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Ana|iza Stanu Gospodarki Odpadamiza2018 rok.

1. Wprowadzenie.

1.1. Podstawa prawna i ce| przygotowania analizy.

Obowiązek przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wynika
z przepisl art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z2018 r,poz.1454 zę zllt. ), który stanowi, że gminy,, dokonują

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości

technicmych i organizacyjnych gminy w zakesie gospodarowania odpadami". Natomiast

zgodnie z art. 9tb, ust. 2 ww. ustawy, analizę stanu gospodarki odpadami sporządza się w

terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Analizę sporządzono na podstawie złożonych sprawozdń przez podmioĘ odbieĄ ące

odpady komunalne na terenie Gminy Brzesko i wpisane do Rejestru dzialalności regulowanej

w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego

przez Bvmistrza. Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są Brzeskie ZaWady Komunaine Spółka

z o. o, która również na zlecenie Gminy Brzesko prowadzi Punkt SelekĘwnego

Zbierwfa Odpadów Komunalnych trw. PSZOK. Ponadto analizę przygotowano w oparciu o

dostępne dane mające wpływ na kosźy systemu gospodarowania odpadami komunalnlłni na

terenie Gminy.

1.2. Zakres oDracowania.

Zgodnie z att.9tb. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, corocznaana|iza

obejmuje :

l. moZliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sofiowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
plzetwarzania odpadów komunalny ch przeznaczonych do składowania;

2. potrzeby inwestycyjne zwięule z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3. koszty poniesione w zwiąku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4. liczbę mieszkanców gminy:

5. 1iczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w ań. 6

ust.l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których grrrina

powinna podjąó dzińania, o których mowa w art.6 ust. 6-12 ww. ustawy;

6. ilość odpadów komunalnych wYwarzanych na terenie gminy;

7, ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu

gminy oraz powstających z przetwarzu\ia odpadów komunalnych pozostałości z
sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetrłe"rzania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania.
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1.3. uchwały Rady Mieiskiei w Brzesku na podstawie którvch funkcionuie
system gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Nr XLIIV304/2017 z dnia 25 pńdziemika 2017 r. w sprawie Regulamirut ltrzyrnania
czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
Nr )O(Vló212016 z dnia 29 lutego 2016 ł. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzesko;
Nr XLIIIi303/2017 z dńa 25 pażdziemika 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej

opłaty na terenie GmĘ Brzesko;
Nr XXIX(214)2072 z dnia 26listopada 2012r., w sprawie określenia gómych stawek opłat

ponoszonych przez włńcicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów z
nieruchomości;
Nr XLIII/301/2017 z dnia 25 pńdziemika 201'lr., w sprawie określenia rodzaju

dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów

komtrnalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi;

Nr XLIII/302/20I7 z dńa 25 pńdziemika 2017r.., w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania Ęch odpadów; w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Brzesko;
Nr XLV/325/2017 z dńa 27 listopada ż0l7r, w sprawie zmiany zńączńka Nr 1 do

Uchwały )OilI/l6312016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

ptzez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany załącznika Nr 2 do

Uchwały Nr )OilII/169/20l6 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaly za gospodarowanie odpadami komunaln}łrri

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko,

Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dńa 25 pńdziemika 2017 r w sprawie

wyboru metody ustaleńa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,

7.

2. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych" odpadów
zielonych oraz pozostałości z sońowania odpadów komunalnvch
przeznaczonych do §kładowania.

Art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utr4rmaniu czystości i porządku w gmirrach starrowi, iż
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do

rl:zekazywańa odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych

oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

6.
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komunalnych. Natomiast zgodńe z art. 9e ust. 1 pkt 2 ppkt. 7a doprlszcza się przekazywanie

zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, o której mowa w ań. 35 ust 6ą ustawy z drria 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz. U. z 20I7r. poz. 21 ). W rozumieniu prz}toczonego przepisu, ponadregionalną

instalacją do przetwanania odpadów komunalnych jest ZaWad Termicznego Przekształcania

Odpadów (ZTPO) w Krakowie ul. Jerzego Giedroycia o maksymalnej mocy przerobowej 220

tys. Mg/rok, eksploatowany przez Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w
Krakowie ul. Jana Brożka 3. ZakładTęrmicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie spala

wyłącznie odpady komunalne z terenu Miasta Krakowa.

