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Analwa
stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Konarzyny

zarok20l5

1.

Wprowadzenie

1.1. Cel przygotowania

AnalĘ

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Konarzyny sporządzoną w celu weryfikacji możliwościtechniczn;lrn

i otganizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
1.2. Podstawa

prawna spotządzenia

AnalĘ

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z20I3r. poz. 1399 ze zm.), gdzie określony
został wymagany zakres takiej analizy.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1 0 ustawy z dnia 1 3 wrześni a 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), gminy dokonują analizy stanu

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwościtęchnicznych
i otganizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

z

Zalłęs przedmiotowej artalizy częściowo pokrywa się rocznym Sprawozdaniem
z realizacji zadń z zaL<ręsu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym ptzęz gminę,
na podstawie art.99 ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedłożęnia marszałkowi wojewódźwa
orM wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do
marca roku
następującego po roku, którego dotyczy.

3l

1.3.

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

Przy sporządzaniu niniejszej Analizy opierano się również o dokumenty o charakterze
strategicznym, tj.
- Krajowy plan gospodarki odpadani 2014 przyjęty uchwałą rc 2I7 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2010 r. (M.P.Nr 101, poz. 1183),
- Polityka Ekologiczna Pństwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
ptzyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia22 maja2009 r, (M.P. Nr 34, poz. 501);
atakże ustawy i akty Wykonawcze dotyczące problematyki gospodarki odpadami, tj.:
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. zż0l3 r. Nr 21 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. Poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. zż0l2 r. Nr 676),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 29 maja 2012 r. ws. Poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z20I2 r. Nr 645),
- ustawa

z

z

dnia 15 maja żOt2 r. ws. wzorów sPrawozdń
o odeńanych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadń
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U, z20I2 r. Nr 630),
_ RozporŹąizenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. WS. MechaniCzno
biologicznego przetwarzaniazmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z20l2 r. Nr 1052),
- RoŹporząózónie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. ws. Wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z20I0 r. Nr 249 Poz. 1673 zPÓŹn. zm.),
_ RozporŹądzenii Ministra Środowiska z dniaż7 września 2001t. ws. Katalogu odpadów (Dz. U.
z200I r. Nr 1lż,poz.Iż06)

_ Rozporządzenie Ministra Środowiska

2.0

ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

2.1

Charakterystyka Gminy Konarzyny

Gmina Konarzyny leży w południowo-zachodniej częściwojewództwa pomorskiego

w powiecie chojnickim, położona jesi na Pojezierzu Pomorskim w malownlczej zachodniej częŚci

Boiow Tucholśkich, wśród lasów sosnowych, łąk, licznych jeziot otaz rzek. Prawię

70oń

powierzchni gminy to obszary krajobrazu chronionego - są to fragmenty Borów Tucholskich oruz
^dorr""ru
BrJy, graniczące 6ezpóSrednio z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. Od PÓłnocY
grańczy z gminąripnica, od wschodu z gminą Chojnice, od południa z gminą Człuchów, a od
zachodu z grniną Przechlewo.
naukołvych opracowń geografii ftzycznej Polski gmina Konarzyny lezY w obrębie
Wg-Charzykowskiej
będącej ÓzęŚcią makroregionu Pojezierza Południowo-Pomorskiego.
Równiny
W półnócnej częsci gminy pizópływa oeku Chocina - dopływ Brdy. W t.j częściznajduje się
tŃę szerę§ jezior .y*ońt. W częścipołudniowej przepływa rzeka Brda. Na terenie gminY
znajduje si{ro jezioi o łącinej powierzchni ponad 205 ha. Obszary leśnezajmują w gminie około
s+ól" iow.,38 % stanowią uz}tti rolne, 8% wody i grunty pozostałe. Tereny użYtkowane rolniczo
znajdijąsię w centralnej częścigminy pomiędzy wsiami: ZielonaHuta, Konarzyny i CiecholewY.
priez-obr"* gminy rónarŻyny z południa na północ przebiega szosa wojewódzka Chojnice Bytów, stanoriiąca_ośkomunitu"yjrrą gminy, zktórąVłzyblje się szosa Brusy - Czame. Drogi
pówiatowe Konarzyny - żychce - ńełpin - Binduga oraz drogaprzezwieś CiecholewY i 1 km ulic
we wsi Konarzyn} mają'nawierzchnię asfaltową. Pozostałe drogi na terenie gminY to drogi
jest na 6
asfaltowe, pohó lub utwardzone bez pokrycia asfaltowego. Teren gminy podzielonY
(dane
sołectw i iajmuje powierzchnię 104Ż7 km2. Gminę zamieszkuje 2329 mieszkńców
z ewidencji ludności,stan na 3I.12.2015 r.).

