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I. Wprowadzenie

1. eel przygotowania analizy

Niniejszy dokument

stanowi corocznq analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Krzeszyce, sporzqdzonq w celu weryfikacji mozliwosci technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Podstawa prawna

sporz~dzania

analizy

Analiza sporzqdzana jest z zgodnie z wymogami zawartymi wart. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996r.

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach ( Dz. U. z 20 16r., poz.

250 z zm.).
Zakres przedmiotowy analizy jest zgodny z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadan
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporzqdzanym przez gminy, na podstawie
art. 9g ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedlozenia marszalkowi wojew6dztwa oraz
wojew6dzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

II. Gospodarka odpadamJ komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce
1.

Zagadnienia ogolne

1. W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych na terenie Gminy Krzeszyce realizowany byl przez Przedsiybiorstwo
Wielobranzowe "LS-Plus" Sp6lka z o. 0.; 62-064 Plewiska,

ul. Szalwiowa

34N2,

na podstawie zawartej umowy: nr 9105/2015/GO z dnia 29.05.2015r. (od 01.07.2015r.
do 30.06.2017r.). 30 maja 2017 1'. zostalo ogloszone zam6wienie publiczne na "Odbi6r
i transport odpad6w komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu
Gminy Krzeszyce". Zgodnie z obowiqzujqcym nowym statutem Celowego Zwiqzku Gmin
CZG-12 z 28 marca 2017r. art. § 6 ust. 1 pkt. 2 Zwiqzek zagospodarowuje odpady komunalne
odebrane od wlascicieli, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy gmin oraz zagospodarowuje
odebrane odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci polozonych w gminach uczestnik6w
zwiqzku, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy gmin uczestnik6w zwiqzku, a na kt6rych
powstajq odpady komunalne. Odbi6r i transport realizuje Przedsiybiorstwo WielobranZowe
"LS-Plus" Sp61ka

Z

o.

0.;

62-064 Plewiska, ul. Szalwiowa 34A/2, na podstawie zawartej

umowy: nr 13/06/2017/GO

Z

dnia 28.06.20171'. Natorniast odpady zagospodarowywane Sq
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przez Celowy Zwi,!zek Gmin CZG-12 z siedzib,! w Dlugoszynie 80, 69-200 Sulycin na mocy
umowy zawartej w dniu 21.06.2017 r.
2. Odpady komunalne z terenu Gminy Krzeszyce odbierane s,! w postaci zmieszanej
selektywnej.

Zmieszane odpady komunalne mog,! bye

przekazywane wyl,!cznie

do regionalnych instalacji przeksztalcania odpad6w komunalnych lub instalacji zastypczych,
zgodnych z uchwal,! nr XXXl280112 Sejmiku Wojew6dztwa Lubuskiego z dnia 10 wrzesnia
2012 roku w sprawie Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa lubuskiego na lata 2012
-2017 z perspektyw,! do 2020 roku oraz zawartymi w nim postanowieniami i zmianami .
W przypadku Gminy Krzeszyce jest

to RlPOK w Dlugoszynie (Dlugoszyn 80,

69-200 Sulycin) oraz Kunowice (uI. Slubicka 50, 69-100 Kunowice).
Odbi6r zmieszanych odpad6w komunalnych, nastypuje z czystotliwosci'! co 2 tygodnie,
zar6wno z nieruchomosci zamieszkalych jak i niezamieszkalych.
Zbi6rka papieru, szkla, tworzyw sztucznych odbywa siy na dwa sposoby:
a) w systemie workowym, kt6ry obejmuje swym zasiygiem zabudowy jednorodzinne oraz
mniejsze nieruchomosci zamieszkale, jak male zaklady produkcyjne czy lokale
usrugowe. Raz w miesi,!cu wysegregowane surowce wt6rne w workach z podzialem
na szklo (worek zielony), makulatury (worek niebieski), tworzywa

s~uczne

(worek

z6hy), odbierane s,! przez firmy zgodnie z zawarta umow'!.

