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Analiza stanu gospodarki od adami za20l7 rok.

1. Wprowadzenie.

1.1. Podstawa prawna i cel pzygotowania analizy.

Obowiqzek przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

wynika z przepisu art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996 roku o utrzymaniu

czysto6ci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2Ot7 r, poz. 1289 ze zm. ), kt6ry stanowi, ie

,,gminy dokonujq corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji mo2liwo6ci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania

odpadami". Natomiast zgodnie z art. gtb. ust. 2 ww. ustawy, analizq stanu gospodarki

odpadami sponqdza siQ w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Niniejszq analizq opracowano na podstawie sprawozdari zloionych przez podmioty

odbierajqce odpady komunalne od wtaicicieli nieruchomo6ci, w tym r6wnie2 przez Brzeskie

Zaklady Komunalne Sp6lka z o.o., kt6ra odbiera odpady komunalne od wta6cicieli

nieruchomoSci na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy, a takie na zlecenie Gminy Brzesko,

prowadzi Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych w Brzesku tzw. PSZOK. Ponadto

analizq pnygotowano w oparciu o dostqpne dane majqce wptyw na koszty systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Zgodnie z art.9tb. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystosci i pozqdku w gminach, analiza

obejmuje :

1. mo2liwoici przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych

oraz pozostaloici z sortowania i pozostaloSci z mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania;

2. potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

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

unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych;

4. liczbq mieszkafic6w gminy;

5. liczbq wlaScicieli nieruchomoici, kt6rzy nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art. 6

ust.1, ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach, w imieniu kt6rych gmina

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

6. llo(i odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7. lloii zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z terenu

gminy oraz powstaiecych z przetwarzania odpad6w komunalnych pozostatoSci z

sortou/ania i pozostalo6ci z mechaniczno-biologicznego przetwanania odpad6w

komunalnych przeznaczonych do skladowania.
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Analiza stanu gospodarki odpadamiza20lT rok.

1. Nr XLlll/304 /2Ot7 z dnia 25 paidziernika 2OL7 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

czystoSci i porzqdku na terenie Gminy Bnesko;

2. Nr )AUL6212016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia terminu, czqstotliwoici i

trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Brzesko;

3. Nr XLlll/303 /2017 z dnia 25 paidziernika 2Ol7 t. w sprawie wyboru metody ustalenia

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko6ci stawki tej

oplaty na terenie Gminy Brzesko;

4. Nr XXIX(214)2012 z dnia 26 listopada 2012r., w sprawie okre6lenia g6rnych stawek oplat

ponoszonych pnez wtaScicieli nieruchomo5ci za uslugi usuwania odpad6w z

nieruchomoSci;

5. Nr XLlll/3O1l2OL7 z dnia 25 paidziernika 2O!7r., w sprawie okreSlenia rodzaju

dodatkowych uslug Swiadczonych przez GminQ Brzesko w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaicicieli nieruchomoici i zagospodarowania tych odpad6w, spos6b

ich 6wiadczenia oraz wysoko3i cen za te uslugi;

6. Nr Xllll/302 /2017 z dnia 25 paidziernika 2O!7r., w sprawie szczeg6lowego sposobu i

zakresu iwiadczenia ustug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wtaicicieli

nieruchomoici i zagospodarowania tych odpad6w; w zamian za uiszczonq przez

wlaSciciela nieruchomoici oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Brzesko;

7. Nr XLW325 l2Ol7 z dnia 27 listopada 2OL7r, w sprawie zmiany zalqcznika Nr 1 do

Uchwaly xfil]^fi2o].' Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie

wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

sktadanej przez wlaicicieli nieruchomoici na terenie Gminy Brzesko i zmiany zalqcznika

Nr 2 do Uchwaty Nr xxlll/169/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wtaicicieli nieruchomo6ci na terenie Gminy Brzesko.

8. Nr XXXIV(250)2013 z dnia 14 marca 2013 r w sprawie okre(lenia metody ustalenia oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko5ci stawki tej oplaty

na terenie Gminy Brzesko (uchwala obowiqzywala do 31 grudnia 2O!7 r.l.
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1.3. Uchwalv Rady Mieiskiei w Brzesku na podstawie kt6rych funkcionuie

svstem gospodarowania odpadami komunalnymi :



Analiza stanu os odarki od adami 2a2017 rok.