2.2 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie

konarzyny

2.2.t. Żr ó dla powstaw ania o dp adów komunalnych
Zgodniez ustawą

z

dnia 14 grudnia 2012 rokuo odpadach ptzęz odpady komunalne naleŻY

rozumiei odpady powstające

i

w

gospodarstwach domowych,

z

wyłączeniem pojazdów

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące
oó i*yór, wytworców ÓÓpadów, kt6re-zę względu na swój charakter tub skład są Podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne Pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynnoŚci Przetwaruaria
odpadów, która nie zmieniław sposób znaczący ich właściwości.

wycofanyctr

et<Śptobt acji,

,'a,'

^, i
Głównym

źródłempowstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Konarzyny są
gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użytecznościpublicznej. Są to również
odpady komunalne pochodzące z tzw. terenów otwartych
kosze uliczne, zmiotki, odpady
zpLaców czy zzieleni wiejskiej.

-

2.2.2 . Systemów gospodarowania odpadami w 2015r.

Rok 2015 objęty przedmiotową analizą to rok, w którym w Gminie Konarzyny
fuŃcjonował jeden system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie wyźej

cytowanej ustawy od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina zobowiązarta była do objęcia nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicielinieruchomości.
przypadku gminy Konarzyny obowiązek ten realizowany jest tylko
wyłącznie wobec
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkńcy np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, właścicieledziałek letniskowych
zobońązarle są do zawarcia stosownej umowy z dowolną firmą posiadającą wpis do rejestru
działalnościregulowanej prowadzonego przęz Wójta Gminy Konarzyny.

i

Wysokość opłaty w 2015 roku nię uległa zmianię w stosunku do roku poprzedniego
i wynosiła odpowiednio:
Odpady segręgowane - 10 zł losoba, max. 50 złnam-c od gospodarstwa domowego
Odpady niesegregowane - 15 zł losoba, max. 75 ńnam-c od gospodarstwa domowego
Wywozem odpadów zĄmowała się firma ZaHad Zagospodarowania Odpadów w Nowym
Dworze sp. z o.o., zktótąpodpisano umowę na okręs od 01.01.2015 do 30.06.2017r.. Miesięczny
kosź wywozu odpadów kształĘe się na poziomie 5966,67 brutto.

W ramach opłaty uiszczanej ptzez właścicielinieruchomości zamieszkałych na rzecz
Gminy Konarzyny odbierana jest z terenu danej nieruchomości każda ilośó wytworzonych
odpadów komunalnych - zmieszanych oraz zbięrartych w sposób selektywny. Ponadto w ramach
opłaty zotganizowane zostały mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dawnego wysypiska śmieci
w Zielonej Hucie, do którego mieszkańcy mogą dostarczać m.in. tzw. odpady problemowe.
Wykaz firm posiadajqcych wpis do Ąejestru działalnościregulowanej

Wpis do rejestru działalnościregulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Konarzyny
posiadają aktualnie niżej wymienione firmy, które świadczyó mogą usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
tęrenu nieruchomości niezamieszkałych np. szkół, przedszkoli,
przedsiębiorstw:

z

1. SITA POŁNOC

2.
3.
4.
5.
6.