bl

w systemie pojemnikowym, kt6ry obejmujy swym zasiygiem zabudowy wielorodzinn,!
(sp6ldzielnie mieszkaniowe, wsp61noty mieszkaniowe, duze zaklady czy sklepy). Raz
w miesi,!cu surowce wt6rne posegregowane w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,
odbierane s,! przez firmy odbieraj,!C'l odpady komunalne.

c) bioodpady, tzn. odpady po owocach i warzywach, obierki z owoc6w i warzyw, kwiaty
doniczkowe, stara ziemia do kwiat6w, zwiydle ciyte kwiaty, fusy po kawie, herbacie,
skoszona trawa i chwasty, liscie oraz drewno. Odbierane s,! raz w tygodniu
w specjalnie

oznaczonych

workach od

segreguj,!cych

mieszkaiic6w, kt6rzy

zadeklarowali brak kompostownika.
3. Na terenie Gminy Krzeszyce ze strumienia odpad6w komunalnych wydzie1a siy r6wniez
odpady problemowe, tj. zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, zUZyte baterie, meble,
przeterminowane leki i chemikalia, oraz pozostale odpady niebezpieczne. Do przyjmowania
tego rodzaju odpad6w i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest Tymczasowy Punkt
Gromadzenia Odpad6w Komunalnych,

znajduj,!cy w miejscowosci Krzeszyce przy
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ul. Ogrodowej (przy oczyszczalni sciek6w), czynny od poniedzialku do soboty w godzinach
od 8.00 do 14.00.
Odpady poremontowe i budowlane odbierane Sq z wyznaczonego kontenera lub
w przypadku wiykszych ilosci wprost, od mieszkanca po oplaceniu transportu. Ponadto, firma
odbierajqca odpady komunalne ma obowiqzek zgodnie z umowq, raz w mleSlqCU
przeprowadzenia objazdowej zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych, zuzytego sprzytu
i odpad6w zielonych, zbi6rka zgodnie z harmonogramem,

lqcznie z odbiorem odpad6w

segregowanych.
Zr6dla powstawania odpad6w komunalnych
1. Pojycie odpad6w komunalnych zdefiniowane zostalo wart. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

o odpadach. Zgodnie z tq definicjq, Sq to odpady powstajqce w gospodarstwach domowych,
z wylqczeniem pojazd6w wycofanych z eksploatacji, a takZe odpady niezawierajqce odpad6w
niebezpiecznych pochodzqce od innych wytw6rc6w odpad6w, kt6re ze wzglydu na sw6j
charakter lub sklad Sq podobne do odpad6w powstajqcych w gospodarstwach domowych.
Dodaje siy ponadto, ze zmieszane odpady komunalne pozostajq zmieszanymi odpadami
komunalnymi, nawet jezeli zostaly pod dane czynnosci przetwarzania odpad6w, kt6ra nie
zmienila w spos6b znacmy ich wlasciwosci. Do :Z:r6del powstawania odpad6w komunalnych
zalicza siy: gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (uslugi, handel, szkolnictwo,
rzemioslo oraz sektor gospodarczy).
2. Na podstawie deklaracji zebranych od mieszkanc6w oraz danych Ewidencji Ludnosci Gminy
Krzeszyce systemem objytych zostalo 1293 gospodarstwach domowych (stan na dzien
31.12.2017r.) oraz 87 niemchomosci niezamieszkalych. Zbi6rky selektywnq zadeklarowalo
1039 wlascicieli gospodarstw domowych oraz 31 % niemchomosci niezamieszkalych.
W spos6b zmieszany odpady gromadzi 254 gospodarstw domowych i 69% niemchomosci
niezamieszkalych. Okolo 20 nieruchomoscijest niezan1ieszkiwanych na stale przez wlascicieli.
Na dzien 31.12.2017r. na terenie Gminy Krzeszyce na stale zameldowanych bylo 4744 os6b,
a systemem zostalo objytych 3665 mieszkanc6w zamieszkujqcych na stale.
Stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.20 14r. nie ulegly zmianie.
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Hose odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy
Na podstawie sprawozdan otrzyrnywanych od firm

odbieraj~cych

odpady komunalne

od wlascicieli nieruchornosci z terenu Gminy Krzeszyce w 2017 roku odebrano nastypuj~ce
odpady