2.2.Instalacie do obsługi Regionu:

Uchwała Nr XXXN/509/17 Sejmiku Wojewódżwa Małopolskiego z dnia ż7 marca

2017 roku w sprawie zmiany UchwĄ Nr XI/125l03 Sejmiku Wojewódźwa Małopolskiego z
óńa 25 sierynia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa

Małopolskiego określiłajeden region gospodarki odpadami pn. Region Małopolski (wcześniej

byĘ 4 regiony). W skład Regionu Małopolskiego wchodzą wszystkie powiaty oraz gminy

wojewódawa małopolskiego oraz dodatkowo z wojewódźwa śląskiego powiat miasto

Jaworzno, gmina Miedźna (powiat pszczyński) i Wilamowice (powiat Bielski). W uchwale

określono również istniejące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

(RIPOK) do mechanicalo -biologicznego przetlllarzartia (MBP) odpadów komunalnych,

których w Regionie Małopolskim obecnie jest 16.

Instalacie zastepcze do obsługi Regionu Małopolskiego.

Zgodńe z przepisem art. 35 pkt. 4a ustawy o odpadach, przez instalację przewidzialą
do zastępczel obsfugi regionu rozumie się inną regionalną instalację do przetwarzania odpadów

komrrrralnych ptzęznaczoną do przetutarzania tego sarrrego rodzaju odpadów, W zńązku z
powyższym wszystkie istniejące - 16 i planowane na obszarzę Regionu Małopolskiego

instalacje regionalne do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych są wobec siebie zastępcze, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości.

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

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

naszej Gminy, Spółka Brzeskie Zakłady Komunalne przekazule do Regionalnej Instalacji do

Przetwarzalia Odpadów Komunalnych MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwinią 33, 30 -
841 l(raków REMONDIS Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64,30 -740 kaków oraz FB Serwis

Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tamów ul. Odległa 8, które posiadają status Regionalnych Instalacji

do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla

WojewódXwa Małopolskiego na|ata 2016 ,2022.

Odpady zielone ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 0I, przekaąrwane są na podstawie

umowy do Instalacji regionalnej Firma Usługowo - Handlowa KOP - EKO Szczepan Trzupek,

Zalesiany 1, 32-420 Gdów.
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Lp. Nazwa i adres instalacji do któĘ
znstaĘ prznl<azane odpady
selektywne

Ifud
odebranych

odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

1 SURPAP S.C. Przedsiębiorstwo Obrotu

Surowcami Wtómymi 33-300 Nowy
Sącz ul. Wyspiań skiego 22

15 01 07 opakowania ze szkła

ż Miki Recykliong Sp. z o.o. ul. Nad
Drwinią 32,30 -84l Kraków

15 0l 02

15 01 07

żo03 07

Opakowania z tworryw sźucznych

Opakowania ze szkła

Odpady wielkogabarytowe

3 PRT Radomsko ul. Geodetów 8, 97 -

500 Radomsko

15 01 02 Opakowania z tworzl,w szfucznych

4 PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucmych

5 Kryłricki Recykling S.A ul. Klonowa
58 42-700 Lubliniec

15 01 07 opakowania ze szkła

6 REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

Kraków ul. PołłaŃi 64, 30 - 74O

Kraków

15 01 0ó

z0 03 07

Zmieszane odpady opakowaniowe

Odpady wielkogabarytowe

7 STALMIX Stanisław Fuczek Brzesko
ul. Przemysłowa ó

15 0l 04 Opakowania z metali

8 SCo-Pak S.A ul. Prosta 28, 00-838

Warszawa

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

9 Eko - System Robert Adamczyk ul.

Krakowska 6, 32-540 Trzebinia
Bolecin

16 0l 03 Zuityte opony

10 B|OSYSTEM S. A ul. Krakowska 6

32-540 Trzebinia Bolęcin
20 0I23-

20 01 35-

U r ądzenia zaw ieraj ące freon

Zltżl,te urządzenia eiektryczne i
elektroniczne innę niż wymienione

w 20 0l 21 i ż0 01 23 zavł.

