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I.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, 1593) jednym z zadań Gminy
jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.

II.

Zagadnienia ogólne

1. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Gminy Suchy Dąb odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
zadania realizowane były przez:
a) Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S. A., ul. Trakt Św. Wojciecha
43/45, 80-044 Gdańsk,
b) Altvater Piła Sp. z o. o., ul. Łączna 4A, 64-920 Piła.
2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowane było przez Altvater Piła Sp. z o. o., ul. Łączna 4A, 64-920
Piła. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została
zawarta na rok tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.
3. Na terenie Gminy Tczew (zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 27
czerwca 2013 r.) zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na ulicy Rokickiej 5A.
Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady komunalne selektywnie zebrane.
4. Liczba mieszkańców Gminy Suchy Dąb wynosi 4085 - na podstawie danych Ewidencji
Ludności Gminy Suchy Dąb (stan na dzień 31.12.2013 r.)
5. W roku 2013 nie była przeprowadzona kontrola, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu porządku czystości w gminach z dna 13 września 1996r.
Liczba właścicieli nieruchomości bez złożonej deklaracji wynosi 84.

III.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Na terenie Gminy Suchy Dąb nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Gmina Suchy Dąb należy do regionu
Wschodniego, w którym znajdują się dwie instalacje regionalne do przetwarzania
odpadów komunalnych RIPOK Gliwa Mała oraz RIPOK Tczew. Niewielkie ilości
odpadów selektywnie zebranych trafiły do firmy H.U.P. ANIX z Golub Dobrzyń,
Rhenus Recykling Polska z Piły oraz na sortownie surowców wtórnych firmy Altvater
w Pile.
2. W 2013r. nie realizowano żadnych zadań
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

inwestycyjnych

związanych

IV.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne
z terenu gminy Suchy Dąb w roku 2013 odebrano następujące frakcje i ilości
odpadów:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Odpady ulegające biodegradacji
Zużyte opony
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 02 01 23 i 20 01 35
Zmieszane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Ilość
odebranych
odpadów
komunalnych
w [Mg]

15 01 01
15 01 02
15 01 07
20 02 01
16 01 03

8,64
29,35
45,21
0,5
4,2

17 09 04

0,12

20 01 36

2,3

20 03 01
20 03 07

593,15
3,5

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy wynosi 537,87 Mg.

V.

Osiągnięte poziomy recyklingu

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
trafiających do składowania: 134,14% - dopuszczalny poziom nieosiągnięty
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych:
17,5% - dopuszczalny poziom osiągnięty
3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
0% - dopuszczalny poziom nieosiągnięty

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

VI.

Koszty łącznie:

278 479,70 zł

Kampania informacyjno- edukacyjna:

6 000.00 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

178 168,24 zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2 539,62 zł

Koszty administracyjne:

91 771,84zł

Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przewyższają
koszty poniesione przez Gminę. W związku z tym, że zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gminy nie mogą zarabiać na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2014 r. wprowadzone
zostały nowe stawki opłat.

PRZED OBNIŻKĄ CEN
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19,90 zł
37,30 zł
140,90 zł

33,20 zł
63,40 zł
239,40 zł

120 l.
240 l.
1100 l.

19,90 zł
37,30 zł
140,90 zł

33,20 zł
63,40 zł
239,40 zł