Sp. z o.o.

ul. Trakt Św. Wojciecha43145,80-044 Gdńsk,
ZaWad Oczyszczania Miasta " ZO}i[' Andrzej Pestka
ul. Kościerska 4 A, 89-600 Chojnice Klawkowo,
ELWOZ Sp. ż o.o. oddziń Sierakowice
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdński,
AGRO-POL Anna Kobus
Nieżychowice 47, 89 -620 Chojnice,
Zal<ładZagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Nowy Dwór 35,89-620 Chojnice,

:"-o

.

|.'"

odzieżi tekstylia zbięranę są do pojemników ustawionych przęz firmę TESSO SP. z

pojemniki usyttlowanó ,ą

*

o,o,

Zielonej Chocinie i w Konarzynachprzy ul. StraZackiej.

ż.3. Liczba mieszkańców
Na dzień 3I.12.2015 roku liczba osób posiadających stałe lub czasowe zameldowanie na
terenie Gminy Konarzyny wynosiła 2329 mieszkańców,

zostało według
Systemem gospodaro*ania Óapaaami komunalnymi do końca 2015 roku objętYch
ńzonychie{taracji 508 gospodarstw, w tym 8 gospodarstw zadeklarowało brak segregacji.
pobytu
zarnięszkałych wynika m.in.
Róznica pomiędzy liczbą ońb zameldowanych
o
utrzYmaniu
mieszkńcó w za graricQ, w innej miejscowościczy na studiach. Według ustawY
właŚciciele
czystości i porządku w lminach opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnYmi
nieruchomoŚci,
nióruchomości zamieszkiłych pono."ą Żu o.Óbyrd.tycznie przebywające na danej

z

a

przeprowadzonych przez pracowników urzędu analiz wynika, że selektYwnY sPosób
gromadzenia odpadów komunalnyclrzadeklarowany zostil, na ponad 98% nieruchomoŚci,

Z

2.4.Liczbawłaścicielinieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
1 ustawy o utzymaniu crystościi porządku.

o

której mowa w ań, 6 ust,

wYdania
Na terenie gminy Konarzyny do końca 2015 roku nie odnotowano koniecznoŚci
przęzwójta cmini ron arzyny decyzjiadministracyjnej wobec właścicielinieruchomoŚci.

2.5. §posoby postępow ania

zodpadami komunalnymi

uchwałą Rady Gminy w Konarzynach nr )U83l2015 w sprawie okreŚlenie
Świadczenia usług w zakręsie _odbierania odPadów
szczegółowego sposobu i
"aio.ru
za
komuialnycń od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odPadów w zarian
do zbierania
uiszczoną opłatę Gmina wyposażyła nieruchomośói w pojemniki lub worki słuŻące
odpadów komunalnych.
posesje zostały wlrposażone w pojemniki do segregacji odpadów:
- odpady zmięszane
- szkło
_ papier, tworzywa sńuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
- popiół (na wniosek mieszkńca)
z
oapuay zięlone należy poddaó kompostowaniu na terenie nieruchomoŚci zgodnie PowYŻszą
Zgodnie

z

uchwałą.
Od 2015 roku selektywnie byłązbierana frakcja popiołów,
\V ?O15 rokll rlokonano zmiarl, nastepuiącYch
Traci moc:
Tvtuł uchwały
Uchwała w sprawie określenia uchwała nr
terminu, częstotliwości' i Ębu XXIl155l20l3 zdńa6

uiszczania

opłaĘ

gospodarowanie

za

u< :hwał

Uwasi:
Wchodzi w życie
Uchwała w Y82l2015 z Dostosowanie do
6l ust. l ustawy
dnia l8 grudnia 20L5 r,

art.

o utrzymaniu porządku

marca2013 r.

i czystości w gminach

odpadami

komunalnymi

Uchwała w sprawie wyboru uchwała nr
metody ustalania opłaty za XXIll54l2013 zdnia6

gospodarowanie
komunalnymi oraz
stawki oołatv

odpadami

wysokości

marca 2013 r.