niebezpiecme składniki



4. kosztv ooniesione w zwiazku z odbieraniem. odzvskiem. recvklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnvcb:

Alnaliza Stanu Gospodarki Odpadami za 2018 rok.

komunalnvmi:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit.a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub

wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

- o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012ł. o odpadach. Obecnie nie ma

takich potrzeb inwestycyj nych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnta15 pńdzietńkażIl7
w sprawie wyboru metody ustalenia o§aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko, stawki opłat wynosiĘ

odpowiednio od ńelkości gospodarstwa domowego:

Lp. Wielkość gospodarstwa
domowęo

Stawka przy
odpadach zbieranych
selektywnie w zł

Stawka przy
odpadach zbieranych
nieselekĘwnie w zł

1 1 osobowe l5,00 30,00

2 2 osobowe 23,00 40,00

3 3 osobowe 30,00 50,00

4 4 osobowe 37,00 61,00

5 5 osobowe 43,00 70,00

6 6 osobowe 48,00 7,1,00

1 7 osobowe i powyżej 53,00 85,00

Wpły!\y do budżefu z dokonanych wplat za gospodarowanie odpadami w roku 2018

wyniosły 3 643 616, 07 zł. Zgodnie z art. 6r.ustawy o utzymaniu czystości i porządku w
gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast

art. 6r ust. 2 określa, iż z pobranych olat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, klóre obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

(odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkńców, usuwanie dzikich wysypisk

śmieci, odbiór przeterminowanych leków z aptek, zbiórka odpadów selektywłrych z
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placówek oświatowych, akcja Sprzątanie Światą inne akcje porądkowe ) -
3ll2609,12 zl:
tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

- 154 440,00 zl (1255 mieszkańców skorzystało z PSZOK w 2018 r.);

obsfugę administracyjną systemu (kosży pracownicze, wysyłka korespondencji, zakup
materiałów i wyposżenia, szkolenia) - 395 451, 43 zl
edŃację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowarria z odpadami komunalnymi
(konkursy w szkołach i przedszkolach, tablice informacyjne, ulotki, piknik ekologiczny,
reaktywacja ścieZki ekologi cznej, zaklp nagród dla dzieci biorących udział w
koŃursach) - 27 596,ż5 zl

Razem: 3 ó90 096.80 zl

Uwaga: W powyższej lrwocie nie zostaĘ ujęte 3 faktury, które zostaĘ zapłacone w
styczniu na kwotę 583 756,81 zl,

WYKRES Nr 1.

Kosztv funkcionowania systemu obeimuiace |ata 2014 - 2018.

4 000 000,00

3 500 000,00

s ooo ooo,oo 2

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00

,51 2 77

3,

aoo 275 7 723,66

l
RoK 2015

3295726,

RoK 2014 RoK 2016 RoK 2017 RoK 2018

W roku 2018 pracownicy Biura Gospodarki Odpadami przyjęli i sprawdzili pod

względem formalnym 1506 deklaracji opłat. Ponadto w wyniku podjętych czynrrości
wyjaśńających oraz egzekucyjnych w roku 2018 na poczet zaległości wpłynęły należności w
łącznej kwocie 75 51I,20 zł. W ramach wyegzekwowania należności z tytułu opłat

wystawiono 888 upomnień na kwotę 128 449, 96 zl oraz sporządzono 241 Ętulów
rrykonawcrych na kwotę 41 301,46 zł. Kwota zrealizowanych tytułów wykonawczych przez

Urząd Skarbowy *ynosi l0 738,16 zł, pozostała kwota w wysokości 3ó 563,30 zł pozostaje

w realizacji Urzędu Skarbowego. W ramach czynności sprawdzających wystosowano 347

wezwań do wyjaśnień, wszczęto 239 postępowań w sprawie określenia wysokośó należnej

)



opłaty. ponadto przeprowadzono 556 rozmów telefonicznych z osobami posiadającymi

zńł|lżenię w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysłano 457

zawiadomień o wysokości opłaty za odpńy komunalne.

