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1. Wprowadzenie.

1.1. Podstawa prawna icel przygotowania analizy.

Obowiqzek przeprowadzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami

komunalnymi, wynika z przepisu art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku o
utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z2OL6r, poz.250 ). Celem analizy jest

weryfikacja mo2liwoSci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi. Natomiast zgodnie z art.9tb. ust.2 ww. ustawy, analizq stanu
gospodarki odpadami sporzqdza sie w terminie do dnia 30 kwietnia za popzedni rok
kalendarzowy.

Niniejszq analizq opracowano na podstawie dostqpnych danych w Biurze Gospodarki

Odpadami UrzQdu Miejskiego w Brzesku oraz zloionych przez podmioty odbierajqce odpady
komunalne dokumenty, a w szczeg6lnoici sprawozdania, sprawozdanie zlo2one przez

Brzeskie Zaklady Komunalne Sp. z o.o. wykonujqcq obi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych z terenu Gminy Brzesko oraz prowadzqcE Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w
Komunalnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami zgodnie z art.gtb. ust. l ustawy o utrzymaniu czysto6ci i

porzqdku w gminach, obejmuje :

1. moiliwo6ci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych

oraz pozostalosci z sortowania i pozostalo5ci z mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do sktadowania;

2. potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3. koszty poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i

unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych;

4. liczbq mieszkadc6w gminy;

5. liczbq wlaicicieli nieruchomo6ci, kt6rzy nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art.6
ust.1, ustawy o utrzymaniu czysto(ci i pozqdku w gminach, w imieniu kt6rych gmina

powinna podjq6 dzialania, o kt6rych mowa w art.6 ust. 6-12 ww. ustawy;

6. llo56 odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7. llo56 zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstajacych z przetwarzania odpad6w komunalnych pozostaloici z

sortowania i pozostato6ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w
komunalnych przeznaczonych do skladowania.
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1.2. Zakres opracowania.
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1.3. U Radv Mieiskiei w Brzesku na podstawie kt6rvch funkcionuie

7

svstem gospodarowania odpadami komunalnvmi:

Nr )lXll/t62/2116 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie okre6lenia terminu, czestotliwo6ci i

trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Brzesko;

Nr XXXIV(250)2013 z dnia 14 marca 2OL3r., w sprawie okre6lenia metody ustalenia

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoici stawki tej
optaty na terenie Gminy Brzesko;

N r XXIX(214)2012 z dnia 26listopada 2012r., w sprawie okre6lenia 96rnych stawek oplat
ponoszonych przez wlaScicieli nieruchomoici za uslugi usuwania odpad6w z

nieruchomoSci;

Nr XXIX(213)2012 z dnia 26listopada 2Ol2 r., w sprawie okre5lenia rodzaju dodatkowych
uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci i

zagospodarowania tych odpad6w oraz okredlenia wysoko6ci cen za te uslugi;

Nr XXll/16U2016 z dnia 29 lutego 2015 r., w sprawie Regulaminu utzymania czysto5ci i

porzqdku na terenie Gminy Brzesko.

Nr XXll/164/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu

Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli

nieruchomo6ci i zagospodarowania tych odpad6w; w zamian za uiszczonq przez

wtaSciciela nieruchomo6ci optatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Brzesko;

Nr XXll/163/2016 z dnia 29 lutego 2016 r, w sprawie wzoru deklaracji o wysokoSci optaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej pnez wla6cicieli nieruchomo6ci na

terenie Gminy Brzesko, zmienionej Uchwalq Nr Xxlll/169/2016 z dnia 30 marca 2016 r, w
sprawie zmiany zatqcznika Nr 2 do Uchwaly Nr XXll/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z

dnia 29 lutego 2016 r w sprawie wzoru deklaracji o wysoko6ci optaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi skladanej przez wta6cicieli nieruchomo6ci na terenie Gminy

Brzesko.

2. Moiliwo66 orzetwarzania zmaesza odoad6w komunalnvch. odoad6w

2

3

4

5

6

7

5

zielonych oraz pozostaloici z sortowania odpad6w komunalnych
przeznaczonych do skladowania.