Tabela 1. 1nformacja 0 masie poszczeg61nych rodzaj6w odebranych z obszaru gminy odpad6w
komunalnych

Kod odebranych
odpad6w
komunalnych 4)

Rodzaj odebranych odpad6w komunalnych 4 )

Masa odebranych
odpad6w
komunalnych 5)
[Mg]

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04

Opakowania wielomaterialowe

1501 07

Opakowania ze szkla

37,000

1601 03

Zutyte opony

12,280

2001 23*

Urzqdzenia zawierajqce freony

0,380

Baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 160602 , 160603 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierajqce te baterie

0,595

Zutyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne nit
wymienione w 2001 21 i 20 01 23 zawierajqce
niebezpieczne skladniki

1,020

2001 36

Zutyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne nit
wymienione w 2001 21 , 2001 23 i 20 01 35

0,177

200307

Odpady wielkogabarytowe

114,940

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1.026,46

48 ,573
0,018

I

2001 33*

2001 35*

I

Suma:

1.241,443
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Tabela 2. lnformacja 0 masie odpad6w papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla
przygotowanych do ponownego uzycia i poddanych recyklingmvi z odpad6w odebranych
i zebranych z terenu gminy/Z\viqzku mi?dzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod od pad6w przygotowanych do
ponownego uzycia i poddanych
recykllngowj1l

Rodzaj odpad6w przygotowanych do
ponownego uzycia i poddanych
recyklingowi n

150101

Opakowania z papieTu i tektury

15 0102

Opakowania z tWOTZYW sztucznych

IS 01 05

Opakowania wielomaterialowe

15 010 7

Opakowania ze szlda

Masa odpad6w
przygotowa nych
do ponowneg o
uzycia i pod danych
recyklingowi8) [Mg]
43,001

4 6 ,688.,

t0,018

37,000

Odpady wysortowane z 20 03 01

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 0102

Opakowania z tworzyw sztucznych

7,5 18

15 010 4

Opakowania z metali

5,212

15 010 7

Opakowania ze szlda

7,15 1

,...,
9,2~
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Tab ela 3. Informacja

Kod odebranych
odpad6w komunalnych
ulegajqcych
biodegradacji 4)

I
15 01 01

0

masie odpad6w komunalny ch ulegajqcych biodegradacji

Rodzaj odebranych
odpad6w komunalnych
ulegajqcych
biodegradacji4 )

Masa odpad6w
komunalnych ulegajqcych
biodegradacji
nieprzekazanych
do skladowania
na skladowiska odpad6w 5)
[Mg]

Opakowania z
papieru i tektury

Spos6b
zagospodarowania
odpad6w
komunalnych
uJegajqcych
biodeg radacj i8 )
nieprzekazanych
do skladowania na
skladowiska odpad6w

R12

I
200108

Odpady kuchenne
ulegajqce
biodegradacji

2,{00

R3

Odpady ulegajqce
biodegradacji

85 , 5 2 0

R3

I
I

200201

tqczna masa selektywnie zebranych odpad6w komunalnych
ulegajqcych biodegradacji [Mg]

131 .284

I
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III. Ocena mozliwosci technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1.

Bose odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy

Na terenie Gminy Krzeszyce nie rna mozliwosci przetwarzania odpad6w komunalnych. Wszystkie
odpady zgodnie z zawartq. umowa przekazywane byly do Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w
Komunalnych w Dlugoszynie, Przedsiybiorstwa Wielobranzowego LS-PLUS, zaklad Recyklingu
w Opalenicy, ui. Przemyslowa 1,64-330 Opalenica, ELEKTRORECYKLING SP. z 0.0. Sykowo
59, 64-300 Nowy Tomys] oraz

ZUO International WOK w Kunowicach ui. Slubicka 50,

Kunowice, 69-100 Slubice.
2.