5. Liczba mieszkańców gminy Brzesko.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 36 098 osób i ksztahowała się

następuj ąco:

miasto Brzesko - 16 549 mieszkańców;

tereny wiejskie , 19 549 mieszkańców, w tym:

Bucze - 137l mieszkńców;

Jadowniki - 5 077 mieszkńców;

Jasień - 3 2l9 mieszkańców;

Mokrzyska - 3 276 mieszkńców;

Okocim- 1 963 mieszkńców;

Poręba Spytkow ska -2 I49 mieszkńców;

Szczepanów - 1 025 mieszkńców;

Sterkowiec - 955 mieszkańców;

Wokowice - 514 mieszkańców.

NaleĄ zwróció uwagę na fakt, iz Liczba mieszkańców gminy corocznie maleje i tak w

roku 2017 pomniejszyła się o 179 osób, a w 20l8 o kolejne 51 osób. Corocznie.zmniejsza się

liczba mieszkńców miasta, natomiast przybywa mieszkańców wsi. W roku 2018 z teTenu

miasta ubyło 78 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 27 osób. obecnie na terenie

Gminy Brzesko znajduje się 117 budynków wielomieszkaniowych, którymi administnrje 8

zarządców. zgodnie ze złożonwi deklaracjami w blokach fimtcjonuje 2 983 gospodarstw

domowych, natomiast na terenie gminy funkcjonuj e 1 1,t5 gospodarstw domowych. ogólnie

na teienie gminy funkcjonuje 10 158 gospodarstw domowych, w tym 9 614 gospodarstw

prowadzi selektlłvną zbiórkę odpadów komunalnych, natomiast pozostałe 544 gospodarstwa

nie segregują odpadów komunalnych, czyli 94,6 o/" gospodarstw deklaruje segregacje

odpadów. Na podstawie zł ożonychprzezmieszkańców deklaracji, ustalono iż na terenie gminy

Brzesko mieszka 30 034 osób, czyli o 6 0ó4 osób mniej, niż wynika to z danych

meldunkowych posiadanych przez lJtząd. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a

zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami, wynika z faktu, iż wiele osób

zameldowanych przebywa czasowo lub na stałe poza tefenem gminy (nauką emigracja

zarobkowa).Liczbęmieszkńcówposzczególnychmiejscowości,wielkośćgospodarstw
domowych oraz sposób gospodarowania odpadami (seleĘwnie, nieselektywnie) obrazuje

poniższa tabela.
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Analiza Stanu Go sp odarki Odpad arli za 2 0 1 8 rok.

mowa w art. 6 ust.l. w imieniu którvch gmina powinna podiąć działania. o
którvch mowa w art. ó ust. ó-12.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłŃ za

gospodarowanie odpadami komunal rlymi na rzecz gminy, obowiązani są do udokumentowania

w formie umowy korzystania z usług wykonywany ch przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiomików bezodpĘwowych i

transportu nieczystości ciekĘch;
2) gminną jednostĘ organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,

Burmistrz zgodńe z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

prowadzi ewidencję zbiomików bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i

umów zawańych na odbieranie odpadów komr_rnalnych przez właścicieli nieruchomości, na

k:tórych odpady komunalne powstają wskutek prowadzenia działalności gospodarczej. W

wyniku prowadz onych dzińań:

I) przeprowadzono 73 kontrole budynków mieszkalnych w zakresię opróżniania

zbiomików bezodpłlłvowych i transportrr nieczystości ciekłych, w wyniku kontroli

zawarto 'l 8 umów na opróżnianie zbiomików,
2) przeprowadzono 22 kontrole umów na odbiór odp ńów z działalności gospodarczej, w

wyniku kontroli zawarto 22 umowy na odbiór odpadów.

11ość odpadów zmieszanych zebranych w roku 2018 o kodzie 200301

IMg]

6 421,730

1-2

7. Ilość odpadów komunalnvch wvtwarzanvch na terenie gminy w Mg
ogółem (wg. złożonvch sprawozdań przez firmv świadczace tego tvpu usługi):



Analiza Stanu Gospodarki Odpadamiza2018 rok.