2. Moiliwo56 orzetwarzania zm ieszanych odpad6w kom unalnych, odpad6w
zielonvch oraz pozostaloici z sortowania odoa komunalnvch
Drzeznaczonvch do skladowania.

Art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, stanowi i2
podmiot odbierajqcy odpady komunalne od w{aicicieli nieruchomoici jest obowiqzany do
przekazywania odebranych od wtaicicieli nieruchomosci zmieszanych odpad6w
komunalnych oraz odpad6w zielonych bezoo6rednio do resional instalacii donel
p rzania od 6w komun lnvch. Natomiast zgodnie z art.9e ust. 1ph 2 ppkt. 1a
dopuszcza siq przekazywanie zmieszanych odpad6w komunalnych do ponadregionalnej
instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych, o kt6rej mowa w art.35 ust 6a, ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2}l7r. poz. 2I ). W rozumieniu
przytoczonego przepisu, ponadregionalnq instalacjq do przetwarzania odpad6w
komunalnych jest Zaklad Termicznego Przeksztalcania odpad6w (rrpo) w Krakowie ul.
Jerzego Giedroycia o maksymalnej mocy przerobowej 220 tys. Mg/rok, eksploatowany przez

Krakowski Holding komunalny sp6lka Akcyjna w Krakowie ul. Jana Bro2ka3. Zaklad

Termicznego Przekztatcania Odpad6w w Krakowie spala wylqcznie odpady komunalne z

terenu Miasta Krakowa.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o kodzie 20 03 01 z terenu naszej Gminy,
Spolka Brzeskie Zaklady Komunalne pnekazuje do Mechaniczno Biologiczne Przetwarzanie
Miki Recykling Krak6w, Nad Drwiniq 33 oraz do MBP FB Serwis, Komunalna 20 A, Tarn6w,
kt6re posiadajq status Regionalnych lnstalacji do Przetwarzania Odpad6w Komunalnych
zwanych RIPOK - wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa
Malopolskiego.

Odpady zielone ulegajqce biodegradacji, przekazywane sa na podstawie umowy do
Regionalnej Stacji Segregacji Odpad6w Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 31,
prowadzonej przez Przedsiqbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie ul.
Cmentarna 31 oraz do Firmy Ustugowo - Handlowa KOP-EKO Szczepan Trzupek Zalesiany 1,

32-420 Gd6w.

Uchwala Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Wojew6dztwa Malopolskiego z dnia 27 marca
2017 roku w sprawie zmiany Uchwaty Nr Xl/125/03 Sejmiku Wojew6dztwa Malopolskiego z

dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa
Malopolskiego okre6lila jeden region gospodarki odpadami pn. Region Malopolski
(wcze6niej byly 4 regiony). W sklad Regionu Malopolskiego wchodzq wszystkie powiaty oraz
gminy wojew6dztwa matopolskiego oraz dodatkowo z wo.jew6dztwa 5lqskiego powiat miasto
Jaworzno, gmina Miedina (powiat pszczyfiski) i Wilamowice (powiat Bielski).

2.2.lnstalacie do obslugi Regionu:
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Analiza stanu gospodarki odpadamiza20LT rok.

w ww. uchwale, okreSlono r6wnie2 istniejqce regionalne instalacje do pzetwarzania

odpad6w komunalnych do mechaniczno -biologicznego przetwarzania (MBP) odpad6w

komunalnych, w Regionie Matopolskim iest ich obecnie 16 ( wcze(niej w Regionie

Tarnowskim do kt6rego naleiala Gmina Brzesko byty 2 instalacje o statusie RIPOK). Przyjecie

jednego Regionu Malopolskiego jest korzystne dla naszei gminy, gdyi zyskujemy wiqkszq

dostqpno56 do Regionalnych lnstalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych do

mechaniczno - biologicznego pn etwarzania odpad6w komunalnych w regionie, co zwiqksza

konkurencyjno66 na rynku.

lnstalacie zasteDcze do Ei Reeionu Malo lskieso.

Zgodnie z przepisem art.35 pkt.4a ustawy o odpadach, przez instalacjq przewidzianq

do zastepczej obslugi regionu rozumie siq innq regionalnq instalacjq do przetwarzania

odpad6w komunalnych przeznaczonE do pnetwarzania tego samego rodzaju odpad6w. W

zwiqzku z powyiszym wszystkie istniejQce iplanowane na obszarze Regionu Malopolskiego

instalacje regionalne do pzetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w

komunalnych sq wobec siebie zastepcze zgodnie z zachowaniem zasady blisko6ci.