Potrzeby inwestycyjne

zwi~zane

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Od 20 13r. na terenie Gminy Krzeszyce dziala Tymczasowy Punkt Gromadzenia Odpad6w
Komunalnych zlokalizowany na dzialce

ill

611/2 obryb Krzeszyce. Planowana jest rozbudowa

punktu do w pelni funkcjonujq.cego PSZOK

0

niezbydnq. infrastruktury: zakup kontener6w

na odpady, wag, pomieszczenia socjalno-biurowe, utwardzenie terenu, oznakowanie, monitoring,
ogrodzenie , oswietlenie oraz elementy edukacyjne itp. Utworzenie w PSZOK-u punktu
do przyjmowania rzeczy uzywanych niestanowiq.cych odpadu, celem ponownego uzycia oraz
punktu napraw Istnieje mozliwosc rozszerzenia przyjmowanych frakcji. Taki nowoczesny punkt
selektywnej zbi6rki odpad6w to miejsca, gdzie zbierane i magazynowane bydq. odpady komunalne
powstajq.ce w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkailc6w gminy a w dalszej
kolejnosci przekazane bydq. do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodni
z przeznaczeniem. Poprawiloby to poziomy i jakosc segregacji przyczyniajq.c siy do osiq.gniecia
wyzszych poziom6w recyklingu. System selektywnego zbierania odpad6w komunalnych,
w Gminie funkcjonuje poprawnie.
3.

Liczba ludnosci

Liczba mieszkanc6w Gminy Krzeszyce na dzien 31.12.2017 wynosi 4744 os6b zameldowanych
na stale - na podstawie danych Ewidencji Ludnosci Gminy Krzeszyce, na podstawie zlozonych
deklaracji na stale zamieszkuje okolo 3665 osoby.
4.

Liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy,
Gmina

Krzeszyce

nieruchomosci,

na

postanowila
kt6rych

0

me

odbieraniu
zamieszkujq.

odpad6w

0

ktorej mowa wart. 6 ust. 1.

komunalnych

mieszkancy,

a

od

wlascicieli

powstajq.

komuna]ne (np. szkoly, restauracje, punkty uslugowe, sklepy, cmentarze).
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IV. Wskainiki odzysku przewidziane do osi!}gnieci w 2017 roku

latach

nastepnych
1. Odpady

ulegaj~ce

biodegradacji

Zgodnie z rozporz'),dzaniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziom6w
ograniczenia sk1:adowania masy odpad6w komunalnych ulegaj'),cych biodegradacji W kolejnych
latach gminy musz'), osi'),gn'),c poziomy ograniczenia zgodnie z wytycznymi, kt6re przedstawiono
w Tabeli nr 4.

Tabela 4. Informacja dopuszczalnym poziomie masy odpad6w ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania w poszczeg6lnych latach
I

2017

2018

2019

45

40

40

2020 do dnia 16 lipca

\

I
PR[%]

35

u

I
Tabela 5. Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania osiqgnifly przez Gminf Krzeszyce w 2017r.
tClczna masa selektywnie zebranych odpad6w
komunalnych ulegajClcych biodegradacji [Mg] w 2017

131,284

OsiClgni~ty

poziom redukcji masy odpad6w komunalnych
ulegajClcych biodegradacji kierowanych do sktadowania
w 2017r. w %

55,7

I
Gmina Krzeszyce 20 czerwca 2017 T. wyst'),pila z wnioskiem
pieni~znej,

0

zawieszenie administracyjnej kary

na okres konieczny do podjycia dzialan naprawczych, nie dluzszy jednak niz 5 lat

w przypadku przedstawienia przez Gminy udokumentowanego wniosku dotycz'),cego podjytych
dzialan naprawczych zmierzaj'),cych do usuniycia przyczyny nalozenia tej kary, zgodnie
z zapisami art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r.