Art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach, stanowi ii
podmiot odbierajqcy odpady komunalne od wtascicieli nieruchomosci jest obowiqzany do
przekazywania odebranych od wlaicicieli nieruchomoSci zmieszanych odpad6w

komunalnych oraz odpad6w zielonych bezpo6rednio do regionalnei instalacii do
przetwarzania odoad6w komunalnvch. Natomiast zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ppkt. 1a

dopuszcza siq przekazywanie zmieszanych odpad6w komunalnych do ponadregionalnej
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instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych, o kt6rej mowa w art. 35 ust 6a, ustawy z

dnia 14 grudnia 2Ol2 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z p6in. zm.). W rozumieniu
przytoczonego przepisu, ponadregionalnq instalacjq do przetwarzania odpad6w
komunalnych jest spalarnia odpad6w komunalnych o mocy przerobowej wystarczajqcej do
przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych zebranych z obszaru

zamieszkanego co najmniej przez 500 tys. mieszkadc6w, spetniajqca wymagania najlepszej

dostqpnej techniki.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o kodzie 20 03 01 z terenu naszej

Gminy, Brzeskie Zaklady Komunalne Sp6lka z o. o. przekazuje do Trans Formers Karpatia

Tarn6w ul. Odlegta 8, Zakladu mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpad6w,
poloionego w Tarnowie ul. Cmentarna 20A, kt6ry posiada status Regionalnej lnstalacji do

Przetwarzania Odpad6w Komunalnych zwanych RIPOK - wskazanego dla Regionu

Tarnowskiego.

Odpady zielone ulegajqce biodegradacji, przekazywane sq na podstawie umowy do

Regionalnej Stacji Segregacji Odpad6w Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 31,

prowadzonej pnez Przedsiqbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie ul.

Cmentarna 31.

Dla Regionu Tarnowskiego Uchwalq Nr Lllll832/14 Sejmiku Wojew6dztwa

Malopolskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/398/12 Sejmiku

Wojew6dztwa Matopolskiego z dnia 2 lipca 2OL2 roku w sprawie wykonania ,,Planu

Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Malopolskiego", okre6lono instalacie resionalne do
przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych:

1. Regionalna Stacja Segregacji Odpad6w Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 31;

2. lnstalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w Trans-Formers

Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Odlegla 8, Zaklad mechaniczno -biologicznego
przetwarzania odpad6w, polo2ony w Tarnowie ul. Cmentarna 20A .

w wyiej przytoczonej uchwale, okreilono r6wnie2 instalacje przewidziane do zastqpczej

obslugi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpad6w

komunalnych, w przypadku gdy znajdujqca siq w nich instalacja ulegla awarii lub nie mo2e

przyjmowad odpad6w z innych przyczyn.

Obecnie Zarzqd Wojew6dztwa Malopolskiego opracowuje nowy Plan Gospodarki

Odpadami Woiew&ztwa Malopolskiego, gdzie planowana jest istotna zmiana polegajeca

na zniesieniu 4 region6w i okre6lenia jednego Regionu Malopolskiego gospodarowania

odpadami dla calego woiew6dztwa malopolskiego. Obecnie wojew6dztwo podzielone jest

5

2.2.lnstalacie do obslugi Resionu:
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na 4 regiony: Zachodni, Tarnowski, Poludniowy i Sqdecko-gorlicki. Gmina Brzesko byla
prrypisana do Regionu Tarnowskiego w kt6rym znajdowaly siq 2 instalacje o statusie
RIPOK do przetwarzania odpad6w komunalnych zmieszanych. Przylqcie jednego Regionu

Malopolskiego jest korzystne dla naszej gminy, gdyi zyskulemy dostqpnoSd do

Regionalnych lnstalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych do mechaniczno -
biologicznego prretwarzania odpad6w komunalnych w regionie, kt6rych obecnie jest 15.

Ponadto w regionie istnieje Zaklad Termicznego Przetwazania Odpad6w Komunalnych -

RIPOK wybudowany przy ulicy Giedroycia, na terenie dzielnicy Nowa Huta, zanqdzany
przez Krakowski Holding Komunalny Sp6lka Akcyina w Krakowie.

lnstalacie zastepcze do obslugi regionu, to:

1. Sortownia zmieszanych odpad6w komunalnych w Tarnowie-Klikowej,

2. lnstalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych w
Krakowie, ul. Krzemieniecka 40,