2. 3. Postepowanie z odPadami z terenu Gminv Brzesko:

Brzeskie Zaktady Komunalne Sp. z o. o. odpady komunalne niesegregowane

(zmieszane) z terenu naszej gminy pnekazuje do MBP Miki Recykling Krak6w, Nad Drwiniq

33 oraz do MBP FB Serwis, Komunalna 20 A, Tarn6w, kt6re posiadajq status Regionalnych

lnstalacji do Pzetwarzania odpad6w Komunalnych zwanych RIPoK - wskazanych w Planie

Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Malopolskiego.

Notomiost odoodv zebrone selektvwnie pnekozvwone sd do:

tp. Nazwa i adres instalacii do kt6rej
zostaly pnekazane odpadY

selektywne

Kod
odebranych
odpad6w

1 SURPAP S.C. 33-300 NowY Sqcz ul.

Wyspiaiskiego 22

15 01 02
15 01 01

20 01 02

opakowania z twonyw sztucznych

opakowania z papieru i tektury
szklo

2

MoBruk S.A Niecew 68 33-322

korzenna Zaktad MoBruk Karsy 78 27 -
530 Oiar6w

15 01 02

3 ASEO recykling Niedomice 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

4 Eko -System Robert Adamczyk ul.

Krakowska 5 32-540 Trzebinia Bolecin

zuiyte opony

5 RIPOK REMONDIS Krakdw Sp. z o.o
czq5i mech. ul. P6ttanki U,3o-7N
Krak6w

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

6 RIPOK Remondis Krak6w Sp. z o.o. 30-

TtlO Krak6w ul. P6llanki

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

7

Rodzaj odebranych odpad6w

Opakowania z tworryw sztucznych

16 01 03



Analiza stanu os odarki od adami za20l7 rok.

7 Ekombud s.c. z o.o. ul. Partyzant6w
21, 32-700 Bochnia 15 01 02

8 BIOSYSTEM S A ul. Fabryczna 5, 30 -54O

EolQcin 20 0t23 Urzadzenia zawierajace f reony

9 EKO SYSrEM Robert Adamczyk ul.

Krakowska 5, 32-540 Trzebinia Bolqcin
16 01 03 Zuiyte opony

10 EKOMBUD Sp. z o.o. ul. Potryzont6w
21, 32-70O Bochnio

15 01 01 Opokowonio z popieru i tekury

11 20 02 01 O d po dy u I e g oj qce biod e g ro do cj i

12 Firma Uslugowo - Handlowa KOP-EKO

Szczepan Trzupek Zalesiany 1, 32420
Gd6w

20 02 01 O d po dy u le g oj qce b iod eg r od o cj i

3. Potrzebv inwestvcvine zwiazane 2 rowaniem odoadami

komunalnvmi:

Gmina Brzesko pokrywa koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych tzw. PszoK, k6ry znajduje sie na terenie bazy Bzeskich Zaklad6w

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 utzymaniu czystosci

i porzqdku w gminach, gminy zapewniajq budowq, utrzymanie i eksploatacjq wlasnych lub

wsp6lnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpad6w

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.

4. Doniesione w zwiazku z odbieraniem kiem. recvklinsrem I

unieszkodliwianiem odoad6w komunalnvch:

ustalone Uchwalq Nr no(v(250)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013

stawki optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zaleinosci od wielko6ci

gospodarstwa domowego nie zmienity siq w roku 2017 i wynosity odpowiednio:

Lp Wielko56 gospodarstrva

domowego
Stawka prry
odpadach zbieranych
selektyurnie

Stawka prry
odpadach zbieranych
nieselektywnie

1 1 osobowe 74,OO 27,O0

2 2 osobowe 20,00 30,00

3 3 osobowe 27 ,OO 40,00

4 4 osobowe 34,00 51,00

5 5 osobowe 40,00 60,00

6 osobowe 45,00 67,00

7 osobowe i poury4gi_ 50,00 75,00

8

5

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

PUK Sp. z o.o. ul. Cmentarna 31,
33-100 Tarn6w



Analiza stanu ospodarki od adami za20l7 rok

Zgodnie z art.6r. ust. 2 z pobranych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina Brzesko pokrylva koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, k6re obejmujq:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych

(odbi6r i zagospodarowanie odpad6w od mieszkaric6w, usuwanie dzikich wysypisk

Smieci, odbi6r przeterminowanych lek6w z aptek, zbi6rka odpad6w selektywnych z

plac6wek oSwiatowych, akcja sprzqtanie Swiata ) - 2 734 119,13 zl;

2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych

(PSZOK) - 158 /t80,fi) zl ( 1023 mieszkafc6w skorzystalo z PSZOK w 2017 r.);

3. obslugq administracyjnE systemu (koszty pracownicze, wysylka korespondencji, zakup

material6w i wyposaienia, szkolenia) - 338 O77,83 zl

4. edukacjg ekologicznq w zakresie prawidtowego postqpowania z odpadami

komunalnymi (konkursy w szkolach i przedszkolach, tablice informaryjne, ulotki,

teatrzyki dla dzieci, reaktywacja Scie2ki ekologicznej, zakup nagr6d dla dzieci biorqcych

udzial w konkursach) - 35 839,77 zl

WYKRES Nr 1.

Kosztv funkcionowania svstemu obeimuiace lata 2014 - 2017.

3 500 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00
ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 RO( 2017
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Razem: 3 276 516,73 zl
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Analiza stanu ospodarki odpadami za20!7 rok.

W roku 2017 pracownicy Biura Gospodarki Odpadami przyjqli i sprawdzili pod

wzglqdem formalnym 1480 deklaracji oplat. Ponadto w wyniku podjqtych czynnoici

egzekucyjnych w roku 2017 na poczet zalegloSci wptynqty wplaty w tqcznej kwocie

108 499,58 zl. W ramach wyegzekwowanie nale2no6ci z tytulu oplat wystawiono 888

upomniefi na kwote 128449,96 zl oraz sporzqdzono 221 tytul6w wykonawczych na kwote

59 397,85 zl. W ramach czynnoSci sprawdzajqrych wystosowano 467 wezwai do wyia5niefi.

Ponadto przeprowadzono 385 rozm6w telefonicznych z osobami posiadajqrymi zadlu2enie w

oplatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyslano 522 pisma informujqce.

5. Liczba miesz karic6w sminv Brzesko.

Na dziefi 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkaric6w wynosila 36 149 osob i kztattowata siq

nastepujaco:

miasto Bnesko - 16 627 mieszkafc6w;

tereny wiejskie - 19 522 mieszka6c6w, w tym:

Bucze - 1378 mieszkaric6w;

Jadowniki - 5 079 mieszkafi c6w;

Jasief -3 186 mieszkafc6w;

Mokrryska - 3 250 mieszkaf c6w;

Okocim - 1975 mieszkaic6w;

Poreba Spytkowska - 2 160 mieszkafc6w;

Szczepan6w - 1025 mieszkafic6w;

Sterkowiec - 955 mieszkaric6w;

Wokowice - 514 mieszkaric6w.

Naleiy zwr6ci6 uwage na fak, ii liczba mieszkafic6w gminy corocznie maleje. W roku

2017 pomniejszyla siq o 179 os6b w stosunku do roku poprzedniego (w roku 2016 bylo to 38

os6b). Corocznie zmniejsza siq liczba mieszkafc6w miasta, natomiast przybywa

mieszkafc6w wsi. W roku 20172 terenu miasta wyjechalo 215 os6b, natomiast na terenach

wiejskich przybylo 36 os6b. Obecnie na terenie Gminy Brzesko znajduje siq 116 budynk6w

wielomieszkaniowych, kt6rymi administruje 8 zarzqdc6w. Zgodnie ze zlo2onymi deklaracjami

w blokach funkcjonuje 2 983 gospodarstw domowych, natomiast na terenie gminy

10



Analiza stanu gospodarki od adami za20t7 rok

funkcjonuje 7 068 gospodarstw domowych. og6lnie na terenie gminy znajduje sie 10051
gospodarshfl domowych, w tym 9 483 gospodarstw prowadzi selekywnq zbi6rkq odpad6w
komunalnych, co stanowi 94,3 % gospodarstw segregujQcych odpady, natomiast 5,7 %
gospodarstw oddaje odpady niesegregowane. Na podstawie zlo2onych przez mieszkaric6w
deklaracji, ustalono ii na terenie gminy Brzesko mieszka !10 (x)1 os6b, czyli o 5 14g osob
mniej, ni2 wynika to z danych meldunkowych posiadanych przez lJrzqd. Na terenach
wiejskich mieszka 15 131 os6b, a w mieicie 13 870 os6b. R6inica pomiqdzy ilo6ciq os6b
zameldowanych, a zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami, wynika z faktu,
ii wiele os6b zameldowanych przebywa czasowo lub na stale poza terenem gminy (nauka,

emigracja zarobkowa). Liczbq mieszkafc6w poszczeg6lnych miejscowo3ci, wielko5i
gospodarstw domowych oraz spos6b gospodarowania odpadami (selektywnie,
nieselektywnie) obrazuje ponitsza tabela.