Uchwała nr

Ń8ll20l5

dnia l8 grudnia 2015 r.

z

Dostosowanie do art.6
ust. 4 ustawy
o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach

Uchwała 'w sprawie określenia Uchwała m lll1ll2014 z
szczegołowego sposobu i zakresu dnia 19 grudnia 2014r.

w

świadczenia usług
zakresie
odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr X/83/2015

Dostosowanie do art.6r

dnia l8 grudnia 2015 r.

ust, 3, ust.3b, 3c i 3d
ustawy o utrrymaniu

porządku i cąlstościw
gminach

od właścicielinieruchomości i

zagospodarowania tych odpadów w
zarrian za uiszczoną opłatę

Uchwała w sprawie wymagań,

jakie

powinien

uchwała nr
XXX/242/20I4 z dnia l8
czerwca2014 r.

spehiać

przedsiębiorca ubiegający

się

uryskanie zezwolenia

o

Uchwałą nrYIl47/2015 z
dnia l8cezrwca2015 r.

na

prowadzenie działalnościw
zakresie oprózliania zbiorników

bezodpływowych

i

niecrystości ciekĘch
konarzyny

transportu

w

Gminie

WYwozY odPadów z terenu nieruchomości zamieszkałych są zgodne z harmonogramami
wYwozów odPadów komunalnych zatwierdzonychprzezWójta Gminykorra."yny. Częńtliwośó
WYWoZu odPadów zostńapozytywnie zaopiniowana przezPństwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitamego w Chojnicach. opinia znak HK-6060-31/15 z dniaz1.oz.iols r.
JednoczeŚnie celem ułatwienia mieszkńcom segregacji odpadów komunalnych w postaci
zuŻrYtYch batęrii czY Przeterminowanych lekarstw ustawiono na terenie gminy
specjalistyczne
pojemniki:

ZuĘe baterie:
I. Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach,
2.Utząd Gminy w Konarzynach
przeterminowane leki:
1. Apteka przy ul. Szerokiej w Konarzynach
2.OśrodekZdrowiaprzy ul. Szerokiej 19 w Konarzynach

W centrum miejscowoŚci, przy przystanku autobusowym ustawiono pojemnik do zbiórl<t
oPakowń ciŚnieniowych np. po aerozolach oraz pojemnik na odpady w pósiaci tonerów i tuszy

do drukarek.

Funkcjonowanie PSZOK w Zielonej Hucie oraz mobilnych punktów zbiórki odpadów
w Gminie Konarzyny powoduje zmniejszenie negatyvnego oddziaływania strumieni odpadów
komunalnYch na Środowisko, pozwala na wyuczenie się w mieszkńcach nawyku właściwego
PostęPowania z oĘadami problemowymi, a co za tym idzie zwiększa się ich świadomo-śó
ekologiczną, ato z kolei pomaga zniwelować ilośćzanieczyszczeńpowstający.h
przydrożnych rowach.

np. w lasach czy

2.6.IloŚĆ odPadów komunalnych wytworzonana terenie gminy Konarzyny w 2015 roku.

IloŚĆ odPadów komunalnych podana w niniejszej analizię sporządzona jest na podstawie
sPrawozdń otrzYmanych^za lata 20t3 - 2015 od firm zajmujących się wywozem odpadów
komunalnych z terenu gminy Konarzynyi

rok

2013

200301

Składowany
D5

R12

19l2I2
składowany

l

50107

szkło

l70904
gluz

zmieszany
D5

20l4

I94,|

55.2

2l9,4

0

2015

l38,9
2I9,4

92.33

32.1
45.6

228,8

0

228.8

89,2

48.8

78,6

17010l

l 50l 0ó
opakowania

gryz,
,,czysty"