Ilość odpadów zebranych selekĘwnie w Mg przez BZK z terenu nieruchomości
zamieszkaĘch w roku 2018

Odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 odebrane z terenu nieruchomości na
których zamieszkują nieszkańry.

Lp. Nazwa odpadów Ilość odpadów
segregowanych w

Mg zebrana w 2018

Odpady
dostarczone do
PSZOKwMg

RAzEM

1 Tworąrwa sźuczne 517,58 1E,90 536,48

ż Szkło 341,80 |6,4o 35820

3 Papier i tektura 53,6 6,60 60?

4 Metal 1,2t 0 121

5 Zuźryty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, sprzęt AGD

11,33 ,Ą 7Ą 37,08

6 Gruz budowlany 0 5,0 5,00

7 Od pady wielkogabarytowe 335,88 289Ao 62s28
8 ZlĘta oilńń i tel<sĘlia 0 4,09 4,09

9 przeterminowane leki 2,96 0 296
10 Zużry{e opony do 3,5 Mg 3036 3,04 33,40

11 Zmieszane opakowaniowe
(wszystkie opakowanią w t}m opakowania
wielokotnęgo uzytku wycofane z ponownęgo
ułcią stanowiące odpad} w rozumieniu
przepisów o odpadach, z vyjątkiem odpadów
Dowstaiacych w procesie produkcii opakowań)

679,50 0 679,s0

12 Odpady ulegające biodegradacji 68,05 7,75 75,80

RoK MIASTo wrEŚ oGoŁEM

2014 3 135. 19 1 588,62 4 723,8I

2015 2 006,40 1 463, 80 3 470,20

20l6 2 061,80 1 504,09 3 5ó5, 89

2017 2296,09 l 6,15,01 3 971,10

2018 2 469,07 1801,19 4 270,26

13
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Odpady komunalne zmieszane odebrane z terenu
nieruchomości zamieszkałych 2014 - 2018

odpady kom. odpady ż miasta odpady z terenu wsi

zmieszane o8ółem

.lok 2074 ; rok 2015 rok 2016 rok 2017 r rok 2018

odpadv wielkogabarvtowe i oponv odebrane od nieszkańców w latach
2014 - 2018 (akcia zbiórki w terenie oraz odpady dostarczone do PSZOK)

Rok Wielkogabarytowe
wMg

Opony w Mg

ż014 434,24 74,06
20I5 331,30 29,50
20I6 355,ż6 19.98

2017 363,82 l0,45
2018 625,28 33,40

W roku 2018 zanotowano znalzy włost ilości odpadów komunalnych zmieszanych,
odpadów wielkogabarYowych, a tŃ:że odpadów zbieranych selektywnie w tym opon.

Obserwuje się na przestrzeni 5 lat tendencję wnostową w gospodarce odpadami. W
porównaniu do roku 2017 ilość odpadów zmieszanych zwiększyła się o 299,16 Mg, drastycz,nie

wzrosła ilość oddawanych gabarytów o 261,4ó Mg oraz opon o 22,95 Mg w stosuŃu do roku
poprzedniego. ZńększĄąca się ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów
wielkogabarytowych, może świadczyć o poprawie życia mieszkńców (spadek bezrobocia,

WZroSt pop}tu na produkty, efekt 500+) oraz o nieracjonalnej gospodarce prodŃtami i braku

lub mniejszym stopniu segregacji odpadów u źródła, który dotyczy w szczegóLności

budownictwa więlomieszkaniowego - bloków.
Na podstawie sprawozdań ńożonych przez BZK, ustalono, iż i|ość odpadów

zmieszanych wyprodukowany ch przez 1 mieszkńca (liczba mieszkńców ustalona w oparciu

o ńożonę deklaracje opłat) gminy Brzesko wynosi rocznie 142, 18 Ę. Mieszkaniec wsi

produkuje rocmie 111,59 Ę odpadów, mieszkanięc miasta produkuj e 171,72 kg odpadów

Lomunalnych zmieszanych. Mieszkaniec miasta produkuj e o 6ż %o odpadów więcej niż
mieszkaniec wsi. Tak znaczna tóżnica w ilości produkcji odpadów zmieszanych, może

wskazywać, iź mieszkńcy terenów wiejskich lepiej segregują odpady, co zmniejsza ilość

odpadów zmieszanych.



Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2018 rok.

Zgodnie z danymi zavlarĘmi w Planie Gospodarki Odpadami Wojewódawa
Małopolskiego, prognoza jednostkowych wskaźników wl.twarzania odpadów komunalnych w
ptzedziale |at nalata2016 - 20ż2, przewiduje wzrostjednostkowego wskźnika wltwarzania
odpadów komunalnych w roku 2018 na 343 kg na mieszkańca w ciągu roku z terenu miasta i
193 kg na mieszkańca wsi, natomiast w latach kolejnych prognozuje wzrost masy
wlwarzanych odpadów komunalnycĘ z tempem około 1 % w skali roku. Dlatego teź należy
przyląć, iż masa odpadów komrlnalnych będzie corocmie wzrastaó.

WYKRES Nr 3
Ilość odpadów komunalnych tlłytwarzlnych przrz jednego mźeszkańca Gminy Brzesho na

pĘestfzeni lat 2014 -2018r z pod4iałem na miasto i wieś.

Rok Odpady zmieszane w Ę
produkowane pnez l

mieszkańca gminy ogółem

Odpady zmieszane w

Ę produkowane przez
1 mieszkańca MIASTA

Odpady zmieszane w

Ę produkowane przez
1 mieszkańca WSI

2014 129,I0 224,58 99,29

2015 118,26 144,76 9I,70

20l6 1I9,2,7 148,98 93,60

2017 132,3,7 165,54 103,84

2018 142,18 I77,7ż 1 1 1,59

25o

żo0

150

100

50 F
§ rok 2014

rok 20].5

rok 2016

rok 20L7

rok 2018

odpady WĘ na 1 odpady w kg na 1 odpady w kg na ].

mieszkańca gminy mieszkańca miasta mieszkańca wsi

15



za 2018 rok.

WYKRES Nr 4.
Ilość odpadów komunalnych selektywnych (w tonach) odebranych od właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bzesko, przez
Brzeskie Zakłady Komunalne w latach 2014 - 2018.

RoK Tworzywa
sztuczne

METAL SZKŁO MAKULATURA BIODEGRADOWALNE

20l4 489, 58 4,35 9) )4 11 ),) 99 ,50

2015 435,90 1, 90 399,10 46,40 61,30

20t6 460,31 7,4l 385,04 30,66 176,42

2011 §07 1] 0,0 359,76 85,54 ż09,54

20l8 536,48 I,21 358,20 60,ż0 75,80

r RoK 2014

r Rok 20],5

RoK 2016

r Rok 2017

r 2018

Poryższy wykres obrazuje jak na przełomie 5 lat kształtuje się gospodarka odpadami

selekqrłnyrni. Rokiem przełomowym, w którym był największy wzrost odpadów był rok

2014, gdzie mieszkańcy pozbyli się rekordowej ilości odpadów, Obserwuje się coroczny

wzrost odpadów, szczególnie z tworzry sztucznych.
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Analiza Stanu Gospodarki Odpadarni za 2018 rok.

Ilość nrydanych mieszkańcon worków do selekfvwnei zbiórki odpadów komunalnych z
podzialem na poszczególne frakcie odoadów 2014 - 2018 r.:

Worki na: 2014 2015 20I6 2017 2018

Metal 9 602 6 390 3 655 3 070 720

Papier 38 634 26 030 28 615 28 270 25 350

Szkło t 16 503 110 400 116 125 t17 945 1 18 125

Twor4rwa sztuczne ż23 416 2ż0 820 231 415 237 605 240 450

Odpady zielone 8 565 8 510 10 ó30 13 770 i4 850

Powyższe dane wskazują jak na przestrzeni ostatnich 5 lat ksźaftowało się
zapotrzebowanie mieszkńców na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W
roku 2018 zmalałailośó puekazywanych mieszkńcom worków na męta1, gdyż metal zbierany
jest do worką oznaczonego napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", zgodnie z
rozporządzeniem Minisha Środowiska z dńaż9 grudnia 20l6 roku (Dz. lJ.z2017 r., poz. 19)

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierulia wybranych frakcji odpadów, w
którym został zmieńony sposób zbierania metali i tworzyw sżucznych. Wzrosła natomiast

ilość worków przekazywanych na odpady zielone, które odbierane są od mieszkńc ów ptzez

cały rok.