0

utrzymaniu porz'),dku i czystosci

w gminach (Dz. U. z 2016.250 z p6Zn. zm.), wymierzonej decyzj'), Lubuskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Ocmony Srodowiska znak DI.7061.3 .7.2017.GJ z dnia 24 maja 2017 r. w wysokosci
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12.286,00 zl (slovvnie dwanascie tysiycy dwiescie osiemdziesiqt szese zlotych 0011 00), za
nieosiqgniycie wyznaczonego poziomu ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do sk1adowania za 2014r., w stosunku do masy tych odpad6w
wytworzonych w 1995r. W wyniku podjytych dzia1an i przedstawionych dokument6w
(Przewidywane ograniczenie poziomu odpad6w komunalnych biodegradowalnych stopniowo
bydzie ulegae zrnniejszeniu, zgodnie z przekazywanymi informacjami z CZG-12 dotyczqcego m.
in. procentowi balastu posortownieczego, kt6ry w 2016 r. wyni6s1 0% zgodnie z pismem CZG
12/3/2017 i CZG-12/4/2017. Gmina Krzeszyce zobowiqza1a, r6wniez CZG-12 pismem z dnia

07.06.2017r.

do

ograniczenia masy

odpad6w

komunalnych

ulegajqcych

biodegradacji

przekazywanych do sk1adowania). decyzjq Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochron.>,;
Srodowiska Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzynska 48,66 - 400 Gorz6w Wlkp. z dnia 21
sierpnia 2017 r. kara zostala zawieszona do dnia 9 lipca 2021 r. Niestety od 2017 r. zgodnie z
pismem z dnia 08.01.2018 r. znak CZG-1211/2018 poziomy ograniczenia skladowania masy
odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji wynios1y 55,7%. (42,5% - skladowanie 19 12
12 proces D5). Kontynuacja dotychczasowych dzialan naprawczych: edukacji, informacji
i wsp61pracy na tym polu z CZG-12 oraz eksploatacja instalacji do biologiczno-mechanicznej
segregaCJl odpad6w w CZG-12 powinna bye wystarczajqcym dowodem na to, ze Gmina
Krzeszyce OSlqgme trwale wymagany poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegajqcych biodegradacji przekazywanej do sk1adowania.

2. Poziomy recyklingu, przygotowania do pon{)wnego uZycia i odzysku innymi metod ami
niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych
Zgodnie z rozporzqdzaniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziom6w
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji
odpad6w komunalnych, poziomy, kt6re to gminy mUSZq osiqgnqe w kolejnych latach przedstawia
tabela ponizej. R6znice w obliczeniach poziom6w wynikae mogq z zaokrqglen. Wyliczenia
generowane Sq za pomocq systemu BDoS (Baza Danych Ochrony Srodowiska).
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Tabela 6. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku innymi metodami
niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych do osiqgni?cia przez gminy w kolejnych latach

Papier, metal, tworzywa
sztuczne, szklo. Poziomy
liczone l~cznie dla wszystkich
tych frakcji odpad6w.

2012

2013

2014

2015

2016 20]7

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

30

40

50

20

I

I
Powyzsza tabela przedstawia poziomy, kt6re rna za zadanie uzyskac gmina w kolejnych latach,
w przeciwienstwie do wskaznika

okreslaj~cego

poziom odpad6w komunalnych

ulegaj~cych

biodegradacji przekazywanych do skladowania. Gmina Krzeszyce w tym zakresie nie odnotowuje
wiykszych problem6w. Segregacja przebiega sprawnie i wiykszosc mieszkanc6w stosuje
w praktyce, wszystkie wytyczne

dotycz~ce

selektywnej zbi6rki odpad6w.

Tabela 7. Osiqgni?ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uZycia nast?pujqcych
frakcji odpad6w komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkla w 201 7 r.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastqpujctcych frakcji
odpad6w komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkta
recyklingu,
przygotowania
Osiqgn i~ty
poziom
do ponownego uzycia nast~pujqcych frakcji odpad6w
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkla [%]