1L



x\l\
F

\-
N\

\
!!

sI.a
E
E

V)

€t
t
{

C,*
i^Y

'.r:s'(l!
IS.!,. s-.

*. +
q
t
a

B

F

b.)

!J
5

o\{ UI
-I

t.)O O
tJ

N) {
N) -l

5 0p \a -l!
N)

o,
o\
o

TJ

€a !\o
\c \l

\o tJ -.to o\
l.J

-.1

(,

l.J
-l \o -l !\o

l.) t)
5

-t€5
N)

o\

o
\o

a o\ \o
\oo a

O
t)

N) N)
N)

o,5
-t }J\o i.)

l.-)
I'J

J!?.:sE
t)\o t)

ao -l a tJ
t) N)

t)
{

N
F

eo
t)
N)

tJ \oa,(,
6

N)
\o
-l

N
talz

=rrl-7oa.
LJ

0
o

CA-t

U

lno
(J

6
t)\o
aa

.J
-.t
o,

55 o\ t) o\ €{ o\
0a

o\

l.)
tJ

i.JtJ
o\

o\ -l
-.1

-lo\ \o
-l

.l\o5
ca

\o
O 5

\oo z

lrI
L]v
rno
oo\

N) o\

\) t)
N
ar"l

-T
o\€

t) l.J

6
tJ -.Ia 0a

UT

t.)
ca

N
F'
Ch

{
E'z
f!

o

(D,l
4
o?

{
o

{

z
t!
IE
F
N
f'la
x
z

N

z'
L\)
t\)

-{

IJ
-.t o,

tJ
-.1 t'J

-J

tJ

tr,

K=
5b
z'd.oo

(,
-I66

}J
TJ o\

N)

h)
UT

\o

},J

o\

5

-{
\o

a
a,

t)

€\

tl
N)

IJg\

o\{



Analiza stanu gospodarki odpadamiza20LT rok.

Burmistrz zgodnie z art.3 ust.3 pkt.3 ustawy o utzymaniu czystosci iporzqdku w gminie,

prowadzi ewidencjq um6w zawartych na odbieranie odpad6w komunalnych pnez wtaScicieli

nieruchomoici, na kt6rych odpady komunalne powstajq wskutek prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej. Ewidencja jest na bieiqco weryfikowana, a w wyniku prowadzonych kontroli
zawarto 20 um6w na odbi6r odpad6w z dzialalnoici gospodarczej. W trakcie prowadzonych

weryfikacji deklaracji oplat ustalono, ii LB os6b nie zloiylo deklaracji oplat za

gospodarowanie odpadami z tytulu zamieszkania na terenie naszej gminy. W wyniku

prowadzonych postepowafi, wszyscy zloiyli deklaracjq oplat oraz wnie6li naleine oplaty, w
kilku przypadkach oplaty zostaty naliczone za lata ubiegle, a otrzymana w wyniku tych

dzialafi kwota wyniosla 7 13l,OO zl.

llo56 odpad6w zmieszanych zebranych w roku 2017 o kodzie 200301

lrugl
5 747,4sO

Odpady zebrane z teren6w miejskich Odpady zebrane teren6w wieiskich
3 894,390 1853,060

Z terenu nieruchomoici na kt6rych nie zamieszkujE mieszkaricy (firmy), a powstajQ oplaty,

uslugq odbioru odpad6w komunalnych 6wiadczq nastqpujqce firmy:

1. Brzeskie Zaklady Komunalne Spolka z o.o.;

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

3. ,,Conteko" Sp. z o. o. Radl6w, ul. Woleiska 15;

4. MBP FB Serwis, Komunalna 20 A, Tarn6w;

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

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

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

8. Przedsiqbiorstwo Obrotu Surowcami Wt6rnymi ,,SURPAP" S.C. ul. Wyspiaiskiego 3,

Nowy SQcz.