3. lnstalacja do mechaniczno-biologicznego pnetwarzania zmieszanych odpad6w

komunalnych w Krakowie, ul. P6tlanki 65,

4. Sortownia zmieszanych odpad6w komunalnych w Krakowie, ul. Nad DrwiniE 33,

5. Zaklad Zagospodarowania Odpad6w w Tylmanowej, osiedle Rzeka 419,

6. Zaktad Utylizacji Odpad6w w Nowym Targu, ul. Jana Pawla ll 115,

7. Zaklad Zagospodarowania Odpad6w w MySlenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341.

Brzeskie Zaklady Komunalne Sp. z o. o. odpady komunalne niesegreBowane (zmieszane) z

terenu naszej gminy pzekazujQ do RIPOK pzy ul. Komunalna 20a administrowanego przez

Mechaniczno Biologiczne Przetwarzanie Trans -Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie ul.

Komunalna 20a.

Notomiost odpody zebrone selektwnie pnekozwtone sq do:

Lp. Nazwa i adres instalacji do kt6rej
zostaly Pnekazane odpady
selektywne

Kod
odebranych
odpad6w

1 SURPAP S.C. 33-3(n NoW Sqcz ul.
Wyspiotiskiego 22

15 01 02
15 01 01

opokowonio z tworzyw sztucznych
opakowania z papieru i tektury

2

P ned siq bior stwo w i e I o b rd niow e
,,YOUR" Portner A. Smofirtsko ul.

Dworcowo 2, 32-800 Brzesko

20 01 02
15 01 01
15 01 02
15 01 07

szklo
opokowonia z popieru i tekury
opokowonio z tworzw sztucznych
opokowonio ze szklo

3 spddzielnid Procy Argo -Film ZZZSEiE

ul. Fobryczno 7 o, Torndw
20 01 35' zuiyte urzqdzenie elektryczne i

elektroniczne inne nii 20 07 27 i 20
01 23 zaw. niebezpieczne skladniki
u rzqd z e n i a zow i e roj qce fre o ny

4 Eko stor Sp. z o.o. ul Smolefiskiego 88, zu2yte opony

7

2. 3. Postepowanie z odpadami z terenu Gminy Brzesko:

Rodzaj odebranych odpad6w

20 01 35
20 01 23'
16 01 03
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5 RIPOK REMONDIS Krok6w Sp. z o.o.
czqii mech. ul. Pofionki &, 30-740
Krak6w

17 09 04

15 01 06
20 03 07

Zmieszone odpody z budowy,
remont6w i inne
Zm ieszone odpody opakowoniowe
Od po dy w i e I kog o bo rytow e

6 20 03 07 o d pa dy w i e I ko g o ba rytowe

7 15 01 02
zo 07 02
15 01 01

Opokowdnia z tworzyw sztucznych
Szklo

Opokowanio z popieru i tekury
8 BIOSYSTEM S A ul. Wodno 4, i0 -556

Krok6w
20 01 35

20 01 36

20 01 23'
15 02 16

Zuiyte unqdzenie elekryczne i
elekroniczne inne ni2 20 07 27 i 20
07 23 i 230 01 35 zaw.
n i e b ezpi eczn e sklod n i ki
U rzqdze n i o zowie rojqce f re o ny
Elementy usuniqte z zuwch
unqdzefi inne ni2 wym. W 760275

9 EKO SYSTEM Robert Adomczyk ul.
Krdkowsko 6, 32-540 Trzebinia Bolqcin

16 01 03

10 STALMAX Stanislaw FUCZEK UL.

Przemyslowa 6, 32-800 Brzesko

15 01 04 Opokowonia z metoli

11 20 02 0L Odpody ulegojqce biodegrodocji

72 P.U.H. REMEX Sp. z o. o. ul. Dworcowa
1, 32-800 Brzesko

17 04 05 Zelazo i stol

Gmina Brzesko pokrywa koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania

Odpad6w Komunalnych tzw. PSZOK, kt6ry znajduje sie na terenie bazy Brzeskich Zaktad6w

Komunalnych Sp6lka z o.o. w Brzesku.

Aktualnie na terenie Gminy Brzesko nie ma potrzeb inwestycyjnych zwiqzanych z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit.a ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku o utrzymaniu
czysto6ci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2016 t, poz.250 ze zm.) gminy zapewniajQ budowe,
utrzymanie iekploatacjq wlasnych lub wsp6lnych z innymi gminami regionalnych instalacji

do przetwarzania odpadSw komunalnych - o ile obowiqzek budowy takich instalacji wynika z
wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia

2OL2 r. o odpadach. Wojew6dztwo malopolskie podzielone jest na regiony gospodarowania

odpadami, a nasza gmina znajduje sie w 2 regionie ,,Tarnowskim", gdzie obecne funkcjonujq
dwie regionalne instalacje przetwarzania odpad6w komunalnych.

