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1.Zakres opracowania

Niniejsza „ Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Złotoryja za rok 2017” zawiera :
1.Podstawę prawną opracowania .
2. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Złotoryja w 2017 r.
3.Osiagniete poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów w 2017 r.
4.Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy w 2017 r.
5.Liczbę gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami w roku 2017 .
6.Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi .

2.Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z art.3,ust.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (Dz. U. z 2017, poz. 1289 ze zm.) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi , a także potrzeb
inwestycyjnych , kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również
dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców , liczbie właścicieli nieruchomości , którzy nie
wykonują obowiązków określonych w ustawie , a także ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy , w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych ,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania .

3.Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Złotoryja w 2017 r.
Na terenie gminy Złotoryja odpady komunalne odbierane i zagospodarowywane są przez
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o. o. w Jaworze
ul . Poniatowskiego 25 . Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
Zgodnie z przedstawionymi przez firmę sprawozdaniami w roku 2017 na terenie gminy
została zebrana ilość odpadów przedstawiona w tabeli nr 1 :

Tabela nr 1 .
L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj odpadów
Papier i tektura
Szkło
Zmieszane odpady opakowaniowe

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Metale
Tekstylia
Niebezpieczne
Wielkogabarytowe
Elektryczne i elektroniczne
Biodegradowalne
Odpady zmieszane
Bio
Popiół
Tworzywa sztuczne i guma

j.m.
Mg
Mg
Mg

2017 r.
16,06
112,00
127,14

Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

26,42
Brak danych
Brak danych
21,80
2,50
125.52
1 208,32
61,23
108,18
0,94

Odpady niebezpieczne ,takie jak baterie, zbierane są przez firmę REBA .Pojemniki na tego
typu odpady rozstawione są w szkołach ,urzędach ,sklepach itp. Żarówki ,świetlówki
mieszkańcy mogą oddać bezpośrednio do sklepów, gdzie zostały zakupione .
Świetlówki ( po wcześniejszym uzgodnieniu ) odbierane są również przez firmę zbierającą
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .
Wydzielenie popiołu ( zbiórka od 1 października 2014 r.)z ogólnej masy odpadów
zmieszanych przyczyniło się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych do składowania
na składowisku .
4. Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów
Na terenie gminy nie ma Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych .Odpady
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane są na zasadzie zbiórki
mobilnej .
Od roku 2014 przyjęto zasadę zbierania tych odpadów bezpośrednio z gospodarstwa
domowego .Mieszkańcy zgłaszają telefonicznie chęć wyzbycia się odpadów i w określonym
dniu zbiórki są od nich odbierane . W roku 2017 przeprowadzono 2 zbiorki odpadów
wielkogabarytowych i dwie zbiórki sprzętu RTV i AGD .
Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ,który
w roku 2017 dla gmin wynosił 20 % - gmina osiągnęła poziom 25 % .
Osiągnięty został również poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania i wyniósł 19 % ( na wymagane 18 % ) .
Aby ułatwić mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów zostały rozstawione dodatkowe
pojemniki o pojemności 1100 l do zbierania szkła.
Zgodnie z uchwalonym w 2016 r. Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2016- 2022 dla Gminy Złotoryja , Gminy Miejskiej

Złotoryja i Gminy Zagrodno została zmieniona regionalna instalacja przetwarzania odpadów
komunalnych z regionu Północnego na Środkowosudecki .
Od 1 stycznia 2017 r. odpady komunalne z gminy Złotoryja kierowane są do Lubawki.
Zmiana ta była zrobiona na wniosek gminy , który podyktowany był względami
ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi.
5. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Złotoryja w 2017 r.
Koszty łącznie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty administracyjne:
w tym:
- wynagrodzenie pracowników
- książeczki opłat
- wkład do Spółki „SANIKOM”

938 394,84 zł
881 086,10 zł

53. 813,19 zł
2. 495,55 zł
1. 000,00 zł

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 122 985, 83 zł
w tym:
- zaległości za 2013 r.
- 3 776,80 zł ,
- zaległości za 2014 r.
- 19 999,92 zł ,
- zaległości za 2015 r.
- 27 879,86 zł ,
- zaległości za 2016 r.
- 28 582,43 zł ,
- zaległości za 2017 r.
- 42 746,82 zł.
Do osób ,które zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane
są upomnienia - w roku 2017 wysłano ich 2715 .
W roku 2017 wystawiono 242 tytuły egzekucyjne, które przekazano do Urzędu
Skarbowego celem ściągnięcia zaległości. W 2017 r. przez Urząd Skarbowy i
Komorników zwindykowana została łączna kwota 42 290,08 zł.
6. Liczba osób objętych systemem gospodarki odpadami w roku
Systemem gospodarki odpadami na terenie gminy objęte są nieruchomości zamieszkałe
i niezamieszkałe .
Na dzień 31 grudnia 2017 r. odpady zostały odebrane od 1993 gospodarstw domowych .
Do osób, które nie złożyły deklaracji w roku 2017 wysłano 3 wezwania .Obowiązek ten
wykonały wszystkie wezwane osoby .