13

Liczba wlaScicieli nieruchomoici. kt6zy nie zawarli umowy, o tt6rei mowa w
art. 6 ust.l. w imieniu kt6rych gmina powinna podia6 dzialania. o h6rych
mowa w art. 6 ust. &12.

7. llo56 odpad6w komunalnvch wvtwarzanych na terenie eminv w Mg (wg.

zloionych sprawozdari przez firmv Swiadczace tego tvpu uslugil:



Analiza stanu gospodarki odpadamizaZ}LT rok.

llo56 zebranych odpad6w selektywnie w Mg zebranych przez BZK w roku 2017:

lloii odpad6w komunalnych zmieszanych, zebranych w Mg od wta6cicieli

nieruchomoici na kt6rych zamieszkujq mieszkaficy przez BZK w latach 2014 - 2017'

Lp Nazwa odpad6w llo56 odpad6w

segregowanych w
Mg zebrana w 2017

Odpady

dostarczone do

PszOK

RAZEM

1 Tworzywa sztuene 507,33 L5,27 522,60

2 Szklo 359 76 LL,N 37L,L6

3 Papier i telitura 8,80 94,34

4 Metal 0,00 0 0,0

5 Zuiyty spnet elektryezny i

elektronlczny, sprzet AGD

L,O7 27,89 28,96

6 0 20,50

7 L42,L6 256,60 398,75

8 Zuiyta odziei i tekstylia 0 4,O7

9 Przeterminowane leki 3,tlo 0 3,4
10 Zuiyte opony do 3,5 Mt 5,q) 10,45

11 Zmieszane opakowaniowe
(wsrystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego uiytku wycotdne z

ponownego uiycia, stanowiece odpady w
rozumieniu przepis6w o odpadach, z

wy.iatkiem odpad6w powstajaclch w
procesie produkcii opakowai)

1418,95 0 1418,96

t2 odpady ulegajqce biodegradacji 12,50

13 Baterie 2,L 0 2,t

ROK MIASTO wlEs OG6IEM

20t4 3 135, 19 1 s88, 62 4723,87
2015 2 006,40 1463,80 3 470,20

2016 2 061,80 1 504,09 3 565,89
20L7 3 760, 66 L A4s,29 5 605,95

74

WYKRES Nr 2.

85,54

Gruz budowlany 20,50

Odpad wielkogabarfiowe
4,07

5,45

196,94 209,54



Analiza stanu gospodarki odpadamiza20lT rok
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W roku 2017 znacznie wzrosla iloSi odpad6w komunalnych zmieszanych odebranych

od mieszkaric6w naszej gminy. W por6wnaniu do roku poprzedniego ilo6i odpad6w

zwiqkszyla siq og6lem o 2040,06 Mg, natomiast w mieicie wzrost stanowi 1698,86 Mg, a na

terenach wiejskich 341,20 Mg. Zwiqkszajqca siq ilo6i odpad6w komunalnych zmieszanych

mo2e Swiadczyd o poprawie iycia mieszkafc6w (spadek bezrobocia, wzrost popytu na

produkty, efekt 500+) oraz o nieracjonalnej gospodarce produktami ibraku lub mniejszym

stopniu segregacji odpad6w u ir6dla, kt6ry dotyczy w szczeg6lnoici budownictwa

wielomieszkaniowego - blok6w.
Na podstawie sprawozdaf zlo2onych Wzez BZK, ustalono, i2 lloii odpad6w

zmieszanych wyprodukowanych przez 1 mieszkarica (liczba mieszkarlc6w ustalona w oparciu

o zlo2one deklaracje oplat) gminy Brzesko wynosi rocznie 185, 85 kg ( 129,10 kg w
2O14t.,LL8,26 kg w 2015, L19,27 kgw 2Ot6 r). Natomiast mieszkaniec wsi produkuje rocznie

11439 kt, w roku ubiegtym bylo to 93,60 kg odpad6w. Mieszkaniec miasta produkuje

27t,14 l.e, odpad6w, w roku poprzednim bylo to 11t8,98 kg odpad6w komunalnych

zmieszanych. lloSd odpad6w zmieszanych produkowana przez mieszkaica miasta jest

wiqksza o 55,38 kg w stosunku do produkcji odpad6w przez mieszkaica wsi. Tak znaczna

r6inica w ilo5ci odebranych odpad6w zmieszanych, mo2e wskazywa6, i2 mieszkaficl

teren6w wiejskich lepiej segregujq odpady, co zmniejsza ilo(i odpad6w zmieszanych.

