Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Pi tek za 2014 r.
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Podstawa prawna przygotowania Analizy.
Zgodnie z zapisami art. 9tb ustawy z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z pó niejszymi
zmianami) wójt sporz dza analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiz sporz dza si w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza podlega publicznemu udost pnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urz du Gminy.
Analiza sporz dzana jest na podstawie sprawozda z onych przez podmioty odbieraj ce odpady
komunalne od w cicieli nieruchomo ci, podmioty prowadz ce punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zada z zakresu gospodarowania
opadami komunalnymi
oraz innych dost pnych danych wp ywaj cych na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy.
Na podstawie art. 6c ww. ustawy, Gminy zobowi zane s do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od w cicieli nieruchomo ci, na których zamieszkuj mieszka cy. Gmina Pi tek nie
przej a obowi zku odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci, na których nie
zamieszkuj mieszka cy, a powstaj odpady komunalne.
W 2014 roku us ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie Gminy Pi tek wiadczy a Firma Remondis Sp. z o.o.
Oddzia ód , ul. Zb szy ska 6, 91-342 ód . W/w firma dostarcza a do dalszego przetwarzania
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozosta ci z sortowania i pozosta ci
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do sk adowania –
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzy anówku.
Firma Remondis wiadczy a us ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
cicieli nieruchomo ci i zagospodarowania tych odpadów w nast puj cy sposób:
1) bezpo rednio od w cicieli nieruchomo ci zamieszka ych odbiera a nast puj ce frakcje
odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej ni :
- z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesi cu,
- z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu,
- z obiektów u yteczno ci publicznej – 1 raz w miesi cu,
- z ogródków dzia kowych i rekreacyjnych – 1 raz w miesi cu w okresie od 1 marca do 31
pa dziernika, 1 raz w pozosta ym okresie,
- z innych nieruchomo ci – 1 raz w miesi cu,
- z koszy ulicznych – 1 raz w tygodniu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, szk o, tworzywa sztuczne i odpady
wielomateria owe nie rzadziej ni :
- z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesi cu,
- z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz na 2 tygodnie,
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- z ogródków dzia kowych i rekreacyjnych oraz – 1 raz na 2 miesi ce w okresie od 1 marca do
31 pa dziernika , 1 raz w pozosta ym okresie,
- z innych nieruchomo ci – 1 raz na 2 miesi ce,
c) odpady wielkogabarytowe i zu yte opony z zabudowy jednorodzinnej odbierane by y przez
przedsi biorc 1 raz w roku;
2) dodatkowo mieszka cy mogli na w asny koszt dostarczy nast puj ce frakcje odpadów
komunalnych powstaj cych w gospodarstwach domowych:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szk o,
e) opakowana wielomateria owe,
f) odpady komunalne ulegaj ce biodegradacji,
g) zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) opakowania po farbach i lakierach,
j) zu yte baterie i akumulatory,
k) odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zu yte opony,
n) odpady zielone,
do miejsca wskazanego przez gmin .

Ponadto selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych odbywa si
w nast puj cy sposób:
1) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w zakresie frakcji: tworzywo sztuczne (plastik),
szk o, jest prowadzona przez w cicieli nieruchomo ci, którzy sami dostarczaj te odpady do
pojemników zbiorczych zlokalizowanych w 29 miejscach publicznych (punktach
gniazdowych) na terenie gminy.
2) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych nast puj cych frakcji: przeterminowane leki
i chemikalia, zu yte baterie i akumulatory, sprz t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zu yte opony, opakowania
wielomateria owe, odpady ulegaj ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj ce
biodegradacji równie papier, metal, tworzywa sztuczne, szk o, winna by prowadzona
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2014 roku Gmina Pi tek takiego
punktu nie posiada a. Wobec powy szego jednorodne ilo ci w/w odpadów mog y by
dostarczane do punktu wskazanego przez Gmin .
Odpady budowlane i rozbiórkowe, to drobne odpady pochodz ce z remontów budynków lub
lokali, na które nie wymaga si pozwolenia na budow lub zg oszenia prowadzenia robót
budowlanych, dostarczane by y przez mieszka ców do miejsc wskazanych przez Gmin celem
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pochodz ce z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej.
Selektywna
zbiórka
przeterminowanych
leków
prowadzona
jest
równie
w punktach aptecznych.
Selektywna zbiórka zu ytych baterii prowadzona jest równie w wyznaczonych punktach na
terenie gminy, takich jak: szko y, wybrane sklepy itp.
Selektywna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sprz tu elektrycznego i
elektronicznego oraz zu ytych opon, prowadzona by a tak e poprzez mobilny punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych raz w roku, w miejscu ich wytworzenia
a tak e by a zapewniona mo liwo dowiezienia w miejsce stacjonarne wskazane przez
Gmin .
Selektywnie zebrane odpady zielone mog by dostarczone przez w cicieli nieruchomo ci
do miejsca wskazanego przez gmin . Zebrane odpady ulegaj ce biodegradacji oraz odpady
zielone mog by zagospodarowane tak e we w asnym zakresie przez w cicieli
nieruchomo ci w kompostownikach przydomowych. Odpady zielone to stanowi ce cz ci
ro lin odpady komunalne pochodz ce z piel gnacji terenów zieleni oraz targowisk, z
wyj tkiem odpadów pochodz cych z czyszczenia ulic i placów.