45,1

3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku innymi metodami
innych niZ niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych
Wymagane
w

pozlOmy

rozporz~dzeniu,

odzysku

odpad6w

budowlanych

poremontowych

okreSlone

jedzie zawiera ponizsza tabela. W przypadku tego rodzaju odpad6w, pojawia

siy jednak problem zwi¥any z ich klasyfikacjq, w wiykszosci

mieszcz~

siy one w grupie 17,

a wiyc ich odbi6r czy transport odbywa siy nie tylko przez filmy swiadczqce uslugi w zakresie
odbioru odpad6w komunalnych, ale r6wniez przez inne finny dzialajqce na podstawie odrybnych
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decyzji. Osiqgane wskainiki sqjednak obliczane tylko na podstawie sprawozdan otrzymywanych
od firm odbierajqcych od wlascicieli nieruchomosci odpady komunalne oraz wynikow zbiorki
w ramach funkcjonowania punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych. Ponadto
odpady tego rodzaju wykorzystywane Sq czysto przez mieszkaIlcow do utwardzania terenu oraz
do naprawy wewnytrznych drog dojazdowych na poIa lub posesje, a takze wskazanych przez
UO Krzeszyce.

Tabela 8. Wymagane poziomy odzysku odpad6w budowlanych i poremontowych do osiqgni(}cia
przez gminy w kolejnych latach

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inne niz niebezpieczne odpady
budowlane i rozbi6rkowe,
poziomy do osiqgniycia przez
gminy w kolejnych latach

30

36

38

40

42

45

50

2019 2020

60

70

Tabela 9. Osiqgni<;ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odpad6w
budowlanych i poremontowych przez Gmin? Krzeszyce w 2016r.
Informacja 0 masie odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych b~d~cych odpadami komunalnymi
przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
z odpad6w odebranych i zebranych z terenu gminy/zwi~zku mi~dzygminnego w danym okresie
sprawozdawczym
Kod odpad6w przygotowanych
do ponownego uzycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku

Rodzaj odpad6w przygotowanych
do ponownego uzycia, poddanych
recykl ingowi j innym procesom odzysku

Masa odpad6w
przygotowanych ..
do ponownego
uiycia, poddanych
recyklingowi i innym
procesom odzysku
[Mg]

1 - - - - - - - - - - -,- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposatenia
inne nit wymienione w 17 01 06

0,000

Osiqgni~ty poziom recyklingu , przygotowania
do ponownego uzycia i odzysku innyml metodam i innych
nit niebezpleczne odpadow budowlanych
i rozbi6rkowych [%]

Nie dotyczy
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V. Oplaty z tytllill gospodarowania odpadami komllnalnymi w okresie
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Dane przedstawione zgodnie z saldami rozrachunkowymi z tytulu oplaty za gospodarowanie
odpadami komuna[nymi (stan na dzien 31.12.2017 r.):
•

przychody z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosly
504.542,13 z tego 40.521,28 to wplaty zalegle, kt6re wplynyly po upomnieniach oraz
z tytul6w wykonawczych;

•

dotacja z WFOSiGW w Zielonej G6rze - 9.590,75;

•

dochody ze sprzedazy surowc6w wt6mych -1.958,80;

•

kwota koszt6w egzekucyjnych, kt6re wplynyly po upomnieniach - 6.801,08;

•

kwota odsetek - 1.828,71;

•

zaleglosci na dzien 31.12.2017 r. - 96.608,51;

•

nadplaty na dzien 31.12.2017 r. - 6.559,90;

•

naleznosci z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 513.592,00.

Zaleglosci sq. sciq.gane poprzez wysylanie upomnien oraz wystawianie tytu16w wykonawczych.
W 2017 r. wystawiono 562 upomnienia i 40 tytul6w wykonawczych.

Dochody gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 r. - 517.920,39 zl

VI.

Koszty

obsillgi

systemll

pomeslOne

w

okresie

od

01.01.2017r.

do 31.12.2017r.

Wydatki,

kt6re

pomeSlOne

zostaly

na

obslugy

administracyjnq.

systemu,

odbi6r

i zagospodarowanie odpad6w komunalnych oraz na dzialania edukacyjne zostaly przedstawione
w tabeli nr 10.
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Tabela J O. Koszty ponzeslOne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gmim! Krzeszyce w 20J 7 r.
Rodzaj kosztu

kwota

Usluga odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu
Gminy Krzeszyce
Licencja programu GOK+ i serwis ksero

472.886,51

2.132,78

Koszty wynagrodzen

48.686,80

Edukacja i informacja mieszkanc6w

10.287,33

Delegacje

41,79

Zakup material6w do obslugi systemu

5.745,51

Koszt przesylek pocztowych

2.779,40

Razem

542.560,12

W 2017 r. w zwi'tzku z wyzszymi kosztami zagospodarowania odpad6w komunalnych, koszty
sytemu przekroczyly przychody, dlatego nalezy rozwaZyc w przyszlosci zmiany stawek jeSli
sytuacja w 2018 r. nie ulegnie zmianie.