*l

200199
50102

odpady

z

pozostałe

popiół

Razem

frakcje

tworzvwa

1,5

21,5 + 5,7*

8

9,8
6

45

6,8

262,9
326.6

14.8

406,4

4,1

r5.5

48,4

15 01 06 "opakowania wielomateriałowe,

plastik"

15 01 07 "szkło"

r

rok 2015

r
r

rok 2014
rok 2013

20 03 01 odpady zmieszane

01
a) łącznamasa odebranych odpadów komunalnych zmieszanych o kodzię Ż0 03
- poddanych składowaniu

-

0

-

228,8 Mg

Mg

innym niż składowanie procesom przetwarzania_ 228,8 Mg
Mg.
Ńyr"lekójonowana w RIpoK Nowy Dwór frakcj1 o kodzie |9 1212 wynosiła 89,20
80 mm nie
Jest to ołpad iawierĄący frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej
_ odpad skład9wany.
poddany piocesowi stabilizacji biologicznej
ze strumienia
bapaa t od"i" tg D 12 o wielkosii o-sb mm, w ilości135,13 Mg, wydzielony
w Procesie
odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Konarzyny poddano stabilizacji

'

- poddan}ch

i

kompostowania.

punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnYch w Zielonej
b) masa odpadów zbieranych w
Hucie przekazane do RIPOKNowy Dwór
- 20 03 07 odpady wielkogŃarytowe - 3,5 Mg
- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy - 5,4 Mg
_ 17 01 01 odpady
gruźr,betonu , materiałów ceramicznych _ 4r1 Mg
- 16 01 03 zuffie opony -2,6M.g
_ 16 02 14 zlżyte
niz wymienione w 16 Oż 09 do 16 02 13,,elektroodPadY" 0,8

,

*"ąar"ń"iń

Mg
- |5 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elęmenty inne niZ wYmienione w 16 02
09 do 16 0212,,elektroodpady" - 0,5 Mg
- 20 01 39 tworzywasńucznę - 0,2 Mg
c)Łącznamasa odpńw komunalnych: papier, metal, tworzywo sńtrcznei szkło
-'odebranych z terenu gminy Konarzyny - 104,5 Mg

T,

2.7. Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pruekazywanych
do składowania.
Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest na podstawie wytyeznych
Rozpotządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 20I2r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywarrych do składowaria oruz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
1.

Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r.

- OUB1995

Lw-

liczba mieszkńców wsi w 1995 r. wg GUS - dla Gminy Konarzyny: 2,140 osób
OUB1995 :0,155 x Lm + 0,047 x Lw [Mg]
OUBl995 :0,047x 2140 osób: 100,58
2. Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych z terenu

Gminy Konarryny w 2015r.

i przekazanych do składowania MOUBR:
MWR - masa zmieszanych odpadów 20 03 0l zebranych w 2015 r. z obszaru wsi, przekazane
do składowania(z częściII sprawozdania ogólnego): 0 Mg
UW - udziń odpadów wgrozporządzenia:0,48
MBR - masa odpadów o kodzie 19 12 12 : d|a Gminy Konarzyny 89,20 Mg

Nowy Dwór

MOUBR: (MWR
MOUBR:

-

danę

z RIPOK

x UW) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) [Mg]

(0 Mg x 0,48) + (89,20 x 0,52)

MOUBR:46,38

3. Osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekarywanych do składowania TR
TR: MOUBR x 100 l OUBI995 [%]
TR:46,38 Mg x 100 / 100,58

TP.:461110ń
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania osiągnięty tylko w n/wymienionych przypadkach:

TR: PR
-TR<PR
gdzie PR wg
-

rozporządzenia na 2015 r. wynosi 50oń, uwaga

wskźnik będzie wynosił 45

, dla roku 2016

dopuszczalny

%

wNIosKI xoŃcown:

Gmina Konarzyny osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacjiprzekazywanych do składowania w 2015 r.,ponieważ TR < PR (46.11% < 50%).