8

3. Potrzebv inwesWcvine zwiazane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi:

30499 Krok6w.

RIPOK Trons Formers Korpotio, Tarn6w
ul. Komunalna 20o
Ekombud s.c. z o.o. ul. Partyzontiw
21, 32-700 Bochnio

Zuiyte opony

PUK Sp. z o.o. ul. Cmentarna 31,
33-100 Tarn6w
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4. Kosztv poniesione w zwiazku z odbieraniem, odzvskiem, recvklingiem i

unieszkodliwianiem pad6w komunalnvch:

Stawki optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zale2noici od wielko6ci
gospodarstwa domowego, nie ulegty zmianie od 1 lipca 2013 roku iwynoszq odpowiednio:

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmujqcego: odbi6r, odzyslq

recykling i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych wyniosty 3 237 Ot4,Sl zl i

ksztaftowaly siq nastepujeco:

1. Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomoSci na kt6rych

zamieszkujq mieszkadcy z terenu Gminy Brzesko - umowa w drodze przetargu

nieograniczonego z Brzeskimi Zakladami Komunalnymi Sp6lka z o.o. - koszt roczny uslugi

w wysoko5ci - 3 O147fl4.,43 zl - usluga wzrosla w stosunku do roku popzedniego o

30 50698 zl miesiqcznie.

2. Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych zwany PSZOK, kt6ry prowadzq

Brzeskie Zaklady Komunalne na terenie bazy przy ul. Przemystowej 11 w Brzesku, w

ramach wniesionej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkafiry mogq

dostarczad odpady zbierane w spos6b selektywny - rocznv koszt - 158 48O,OO zl

3. Prowadzenie akcji Spzqtanie Swiata, Dzief Ziemi - 7 567,52 zl

4. Zbi6rka prz eterminowanych lek6w z aptek zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko -
koszty 8 782,56 zl

5. Selektywna zbi6rka odpad6w przy szkolach - 37 400.00

WYKRES Nr 1.

Wysoko66 poniesionych naklad6w na gospodarke odpadami komunalnymi

na terenie gminy Brzesko, obejmuiqcq: odbi6r, odzysk, recyklingi i
unieszkodliwianie odpad6w komunalnych za Iata 2014, 2015 i 2016

obrazuie poniiszy wykres.

9

Lp. Wielko66 gospodarstwa
domowego

Stawka przy odpadach
zbieranych selektyrnie

Stawka przy odpadach
zbieranych nieselektywnie

1 osobowe 14,00 27,00
2 2 osobowe 20,00 30,00

3 osobowe 27 ,OO 40,00
4 4 osobowe 34,00 51,00
5 5 osobowe 40,00 60,00
6 6 osobowe 45,00 67 ,00
7 7 osobowe i powyiej 50,00 75,00

7
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Koszty funkcjonowania systemu wzrosly w roku 2016, po rozstrzygnieciu przetargu na odbi6r
i zagospodarowanie odpad6w komunalnych.

Aby zapewni6 wptywy do budietu z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami, Biuro

Gospodarki Odpadami prowadzi dziatania majqce na celu wyegzekwowanie zaleglych

naleinoSci z tytulu oplat. I tak w 2016 roku wystosowano tl77 upomnier{, wystawiono 256
gul6w wykonawczych, lvydano 415 postanowiefi o zarachowaniu wplaty i wystosowano
461 wezwaf do wyjaSniefi dokonanych wplat. Ponadto wykonano kilkadziesiqt rozm6w

telefonicznych z osobami posiadajqcymi zadtu2enie w optatach za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, w wyniku kt6rych, dlu2nicy wptacili 10 354,(X) zl. Rozmowy z

ostatnich 3 miesiqry ( 431 rozm6w) tj. za mies. X - Xll , zostaly zarejestrowane w,,Rejestrze
dzialafi informacyjnych dla mieszkaric6w", zgodnie z zapasami ustawy Ordynacja podatkowa.