VI. Podsumowanie
Na podstawie zebranych danych moma jednoznacznie stwierdzic, ze system gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce, uwzglydniaj'tc lokalne uwarunkowania.
funkcjonuje prawidlowo. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Krzeszyce na lata nastypne jes
dalsze uswiadamianie mieszkanc6w

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu

ograniczenia ilosci wytwarzanych odpad6w komunalnych oraz racjona nego ich sortowania.
Nalezy d'tzyc do zapis6w okreslonych przez Uniy Europejsk't w kwestii poziom6w odzysku
i recyklingu odpad6w oraz ograniczenia masy odpad6w ulegaj'tcych biodegradacji kierowanych
do skladowania. System ten dziala, zgodnie z obowi'tzuj'tcymi przepisami prawa i oparty jest
o akty normatywne r6znego szczebla.
W 2017 r. Gmina Krzeszyce pozyskala srodki z Wojew6dzkiego Funduszu Gospodarki
Wodnej i Ochrony Srodowiska w Zielonej G6rze na organizacjy Eko-pikniku, dotycz'tcego
prawidlowej segregacji odpad6w. Powyzsze dzialania byd't kontynuowane, a efektem ich bydzie
ugruntowanie wsr6d mieszkanc6w odpowiedniej postawy ekologicznej, co przelozy siy
na zwiykszenie strumienia odpad6w komunalnych zbieranych w spos6b selektywny. Spowodujy
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to zmniejszajqcq siy ilosc zmieszanych odpad6w komunalnych, przekazywanych do skladowania
(procesowi D5).
Gmina Krzeszyce aktywnie dzialala jako czlonek zwiqzku miydzygminnego CZG-12, kt6ry
podjql staranie 0 uzyskanie statusu prawnego RJPOK-u. W roku 2015 powstala instalacja, kt6ra w
odpowiedni spos6b postypujy z odpadami komunalnymi. Gmina Krzeszyce poprzez plac6wki
oswiatowe korzystala z akcji edukacyjnych, a realizowanych przez CZG-12, to jest "Zielona
szkola, zielone przedszkole" oraz uczestniczyla w og6lnopolskiej akcji "Listy dla Ziemi".
W dalszym ciqgu, planuje siy biezqce monitorowanie nieruchomosci w celu wyeliminowania
procedury wyrzucania smieci w miejsca na ten cel nie przeznaczone. Podjyte przez Gminy
Krzeszyce dzialania naprawcze polegajq na edukacji mieszkanc6w gminy, poprzez ulotek, broszur
i informacji na stronie internetowej dotyczqcych zasad prawidlowej segregacji odpad6w
komunalnych. Analiza zlozonych przez firmy kart przekazania odpad6w odbierajqcq odpady
komunalne z terenu gminy Krzeszyce za rok 2017 wykazala, iz masa odpad6w zbieranych
w

spos6b

selektywny

jest

niska,

a

rosnq

ilosci

odpad6w

zmieszanych,

co moze skutkowac nieosiqgniyciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejnosci
nalozeniem na gminy kary pieniyznej. Sytuacja taka moze spowodowac podwyzszenie stawek
oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego w grudniu 2017 r. trafila
do mieszkanc6w Informacja w sprawie prawidlowej segregacji odpad6w komunalnych w Gminie
Krzeszyce
Prawidlowe

funkcjonowanie

RJPOK

ulatwi

realizacjy

podstawowych

cel6w

w gospodarce odpadami, do kt6rych nalezq: minimalizacja wytwarzanych odpad6w komunalnych,
zwiykszenie udziaru recyklingu, zmniejszenie ilosci odpad6w kierowanych do skladowania oraz
eliminacja nielegalnych skladowisk odpad6w.
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