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1.Zakres opracowania

Niniejsza „ Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Złotoryja za rok 2015” zawiera :
1.Podstawę prawną opracowania .
2. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Złotoryja w 2015 r.
3.Osiagniete poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów w 2015 r.
4.Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy w 2015 r.
5.Liczbę gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami w roku 2015 .
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 2016, poz. 250) 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 2015 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 2016 r.
Zgodnie z przedstawionymi przez firmę sprawozdaniami w roku 2015 na terenie gminy
została zebrana ilość odpadów przedstawiona w tabeli nr 1 :

Tabela nr 1 .
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj odpadów
Papier i tektura
Szkło
Zmieszane odpady opakowaniowe
Metale
Tekstylia
Niebezpieczne
Wielkogabarytowe
Elektryczne i elektroniczne
Biodegradowalne
Odpady zmieszane
Gruz
Popiół
Opony

j.m.

2015 r.

Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

15,10
89.20
101,3
Brak danych
4,2
Brak danych
20,9
1,8
78,9
1708,22
6,9
244,3
4,7

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 .
Popiół na terenie gminy jest zbierany selektywnie od dnia 1 października 2014 r.
Wydzielenie popiołu 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 2015 przeprowadzono 2 zbiorki odpadów
wielkogabarytowych i dwie zbiórki sprzętu RTV i AGD .W roku 2015 przeprowadzono
również mobilną zbiórkę opon.
Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ,który
w roku 2015 dla gmin wynosił 16 % - gmina osiągnęła poziom 19 % .
Osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania , który w roku 2014 powinien wynieść 50% .
Osiągnięty poziom przez Gminę to 88,1 % .

Dużym problemem jest niewłaściwe składowanie odpadów „bio” na terenie WilkowaOsiedla ( zabudowa wielorodzinna ) .Pomimo pouczenia mieszkańców, co powinno być
składowane w pojemnikach przeznaczonych na odpady „bio” ,zasady te nie są przestrzegane.
Do pojemników przeznaczonych na „bio” wrzucane są często odpady zmieszane , co
niweczy zasady segregacji .
Pomimo apeli do mieszkańców w sprawie segregowania odpadów „bio” w dalszym ciągu
odpady te były zbierane niewłaściwie .W związku z tym w roku 2015 r. zlikwidowano w
zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórkę odpadów „bio” .
Aby ułatwić mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów w roku 2015 zostały rozstawione
dodatkowe pojemniki o pojemności 1100 l do zbierania szkła.
W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016- 2022 Gmina Złotoryja wraz z
gminą Miejską Złotoryja , Gminą Zagrodno i Gminą Pielgrzymka wystąpiła z wnioskiem do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmianę regionu dotyczącego
gospodarowania odpadami z północnego na środkowosudecki.
Niniejszy wniosek podyktowany jest względami ekonomicznymi, społecznymi
i ekologicznymi.

5. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Złotoryja w 2015 r.
Koszty łącznie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty administracyjne:
w tym:
- wynagrodzenie pracowników ( 2 pracowników )
- przesyłki pocztowe
- książeczki opłat
- budowa boksów śmietnikowych ( zakup materiałów)
- materiały biurowe
- transport gruzowiska , transport do utylizacji
- zakup kalendarzy ( z informacja jak segregować odpady )

806.856, 95 zł
730.162, 91 zł

48. 746,01 zł
11.487,00 zł
2. 431,10 zł
7. 734,07 zł
2. 500,00 zł
3. 020,96 zł
774,90 zł

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 109 832, 14 zł
w tym:
- zaległości za 2013 r.
- 6.495, 39 zł ,
- zaległości za 2014 r.
- 36.402,00 zł ,
- zaległości za 2015 r.
- 66.934,75 zł .
Do osób, które zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane
są upomnienia - w roku 2015 wysłano ich 2534 .

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 2015 r. odpady zostały odebrane od 2105 gospodarstw domowych .
Do osób, które nie złożyły deklaracji wysłano 24 wezwania .Obowiązku tego nie
wykonało 11 gospodarstw domowych .Właściciele tych nieruchomości będą nadal
wzywani do wykonania tego obowiązku .