Dokonane czynno5ci przyczynity siq do zwiqkszenia wplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Na dzieri 31 grudnia 2016 roku liczba mieszkaic6w wynosila 36 328

nastqpujqco w poszczeg6lnych miejscowoSciach:

miasto Bnesko - 16 842 mieszkafic6w;

tereny wiejskie - 19 486 mieszkafc6w, w tym:

Bucze - 1377 mieszkafic6w;

ksztattowala siq

10

5. Liczba mieszkaric6w gminy Brzesko.
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Jadowniki - 5 056 mieszkafi c6w;

Jasief - 3 167 mieszkafic6w;

Mokrzyska - 3 239 mieszkafic6w;

Okocim - 1990 mieszkaric6w'

Poreba Spytkowska - 2 164 mieszkaric6w;

Szczepan6w - 1026 mieszkaric6w;

Sterkowiec - 939 mieszkafic6w;

Wokowice - 518 mieszkaric6w.

W stosunku do roku poprzedniego liczba mieszkaric6w gminy Brzesko zmniejszyla siq

o 38 os6b. Podobnie jak w roku 2015, tak i poprzednim, zmniejszyla siq liczba

mieszkaflc6w na terenie miasta o 125 os6b, natomiast wzrosla liczba mieszkaic6w na

terenie gminy o 87 os6b. Obecnie na terenie Gminy Brzesko funkcjonuje 116 budynk6w
wielomieszkaniowych, kt6rymi administruje 8 zazqdc6w, zgodnie ze zto2onymi deklaracjami

w blokach funkcjonuje 2 962 gospodarstwa domowe, natomiast na terenie gminy jest 6976
gospodarstw domowych. Og6lnie na terenie gminy znajduje siq 9 938 gospodarstw

domowych, w tym 9194 gospodarstw prowadzi selektywnq zbi6rkq odpad6w, co stanowi
93,7 % mieszkafc6w, natomiast 6,3 96 mieszkafic6w zadeklarowato i2 zbiera odpady w
spos6b nieselektywny. Na podstawie zlo2onych przez mieszkaic6w deklaracji , obliczono ii
na terenie gminy Brzesko mieszka 29 898 os6b, czyli o 6 430 os6b mniej, ni2 wynika to z

danych meldunkowych posiadanych przez Urzqd. R62nica pomiqdzy ilo6ciq os6b

zameldowanych, a zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami, wynika z

faktu, i2 wiele os6b zameldowanych przebywa czasowo lub na stale poza terenem gminy
(nauka, emigracja zarobkowa). Liczbq mieszkaric6w poszczeg6lnych miejscowo5ci, wielko66
gospodarstw domowych oraz spos6b gospodarowania odpadami (selektywnie,

nieselektywnie) obrazuje poniisza tabela:

11
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Zestawieni€ zebrxlydr deklaracii ra driei 31.12.2015 ze wrgledu na wielkoSd tospodarstwa domow€ao i segregacie odoadAfl

SE6REGACJA
R

z
E

lloit

'zrRowE" RAZEM TA( NIE

3m s98 4n 410 251 707 50 183 7456 1928 345 zzTl 6944

161 2s3 2q 251 u8 u 59 85 7277 1103 89 1192 4042

165 159 180 105 49 39 442 753 4? 795 2) 53

102 rl9 $a 103 50 37 48 816 730 3a 768 2676

81 10 1!0 43 12 22 49 556 4$2 1656

83 a7 176 63 26 510 16 1765

50 5a 52 73 18 10 17 253 222 14 236 813

36 45 31 2' 27 258 224 I 237 814

46 70 6l 22 17 3€ 361 308 15 323 1083

19 27 t1 23 14 11 8 27 1/U) 107 12 4t'l

1019 13 1459 1433 807 422 293 564 7sirc 6351 621 6975 23043

924 918 584 365 28 t2 2962 2967 0 2962 5855

Razem 7947 2467 2047 930 450 305 564 10502 9313 624 9937 29898

Burmistrz zgodnie z art.3 ust.3 pkt.3 ustawy o utrzymaniu czystosci ipozqdku w
gminie, prowadzi ewidencjq um6w zawartych na odbieranie odpad6w komunalnych przez

wlaicicieli nieruchomo3ci, na kt6rych odpady komunalne powstajq wskutek prowadzenia

dzialalno5ci gospodarczej. Ewidencja jest na bie2qco weryfikowana, a w wyniku
prowadzonych kontroli zawarto 135 um6w na odbi6r odpad6w z dzialalno6ci gospodarczej.