Wedlug danych Gl6wnego Urzedu Statystycznego w 2016 r. na jednego mieszkarica

Polski przypadalo 5rednio 303 kg zebranych odpad6w komunalnych. (brak jeszcze danych za

2017) Najwiecej odpad6w odebrano od mieszkaric6w wojew6dztwa dolnoSlqskiego - 361 kg,

najmniej natomiast "wyprodukowano" w wojew6dztwie 5wiqtokrzyskim - 184 kg.

Natomiast zgodnie z danymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami

wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2016 - 2022, prognozuje siq wzrost jednostkowego

wskainika wytwarzania odpad6w komunalnych od okoto 288 kg na mieszkafica w roku 2016

do okolo 308 kg na mieszkadca w roku 2028. wymieniony PGowM na lata 2016-2022

15
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odpady z miasta odPady z terenu
wsi



prognozuje, wzrost masy wytwarzanych odpad6w komunarnych, z tempem okoro 1 % w
skali roku. Dlatego naleiy przyjqd ii masa odpad6w komunalnych bqdzie corocznie wy2sza.

Analiza stanu ospodarki od dami za 2077 rok

IMYKRES Nr 3
lloii odpod6w komunolnych wytwananych pnez jednego mieszkoica Gminy Bnesko na

pnestneni lat 2074 -207h z podziolem no miasto i wiei.

Rok Odpady zmieszane w
kg produkowane

przez 1 mieszkaica
gminy og6{em

Odpady zmieszane w
kg produkowane

pnez 1 mieszkafca
MIASTA

Odpady zmieszane
w kg produkowane
pnez 1 mieszkafica

wst
20t4 L29,10 224,58 99,29
2015 L78,26 L44,76 9L,70
2076 779,27 148,98 93,60
2077 185,8s 277,r4 114,39

300

250

200

150

100

50

t rok 2014

r rok 2015

rok 2016

r rok 2017

0

Odpady wkg na 1 Odpady w kg na 1

mieszkancagminy mieszkaicamiasta
odpady w kg na I
mieszkadca wsi
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Analiza stanu ospodarki od damiza?DL7 rok

WYKRES Nr 4.
lloie odpad6w komunalnych selektyurnych (w tonach) odebranych od wlaicicieli

nieruchomoici, na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy z terenu Gminy Bnesko, przez

Brzeskie Zaklady Komunalne w latach 2014 - 2017.

ROK Tworzywa
sztuczne

METAL SZKTO MAKULATURA BIODEGRADOWATNE

20t4 489, 58 4, 35 522,24 7't,22 99,50
2015 435,90 1 90 399,10 46,40 67,30
20L6 460,3L 1,47 385,04 30, 66 776,42

507,33 0,0 359,76 85,54 209,54
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Powy2szy wykres obrazuje jak na pzetomie 4lat ksztattuje siq zbi6rka odpad6w

selektywnych. W stosunku do roku 2016 wzrosla ilo56 odebranych tworzyw sztucznych -
plastik6w o 47,O2 ton i makulatury o 54,88, natomiast spadta ilo66 odbieranych odpad6w z

metalu, szkta o 25,28 ton. W stosunku do odpad6w zbieranych selektywnie, wzrosla ilo56

odbieranych odpad6w zielonych - biodegradowalnych o 33,12 ton do 2016 roku, co ma

zwiqzek ze zmianQ systemu zbi6rki tych odpad6w. Obecnie odpady zielone zbierane sE pnez

caly rok, a na terenach miasta z czestotliwo6ciE co 2 tygodnie. Wzrosla r6wnie2 ilo56

dostarczonego zu2ytego sprzqtu i urzqdzefi elektrycznych i elelGronicznych przez

mieszkafc6w do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych oraz ilo6i

dostarczanych odpad6w wielkogabarytowych. W ramach prowadzonej na terenie naszej

Gminy selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych wydawane sq mieszkaficom worki.