Ilo
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy oraz ilo
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstaj cych z przetwarzania odpadów komunalnych pozosta ci
z sortowania i pozosta ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do sk adowania.
Z terenu Gminy odebrano:
1) 723,74 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) 5,84 ton odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji, z tego:
a) 0,0 ton przekazano do sk adowania na sk adowisku odpadów,
b) 5,84 ton nie przekazano do sk adowania na sk adowisku odpadów (opakowania z
papieru i tektury).
Odebrano i poddano recyklingowi odpady komunalne o cznej masie:
1) Zmieszane odpady opakowaniowe: odebrano – 6,5 ton, poddano recyklingowi - 1,4 ton,
2) tworzywa sztuczne: odebrano – 11,0 ton, poddano recyklingowi - 2,5 ton,
3) szk o: odebrano i poddano recyklingowi -44,3 ton.
Odebrano tak e:
1) 8,8 tony – odpadów wielkogabarytowych,
2) 1,2 tony – zu ytych urz dze elektrycznych i elektronicznych.
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Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych oraz recyklingu, przygotowania
do ponownego u ycia.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do
sk adowania za 2014r. wyniós w gminie 38,6 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia frakcji: papieru, metalu,
tworzyw sztucznych i szk a za 2014 r. wyniós w gminie 15,3 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku odpadów budowlanych i
rozbiórkowych wyniós 0 %.

Mo liwo ci przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozosta ci z sortowania i pozosta ci z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk adowania.
Zgodnie z przepisami ww. Ustawy - zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozosta ci
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk adowania -przekazywane s przez
Wykonawc us ug do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzy anówku,
wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa ódzkiego 2012 przyj tego uchwa
Sejmiku Województwa ódzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyj cia
Planu gospodarki odpadami województwa ódzkiego 2012 (Dziennik Urz dowy Województwa
ódzkiego z 2012 r. poz. 2366). Obecnie nie ma innych mo liwo ci w zakresie przetwarzania tych
odpadów. Na terenie Gminy Pi tek nie ma mo liwo ci przetwarzania odpadów komunalnych.

Liczba mieszka ców.
Liczba mieszka ców Gminy Pi tek na koniec 2014 roku wynosi a - 6221 osób.

Liczba w cicieli nieruchomo ci, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podj dzia ania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12 ww. ustawy.
W roku 2014 nie wykazano w cicieli nieruchomo ci, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podj dzia ania, o których mowa w art. 6 ust.
6-12 ww. ustawy.
W przypadkach podejrzenia, e w ciciel nieruchomo ci pozbywa si nieczysto ci sta ych lub ciek ych
w sposób niezgodny z obowi zuj cymi przepisami, podejmujemy dzia ania wyja niaj ce. Nie
wykazano adnych nieprawid owo ci, które spowodowa yby obowi zek wszcz cia post powania
administracyjnego wobec w ciciela nieruchomo ci.
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Koszty poniesione w zwi zku z odbiorem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych poniesione przez Gmin Pi tek w 2014 r.:
1) Koszty za us ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomo ci zamieszka ych na terenie Gminy Pi tek wynios y: 253.821,60 z .
2) Koszty obs ugi systemu (wynagrodzenie pracowników zwi zanych z tworzeniem oraz obs ug
systemu, szkolenia pracowników wynios y: 46.000,00 z .
3) Pozosta e koszty obs ugi systemu: zakup materia ów biurowych i eksploatacyjnych do sprz tu
komputerowego, koszty wysy ki korespondencji itp.

Potrzeby
inwestycyjne
komunalnymi.

zwi zane

z

gospodarowaniem

odpadami

Gmina Pi tek jest cz onkiem Zwi zku Mi dzygminnego ,,BZURA”. Budowa Regionalnego Zak adu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, instalacja w Piaskach Bankowych ,gm. Bielawy jest
jednym ze strategicznych zada w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie ódzkim.
Powy szy Zak ad rozwi e potrzeb tworzenia PSZOK-u na terenie gminy. Z uwagi na
przed aj ce si prace zwi zane z budow Zak adu istnieje potrzeba utworzenia stacjonarnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy .
Dostarczanie przez mieszka ców wi kszej ilo ci jednorodnych odpadów, zebranych w sposób
selektywny do sortowni odpadów w Kutnie ul.
koszy ska 127 (siedziba firmy Tonsmeier
oddalona od gminy ok. 20km) jest ma o komfortowe.
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