Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Trzciel za 2018 rok
Trzciel dnia: 17 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) jednym z zadań
Gminy Trzciel jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Trzciel w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zagadnienia ogólne.
1. Od dnia 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od mieszkańców Gminy Trzciel
realizowany jest przez Urząd Miejski w Trzcielu. Obecnie firmą, która została wybrana w
trybie przetargu nieograniczonego jest P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław
Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32 66-300 Międzyrzecz. Umowa została zawarta dnia
26.11.2018 roku i obowiązuje do dnia 01 grudnia 2018 roku. do dnia 30 listopada 2019 r.
2. Gmina Trzciel zorganizowała punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
w siedzibie Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” w Trzcielu na Osiedlu Jana
III Sobieskiego 11, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7ºº
do godz. 15ºº. Do punku mieszkańcy miasta i gminy Trzciel mogą dostarczać odpady
selektywne: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, gospodarstwo domowego, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony.
Wymienione odpady przyjmowane są nieodpłatnie.
Gruz z remontów posesji odbiera po zgłoszeniu P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław
Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32 66-300 Międzyrzecz lub może być przyjęty również do
PSZOK.
3. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków oraz odpady kuchenne
można gromadzić w brązowych workach do odpadów segregowanych lub kompostować
we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach na posesjach indywidualnych.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na
terenie Gminy Trzciel nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie
wszystkie odpady zmieszane przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. ul.Szosa Bytomska 1 67100 Kiełcz.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
- W 2017 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców:
a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. – 6562 osób,
b) Systemem objęto: 5031 osób co stanowi 76% ogółu mieszkańców,
c) Ilość deklaracji stanowiących gospodarstwa domowe – 1844,- w tym:
- deklarujących segregację odpadów komunalnych – 836,-

- deklaracji bez segregacji –1008,d) W stosunku do 68 właścicieli wszczęto postępowanie o ustalenie wysokości opłaty
zakończone złożeniem deklaracji.
4. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i Gminy Trzciel.
1) W 2018 roku odebrano od mieszkańców miasta i gminy Trzciel łącznie :
- 1585,063 Mg (ton) z tego:
a) odebranych selektywnie – 250,168 Mg
b) odebranych odpadów zmieszanych – 1301,168 Mg
2) Osiągnięty poziom recyklingu.
a) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
– 83,81 %
b) osiągnięty poziom recyklingu : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 35,1 %
5. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.:
a) przypis 2018 r. 597.976,00 - zł.
b) wpłaty 2018 r. 593.738,67 - zł.
c) zaległości, łącznie z 2018 r. 57.374,71 - zł.
6. koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:
a) odbiór i zagospodarowanie odpadów 581.040,00 - zł.
b) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 8.773,61 - zł.
c) koszty administracyjne 37.033,02 - zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników
- szkolenia pracowników
- przesyłki pocztowe
- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery itp.)
- usługi bankowe
- delegacje
- postępowania sądowe i skarbowe,
d) kara Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nie osiągnięcie poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0,0 zł.
e) koszty monitoringu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Jasieńcu 12.373,20
- zł.
wyposażenie mieszkańców w pojemniki do zmieszanych i segregowanych odpadów
Komunalnych. W ramach systemu mieszkańcy miasta i gminy Trzciel otrzymują od
przedsiębiorcy odbierającego odpady:
a) pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
b) worki do odpadów selektywnie zbieranych (zielone-szkło, żółte-plastyk, niebieskiepapier, brązowe na odpady biodegradowalne), odbierane raz w miesiącu
c) gabaryty odbierane dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym zgodnie z
harmonogramem odbioru odpadów.
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