W celu

spełnienia wymogów

w

zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających

biodegradacj i kierowanych do składowania, niezbędnym j est:

1) prowadzenie selelłtyvvnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, i przekazywanie ich
do miejsc odzysku (prry czym odpady zielone trafiaó powinny do regionalnych i zastępczych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych), oraz zagospodarowanie odpadów zielonych we
własnym zakresie, między innymi poprzez przydomowe kompostowniki, tj. zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolęjności poddaje się przetwaruaniu
w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzĄu odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym
strumieniu odpadów komunalnych;
2) wspieranię działaniaRegionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych.

, :x1'

2.8. poziom recyklingu, prrygotowania do ponownego uĘcia i odrysku innYmi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

osiągany poziom recyklingu, przygotowania do ponowrrego użycta i odzysku innYmi metodami
innyórr iiŹ niebezpięczne gapuao* budowlanych i rozbiórkowych obliczony jest na Podstawie
RoŹporządzenia Mirrirtru Środowiska z dnia ż9 maja 2012 r. w sprawie Poziomów recYklingu,
przygotowania do ponownego vżycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odPadów
komunalnych.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innYch
p
niż nieb ezpieczne o dp adów budowl anych i ro zb i órkowych : b r
Mrbr _'łączna misa innych niż niebezpiecznę odpadów budowalnych i rozbiórkowYch
poddanych iecyklingowi, pizygotowanych do pono*nego użycia oraz poddanych odzYskowi
innymi metodami 4,1 Mg
Mwbr Łączna--uri wytworzonych innych niZ niebezpieczne odpadów budowalnYch
i rozbiórkołvlch pochodzącychze strumienia odpadów komunalnych 10,1 Mg
P51=(Mrbr x 100): Mwbr
Pbl= (4,1 Mg x 100) : 10,1 Mg = 40,59o/o
1.

:

wNIosKI roŃcown:
Gmina konarzyny osiągnęla poziom recyklingu i przygotowania do ponownego i odrysku
innymi metodami iŃ.r, in niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowYch
w 201,5r.

Według zapisów zńącznika do powyższego rczporządzenia - tabela 2 poziom recYklingu
i przy§otowania do ponownego l1życia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpięcznę
odpułÓ* budowlanych i rozbiórkowych na 20|5 r. wynosi 40 %. Zgodńe z zastosowanYm
obiiczeniem pozioń recyklingu i pizygotowania do ponownego użycia i odzYsku innYmi
metodami innych niz ńi"b""pi..rń" odpadów budowlanych i rozbiórkowYch dla GminY
Konarzyny w 2015 r. wyniósł 40,59oń.
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odrysku innymi metodami [7o]

Rok
Inne niż niebezpieczne odpady

2013 2014 2015 20t6 20t7 2018 2019 2020
70
50
60
45
40
42
37
36

budowlane i rozbiórkowe

osiągane wskźniki są jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdń otrzymywanYch od firm
odbiórających od właścicielinieruchomości odpady komunalnę oraz wYników zbiórki w ramach
funkcjońwania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. OdpadY tego rodzaju
odPadami
łrobnych ręmóntów są jeszcze w dalszym ciągu mięszane
pochódzące
komunalnymi zmieszanymi, zatem nię zawsze są one wydzielane z ogólnego strumienia odPadów
komunalnych.

z

z

.

i1

'

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworryw sztucznych i szkła.

2.9. Pozioiń

OsiąganY poziom recyklingu, ptzygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odPadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony jest na podstawie
RozPorządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja żOiZ r. w sprawie poziómOw rócyklingu,
PrzYgotowarria do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
1.

Masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych w Mg _

Mwpmts
Lm - liczbamieszkńców Gminy Konarzyny, stan na dzięń3I.I2.20I5 r. według złożonych

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
2329 osób
MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnychprzezjednego mięszkńca na terenie
województwa, dane wg GUS - dla wojewodńwapomorskiego:302 kg = 0,302 Mg
UmPmts -udzińłączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkław składzie
morfologic znym odpadów komunalnych : dla Gminy Konarzyny 20 l 5 :
- wieś:27r7,oń

Lm x MwGUS x Umpmts
(2329 osób x 0,302Mgx27,7%o):
Mwpmts:194,83 Mg
Mwpmts
Mwpmts

=

:

194,83

,
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użyciapapieru, metali, tworzyw sztucznych
szkła Ppmts:
MrPmts -łącznamasa odpadów papieru, metali, tworzyw sńvcznychi metali poddanych
recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia: 66 Mg
MwPmts - masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze
strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów
komunalnych w Mg: z obliczone zwzorvokreślonego w puŃcie 1: l94,83 Mg
Ppmts =(Mrpmts x 100): Mwpmts
Ppmts = (66 Mg x 100) : 194,83 Mg
Ppmts = 33o887o

i

WNIOSKI KOŃCOWE:
Gmina Konarzyny osiągnęla poziom recyklingu i prrygotowania do ponownego użycia
papieru, metalio tworryw sztucznych i szkła w 2015 r.
Według zapisów załącznika do powyższego rczporządzenia - tabela 1 poziom recyklingu
i Przygotowania do pónownęgo użycia papieru, metali, tworzyw sźucznych i metali naż0I5-r.
wYnosi 16%. Zgodnie z zastosowanymi obliczeniami poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szhJa dla Gminy Konarzyny
w 2015 r. wyniósł 33,88Yo.

l,

"Poziom recyklingu i ptzygotowania do ponownego uĘcia [7o]

Papier, metal,
tworzywa

sźuczne,
szkłol)

2,t0. koszty poniesione w nviązku z

odbieraniemn odryskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

odpadami
2015 roku w związku z fuŃcjonowaniem nowego systemu gospodarowania
ptzetarg na odbiór odpadów
komunalnymi Gmina rta tzę1z przedsiębiorcy, któ,y, _wysrał
(w m-cu stYczniu 5966,57) ń, co w
komunalnych ponosi miesięczne koszty wtwysolości 5966,67
skali roku-fuŃcjonowania systemu dało kwotę 7t.599,94 zl.

w

Do kosztów fimkcjonowania nowego systemu należy wliczyó również:
Koszty przyjęciaodpadów ptzezZZO Nowy Dwór:
miesiąc

kwota
ż013

żOL4

żOt5

Styczeń

4336,26

4624,ż9

Luty
Matzęc
Kwiecień
Maj
Czerwięc
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

3670,85

3825,10

3800,67

3634,38

4827,89

6408,19

3999,77

5025,35

38ż8,77

4847,77

ż345,48

4151,49

4267,02

3384,31

3903,18

4346,ż|

ż987,91

3749,67

5036,00

pńdziemik

4278,7l

4288,46

3929,86

Listopad

3286,23

3704,97

4239,24

Grudzień

3449,37

5758,93

4ż96,I5

razem

19432,0t

50020,91

54479,56

, 'F.'

ROZLICŻENIE:
1.Liczba osób, od których pobierana jest opłata ok.1.735
Z.Przypis opłaty w 2015 roku:

209.760,00 zł

3.Wpłaty w 2015 roku

207.899,80 zł

:

4.Zaległościna dzięń 3 1 . 1 2.20 1 5 roku:
(od początku działania systemu tj. od 0I.07.2013)
5.Wydatki do dnia 31.12.2015 roku:
w tym:
Wynagrodzenia i pochodne
b) Materiały (naklejki na pojemniki, kosze uliczne, cemento miotĘ, paliwo,
worki na PSZOK, drukarka, niszczarka, szaĘ, artykuły biurowe,
traktorek zprzyczepką, nagrody na konkurs, materiaĘ BIIP
c) Komputer
d) Usfugi:
a) Zagospodarowanie
56.582,34
b) Transport
72.473,27
c) Dzierżawa i wywóz pojemników na PSZOK 2.476,80
d) Usfugi
2.7ż5,87
e) Konserwacja
L660,56
Przygotowanie
1.230,00

a)

odpadów
lwywózodpadów

0

e)