I
tJ t

t7

2017

I



Analiza stanu sospodarki odpadami za 2017 rok.

h dla mi kai work6w sele zbi od ad komunal hz
ne fra od ksztahu na nt

Powy2sze dane wskazujq jak na pzestrzeni ostatnich 4lat ksztattowalo siq
zapotrzebowanie mieszkafic6w na worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych. w
roku 2017 zmalala ilojd przekazywanych mieszkaficom work6w na metal, gdyi znikoma ilos6
metalu zostata odebrana od mieszkafic6w oraz work6w na papier. Wzrosta natomiast ilos6
work6w przekazywanych na odpady zielone, kt6re odbierane sq od mieszkaric6w przez caty
rok oraz ilo56 work6w przekazywanych na odpady z tworzyw sztucznych iszkla.

W zwiqzku z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz.

U. z 2Ol7 r., poz. 19) w sprawie szczeg6lowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpad6w, zostat zmieniony spos6b zbierania metali itworzyw sztucznych. Zgodnie z

wymienionym rozporzqdzeniem frakcje odpad6w w sklad kt6rych wchodzq odpady metali,
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomaterialowe zbiera siq do pojemnika koloru 26ttego oznaczonego napisem,,METALE I

TWORZYWA SZIUCZNE".

Dozostalosci z sortowania odDad6w komunalnvch r,rzeznaczonvch do
skladowania odbieranvch z terenu gminv:

Zgodnie z art.3c ust.l ustawy o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach, gminy sq

obowiqzane ograniczy6 mase odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania:

1) do dnia 16 lipca 2013r. - do nie wiqcej nii 50fr6 wagowo calkowitej masy odpad6w
komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania,

2) do dnia 16 lipca 2O2O r. - do nie wiqcej ni| 35ol wagowo catkowitej masy odpad6w
komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania
- w stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 r.

Poziomy ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania, kt6re gmina jest obowiqzana osiqgnqd w poszczeg6lnych

latach i spos6b obliczania poziomu ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych

18

2014-2017:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
METAT 9 602 6 390 3 655 3070
oDP. ZIELONE 8 565 8 510 10 630 t3770PAPTER 38 634 26 o3o 28 615 28270
szKto 116 503 110 4oO 116 L25 tt7 g45
TWORZ.SZTUCZNE 223416 220820 23t4t5 237605
oc6tEM: 396 72o 372 150 sgo,rtru) 4fl) 660

8. llo56 zmieszanvch odpad6w komunalnvch. odpad6w zielonvch oraz



Analiza stanu gospodarki odpadami za Z0L7 rok.

biodegradacji pzekazywanych do skladowania okre5la rozporzqdzenie Ministra 5rodowiska z

dnia 22 grudnia 2O17 r . poz.24L2. Gmina Bnesko w 2017 roku osiqgnqla wymagane
rozporzqdzeniem poziomy odzysku, gdyi na skladowisko nie zostaly przekazane iadne
odpady - masa odpad6w przekazana na skladowisko wyniosla 0 %.

9. Podsumowanie iwn ioski:

Gmina realizuje nato2one ustawowe obowiqzki i podejmuje dzialania zmierzajqce do
edukacji mieszkafic6w w zakresie gospodarki odpadami, poprawy jako6ci uslug oraz
rozszerzenia asortymentu odbieranych odpad6w. Szeroko prowadzone dzialania niestety nie
wyeliminowaty dzikich wysypisk Smieci i za5miecania teren6w gminnych i prywatnych.
corocznie pozqdkowane sQ tereny z dzikich wysypisk Smieci. w roku 2017 usunieto 15, 70
Mg z 11 dzikich wysypisk Smieci. Prowadzone sq kontrole firm pod kqtem posiadania um6w,
kontrole w zakresie prowadzonej selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych w
budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz dziatania edukacyjne: konkursy
ekologiczne, akcje SprzQtanie Swiata, Dzieri Ziemi, kolportai ulotek informaryjnych, zakup
ekotoreb wielokrotnego uiycia, organizowanie przedstawieri, teatrzyk6w dla dzieci, pikniku

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

Na podstawie porozumiefi spisanych z wtaScicielami 18 aptek z terenu naszej gminy
odbierane sq prz eterminowane leki i termometry rteciowe. Prowadzona jest zbi6rka baterii
w szkolach i pzedszkolach, zbi6rka uiywanej odzie2y Na stronie internetowej UM
zamieszczane sQ informacje i aktualnoSci dotyczace gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Brzesko, dnia 05.04. 2018r.

Analizq sporzqdzila

Danuta Zieba

Analizq zatwierdzil
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