasnym zakresie,

mi^dzy innymi poprzez przydomowe kompostownie, tj. zgodnie z hierarchiq post^powania z odpadami,

gdzie odpady w pierwszej kolejnosci poddaje si? przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego

rodzaju odpady nie trafity na sktadowisko w ogolnym strumieniu odpadow komunalnych
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