Wobec os6b, kt6re pomimo wezwaf i prowadzonych rozm6w nie zawarly stosownych

um6w, prowadzone sQ postepowania przez Policjq w sprawie o ukaranie karq grzywny.

Biuro Gospodarki Odpadami wystosowalo 8 wniosk6w do Komendy Powiatowej Policji w
Brzesku.

W roku 2016 toczyty sie trzy postepowania wobec wtascicieli nieruchomo5ci, kt6rzy

nie zlo2yli deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
wyniku kt6rych obowiqzani zto2yli deklaracjq oplat.

Pracownicy Biura Gospodarki Odpadami, prowadzq systematycznie kontrolq
zto2onych deklaracji optat iw razie stwierdzenia uzasadnionych wqtpliwo6ci, co do danych

zawartych w deklaracji (ilo5ci zamieszkatych os6b, miejsca zamieszkania itp.) prowadzone sq

postepowania wyjainiajqce. W roku 2016 prowadzono 214 postqpowai wyjaSniajEcych, oraz

dokonano przyjqcia isprawdzenia pod wzglqdem poprawno6ci 1472 deklaracje oplat.

t2

GOSPODARSTWA DOMOWE

s

179

112 vt6

113 581 526

73

10

62

119

7798

5. Liczba wla5cicieli nieruchomoici, kt6rzv nie zawarli umowy, o h6rei mowa

w art. 6 ust.l, w imieniu lt6rych gmina powinna podiad dzialania, o kt6rvch

mowa w art. 6 ust. G12.
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llo56 odpad6w zmieszanych zebranych w roku 2016 o kodzie 200301

ttvtgl
5 190,08

Odpady zebrane z teren6w miejskich Odpady zebrane teren6w wiejskich
3524,91 1665,17

Z terenu nieruchomo6ci na kt6rych nie zamieszkuja mieszkaficy (firmy), uslugq odbioru

odpad6w komunalnych iwiadczq nastqpujqce firmy:

1. Brzeskie Zaktady Komunalne Sp6tka z o.o.;

2. Malopolskie Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Odpadami Krak6w, ul. Barska 12;

3. PW Mirostaw Olejarczyk Wola Jachowa 94;

4. ,,Conteko" Sp. z o. o. Radl6w, ul. Wolefiska 15;

5. Trans Formers Karpatia, Tarn6w;

6. ,,Dimarco" Firma Uslugowo Handlowa Marek Strzelec lwkowa 482;

7. EKOMBUD Sp. jawna Bochnia ul. Partyzant6w 21;

8. ,,EKOMBUD" sp. z o.o. Bochnia.

llo36 zebranych odpad6w selektywnie w Mg przez firmy w roku 2015:

Nazwa odpad6w llo6f odpad6w

segregowanych w
Mg zebrana w 2015

Odpady

dostarczone do

PSZOK -
RAZEM

1 tworzywa sztuczne 665, 16 10,9s 676,tL

2 Szklo 40,8,92 11,30 420,22

3 papier i tektura I144, L7 6,60 I150,77

4 0 7 4L

5 zuiyty sprzet elektryczny i

elektroniczny

11,55 23,23 14,79

6 gruz budowlany 148,93 0 1rt8,93

7 odpady wielkogabar6owe t72,92 L47,N 320,32

8 zuiyta odziei i tekstylia 0 6,39 6,39

9 przeterminowane leki 2,14 0 2,L4

10 zuiyte opony do 3,5 Mt t?34 6,60 19,98

11 zmieszane opakowaniowe
(wszystkie opakowania, w tym opakowania

wielokrotnego uiytku wycofune z

ponownego uiycia, stanowiace odpady w

r 96r,25 0 1 963,25
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7. llo56 odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie eminv w Mg (wg.

zloionvch sprawozdaf przez firmv Swiadczace tego tvpu uslugil:

tp.