0

ń

200.913.61zl
43,643,01

14,40I,79

L477,50
I37.148,84

pocźowe
oprogramowania
e-deklaracji

Opłaty
Delegacje

23,07
200,59

szkolenia
h) Analizy
i) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
g)

Rozliczenie roku

8.273,30

2015:

pozostała kwota

399,00
2.312,40

1,367,4l

6.986,19zl

2.1l. Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozo§tałoŚci z sortowania i pozostałościz mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomości obowi7any jest do przekazywania
odebrarrych odpadów komunalnych zmieszarlych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnychprzeznaczonychdo składowania, wyłącznie do Regionalnych
Instalacji Ptzeksztńcania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodńe z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Konarzyny ptzekazywane
są do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. Odpady z gminy Konarzyny trafiały do
instalacj i wykazanych w sporząd zony ch za 20 l 5 rok sprawo zdaniach.
Na terenie Gminy Konarzyny nie ma technicznych możliwościprzetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z vrytycznymi przekazywanę są do odpowiednich
instalacji.
2.12,Potrzeby inwestycyjne rwiązanez gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Potrzeby na rok 2016: artykułów biurowych, naprawa ogrodzenia PSZOK, zakw kamęr
do monitoringu PSZOK omz ewentualnych dzikich wysypisk śmieoi,edukacja mieszkńców,
utwardzenie terenu w Pszok pod magazynowanie gruzu budowlanego.

:.

PODSUMOWANIE STANU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY KONARZYI{Y
3.

Na terenie Gminy Konarzyny od dnia 1 lipca 2013 roku fuŃcjonuje system
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający znowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Gmina Konarzyny podjęła równięż w terminie wszystkie wymagane
przepisami prawa uchwały orM przejęŁa wszystkie obowiązki
zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
W zwiryku z nieosiągnięciem w 2013 roku wymaganęgo poziomu ogtańczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania oruz za nieosiągnięcie w 2014
roku wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użrycia i odzysku innymi

z

metodami innych niz niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska wszcz$, postępowania i wydał decyzje o naliczeniu kar
pienięznych w kwotach, odpowiednio: za ulegające biodegradacji 1970 zJ, za odpady budowlane
460 zł. W przypadku obu kar Wójt Gminy wnioskował o ich umorzenie, argumentując swoje
wnioski m.in podjętymi działaniami naprawczymi, które przyczyńły się do osiągnięcia
wymaganych wskźników w roku 2015. K*y, decyzjami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska zostaĘ umorzone w 2016 r.
Od2012 roku Gmina prowadzi kampanię edŃacyjno - informacyjną wśród mieszkańców
w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowane zostńy
przęz pracowników urzędu informatory dla właścicielioraz zarządców nieruchomości
zamieszkałych, które zawierńy informacje niezbędne do wdrozenia nowego systemu oraz ulotki
edukacyjne w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu uczestniczyli
również w zebraniach wiejskich organizowanych przęz sołtysów, na których wyjaśniane były
zagadnienia otaz problemy nurtujące mieszkńców z zak<resu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Dzięki starannym przygotowaniom oraz skutecznej kampanii informacyjnej I00%
właścicielinieruchomości złożyłodo Wójta Gminy Konarzyny deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego ponad 98Yo zadeklarowało selektyvne
gromadzenie odpadów komunalnych.
W zakręsie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewielka licńa właścicieli
nieruchomości zalega z uregulowaniem swoich należności.W przypadku tych osób prowadzone
j

est postępowanie administracyjne.
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