8. Ilość zmieszanvch odpadów komuna|nvch. odpadów zielonych oraz
pozostalości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

skladowania odbieranych z terenu gminv:

Zgodnie z art. 3c ust,l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są

obowiązane ograniczyć masę odpadów komunaĘch ulegających biodegradacji
przekarywanych do składowania:

. do dnia 16 lipca 2020 r. - dlo nie więcej niż 35%o wagowo całkowitej masy odpadów

komunalnych ulegających biode gradacji ptzekazywanych do składowania,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Natomiast zgodnie z ar1.3b.ust.l ww. ustawy, gminy są obowiązane osiągnąó do dnia 31

grudnia 2020 roku:
. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uźycia następujących frakcji

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 507o wagowo;

. poziom recyklingu, przygotowania do ponowrrego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpiecme odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 7o wagowo.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komrrnalnych ulegających biodegradacji

ptzekazyłvanych do składowania, które gmina jest obowipana osiągnąć w poszczególnych

latach i sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych rrlegających

t7



Analiza Stanu Gospodarki Odpadaniza2018 rok.

biodegradacji przekazy.wanych do składowania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia22 grudnia 2017 r . poz.2412.

Gmina Brzesko w 2018 roku osiągnela wvmagane ustawą ooziomy:

o ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i
przekazlwanych do składowania w wysokości 5 7o.

o recyklingu, przygotowania do ponownego uĄcia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysoko ści 33,92 %o

. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 1007o.

9. Podsumowanie i wnioski:
Gmina realizuje nałożone ustawowe obowiązki i podejmuje dziadania zmierzĄące do

edŃacji mieszkńców w zakesie gospodarki odpadami, poprawy jakości usług oraz

rozszerzenia asoĄrynentu odbieranych odpadów, Szeroko prowadzone działaria niestety nie

wyeliminowĄ dzikich wyslpisk śmieci i zaśmiecania terenów gminnych i prywatnych.

Corocznie porządkowane są tereny z dzikich wysypisk śmieci. W roku 201 8 usunięto 3 1 ,40 Mg
odpadów z terenu dzikich wysypisk śmieci. Prowadzone są kontrole frrm pod kątem posiadania

umów, kontrole w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w

budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz dzińańa edukacyjne: konkursy

ekologicme, akcje Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, kolportaż ulotek informacyjnych, zakup

ekotoreb wielokrotnego użycia, organizowanie przedstawień, teatrzyków dla dzieci, pikniku

ekologicznego, warsźaty edukacyjne w szkołach itd. Prace te mają na celu wzrost świadomości

ekologicanej nie tylko najmłodszych ale również dorosĘch mieszkńców.
Na podstawie porozumień spisanych z właścicielami 18 aptek z telenu naszej gminy odbierane

są przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach i
przedszkolach, zbiórka wĄ,wanej odzieĘ. Na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego
zamieszczane są informacje i aktualności dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prowadzony jest Punkt Selekty,vrłrego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na

terenie bazy Brzeskich ZaĘadów Komunalnych, z którego usług w 2018 r. skorzystńo 1ż55

mieszkańców (w roku ubiegłym 1023), Punkt czynny jest codzieru:ie i w ramach ponoszonych

opłat można dostarczyć odpady selekty"vrłre oruz Ttiryie baterie i akumulatory, zvżriy sprzęt

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuiryle opony - w ilości
4 sż. w ciągu roku z gospodarstwa domowego, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, w
ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok.

Brzesko, dnia 10.04. 2019r.

Analizę sporządziła
cr A.. \,,t

Danuta Zięba Ui1\l
V
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