Metal 7,4L
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rozumieniu pnepisdw o odpadach, z

wyjetkiem odpad6w powstaiqcych w
procesie produkcli opakowai)

L2 odpady ulegajqce biodegradacji 14,30 L90,72

13 Baterie 0 2,2L

14 Azbest 57, 02 0 s7, 02
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Jak obrazuje powyiszy wykres, zmniejsza siq ilo56 odebranych odpad6w komunalnych

zmieszanych od mieszkaric6w na przelomie 3 lat. W roku 2014 odebrano o 1158 ton

odpad6w komunalnych zmieszanych wiqcej ni2 w 2016 roku. Na podstawie sprawozdai

zlo2onych przez BZK, ustalono, ii llo36 odpad6w zmieszanych wyprodukowanych pzez 1

mieszkafica (liczba mieszkaic6w ustalona w oparciu o zloione deklaracje optat) gminy

Brzesko, wynosi Srednio Lt9,27 kg rocznie ( 129,10 kg w 2Ot4r.,LL8,26 kg w 2015 ).

Natomiast mieszkaniec wsi produkuje rocznie 93,60 kg odpad6w, a mieszkaniec miasta

148,98 kg odpad6w komunalnych zmieszanych. llo56 odpad6w zmieszanych produkowana

przez mieszkaica miasta jest wieksza o 55,38 kg. R6inica w ilo6ci odebranych odpad6w,

L4

ROK MIASTO wtEs OG6tEM
2014 3135, 19 1588,62 4723,41
2015 2 fi)5,40 1463,80 3 470,20

2 061,80 1 504,09 3 565,89

I

IMYKRES Nr 2.

llo56 odebranvch odoad6w komunalnvch zmieszanvch (w tonach) od wla5cicieli
nieruchomo3ci na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy przez Brzeskie Zaklady Komunalne w
latach 2014 - 2016.

2016

r rok 2014

. rok 2015

rok 2016

-

t76,42
2,21
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moie to wskazywa6, i2 mieszkaicy teren6w wiejskich lepiej segregujq odpady, co zmniejsza
ilo56 odpad6w zmieszanych.

llo56 odpad6w komunalnvch selektvwnvch lw tonachl odebranych od wla5cicieli
nieruchomo3ci, na kt6rych zamieszkujl mieszkaficy z terenu Gminy Brzesko, pnez Brzeskie

Zaklady Xomunalne w latach 2014 - 2016.
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Powyiszy wykres obrazuje jak na przetomie 3lat ksztattuje siq zbi6rka odpad6w
selektywnych. W stosunku do roku 2015 wzrosla ilo56 odebranych tworzyw sztucznych -
plastik6w o 24,41ton, natomiast spadla ilo6i odbieranych odpad6w ze szkla o 14, 05 tony i

makulatury o L5,74 tony. W stosunku do odpad6w zbieranych selektywnie, wzrosla iloii
odbieranych odpad6w zielonych - biodegradowalnych o 109, 12 tony do 2015 roku, co ma

zwiqzek ze zmianE systemu zbi6rki tych odpad6w. Obecnie odpady zielone zbierane sE przez

caty rok. a na terenach miasta z czqstotliwo6ciq co 2 tygodnie. Wzrosla r6wniei iloi6
dostarczonego zuiytego sprzetu i urzqdzefi elektrycznych i elektronicznych przez

mieszkaic6w do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych oraz ilo36

dostarczanych odpad6w wielkogabarytowych. W ramach prowadzonej na terenie naszej

Gminy selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych wydawane sq mieszkaficom worki.

ROK PLASTIK METAL szKto MAKULATURA
2014 489,58 4,ts 522,24 77,22 99,50
2015 435,90 1,90 399,10 46,40 67,30
2016 460,31 7,41 385,04 30 66 176,42
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BIODEGRADOWALNE
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podzialem na poszczes6lne frakcie odpad6w ksztaftuie sie nasteouiaco na pr.estrzeni lat
2010-20t6:.

METAT

ODP. ZIETONE

PAPIER

szKto
PIASTIK

OG6tEM:

Rok:2014

9 602
8 56s

38 634
116 503
223 4t6
396720

Rok:2015

6 390
8 510

26 030
110 400
220820
s72tso

Rok:2015

3 655
10 630

28 615
t76L25
237 4t5

390 4rt{'

Zgodnie z art.3c ust.1 ustawy o utrzymaniu czysto5ci iporzqdku w gminach, gminy sq

obowiqzane ograniczyi mase odpad6w komunalnych ulegajqclch biodegradacji

przekazywanych do skladowania :

1) do dnia 16 lipca 2ot?r. - do nie wiqcej nii 5096 wagowo calkowitej masy odpad6w

komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania

2) do dnia 16 lipca 2O2O r. - do nie wiqcel nii 35% wagowo calkowitej masy odpad6w

komunalnych ulegajqrych biodegradacji przekazywanych do skladowania

- w stosunku do masy tych odpad6w wytwononych w 1995 r.

Poziomy ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji

przekazywanych do skladowania, kt6re gmina jest obowiQzana osiqgnqi w roku 2016, w

stosunku do masy odpad6w wytworzonych w 1995r (%) wynoszq 50 % - zatqcznik do

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r . po2.676. Nasza gmina osiqgnqla

wymagane poziomy odzysku, gdyz na skladowisko nie zostaly pnekazane iadne odpady -

masa odpad6w przekazana na skladowisko wyniosla 0 %.

16

llo56 wydanvch dla mieszkafc6w work6w do selektvwnei zbi6rki odpad6w komunalnvch z

Powyisze dane wskazujq jak na przestzeni ostatnich 3 lat ksztattowalo sie zapotrzebowanie

mieszkaric6w na worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych. W roku 2016 zmalala

ilo56 przekazywanych mieszkaficom work6w na metal, gdyi znikoma ilo6i metalu zostata

odebrana od mieszkafic6w. Opisane worki z metalem w dniu zbi6rki, sE czesto zabierane

przez tzw. ,,zlomianf', dla kt6rych jest to dodatkowe ir6dlo dochodu. Wzrosla iloid work6w
przekazywanych na odpady zielone, zwiEzane jest to ze zmianQ systemu zbi6rki tych

odpad6w. Wzrosla r6wnie2 iloSi work6w przekazywanych na odpady z plastiku, a zmalala

ilo(d work6w przekazywanych na papier.

8. !1o56 zmieszanych odpad6w komunalnvch, odpad6w zielonych oraz
pozostalosci z sortowania odpad6w komunalnvch pzeznaczonych do

skladowania odbieranvch z terenu gminy:
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Gmina realizuje nalo2one ustawowe obowiqzki i podejmuje dzialania zmierzajqce do
edukacji mieszkafic6w w zakresie gospodarki odpadami, poprawy jakoSci uslug oraz
rozszerzenia asortymentu odbieranych odpad6w. Prowadzone sQ kontrole firm
wywozowych, kontrole w zakresie prowadzonej selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych

w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz dzialania edukacyjne: konkursy

ekologiczne, akcje Sprzqtanie Swiata, Dzieri Ziemi, kolportai ulotek informacyjnych, zakup

ekotoreb wielokrotnego uiycia, organizowanie przedstawiefi, teatrzyk6w dla dzieci, pikniku

ekologicznego itd. Prace te majq na celu wzrost Swiadomo6ci ekologicznej nie tylko
najmlodszych ale r6wnie2 dorostych mieszkaric6w.

Pzy zbi6rce surowc6w wt6rnych ze szkol i przedszkoli, Biuro Gospodarki Odpadami

Urzqdu Miejskiego w Brzesku wsp6lpracuje z lokalnq, Firma,,YOUR" Partner A. Smolifiska ul.

Dworcowa 2 w Brzesku, natomiast w zakresie zbi6rki baterii i elektroodpad6w, ze

Sp6tdzielniE Pracy Argo Film z Tarnowa. Na podstawie porozumiefi spisanych z wta6cicielami

18 aptek z terenu naszej gminy odbierane se przeterminowane leki i termometry rteciowe.

Na stronie internetowej UM zamieszczane sq informacje i aktualnoSci dotyczqce

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przeprowadzane sq liczne kontrole w terenie, kontrole firm wywozowych, monitorowane sq

tereny gdzie powstajQ dzikie wysypiska 5mieci. Niestety ciqgle trwa proceder podrzucania

odpad6w na tereny le6ne i odlegle od zamieszkatych. W roku 2016 zebrano 7,82 Mg

odpad6w z terenu dzikich wysypisk. Dziqki dzialaniom BGO ustalono 3 osoby, kt6re wywiozty

Smieci na tzw. ,,dzikie wysypiska", wobec nich prowadzone sQ postepowania w sprawie o

ukaranie.

77

9. Podsumowanie i wnioski:
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Brzesko, dnia 24 ma.ca 20l7t.

Analizq sporzqdzila
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Danuta Zieba Biura
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18


