Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Górzyca za rok 2019.

Górzyca, dnia 18 listopad 2020r.

I. Wstęp
Na podstawie art.. 3 ust. 2 pkt. 10 zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) w związku z art. 7
ust. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) gminy zobowiązane
zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cel przygotowania analizy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Analiza określa:
a) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów komunalnych;
b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
c) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki
i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) liczbę mieszkańców;
e) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12;
f) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
g) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego
przetwarzania
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych.
Prezentowana analiza obejmuje rok 2019. Jest to szósty pełny rok kalendarzowy
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Górzyca
1. Zagadnienia ogólne.
1. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. odbiór i transport odpadów komunalnych z
terenu Gminy Górzyca realizowane były przez Lidera Konsorcjum Remondis Północ Sp. z
o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, na podstawie zawartej umowy nr 42/2018 zawartej
w dniu 16 sierpnia 2018r.
W okresie od 01.12.2019 r. odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy
Górzyca realizowane były przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a,
66-470 Kostrzyn nad Odrą , na podstawie umowy nr 57/2019 zawartej w dniu 25.11.2019 r.
Obezna umowa obowiązuje do dnia 30.11.2020 r.

Odpady zagospodarowywane były przez Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69200 Sulęcin zgodnie z umową zawartą w dniu 29 czerwca 2018 r.
Odpady z terenu Gminy Górzyca odbierane były w formie zmieszanej i selektywnej.
Zmieszane odpady komunalne przekazywane mogły być wyłącznie do regionalnych instalacji
przekształcania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych. W przypadku Gminy
Górzyca był to RIPOK w Długoszynie (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin) lub Kunowice (ul.
Słubicka 50, 69-100 Kunowice).
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych następował z częstotliwością co 2 tygodnie
zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.
Zbiórka papieru, szkła tworzyw sztucznych odbywał się na dwa sposoby:
a) w systemie workowym, który obejmuje swym zasięgiem nieruchomości zamieszkałe
i niezamieszkałe. Raz w miesiącu wysegregowane odpady komunalne w workach
z podziałem na szkło (worek zielony), papier (worek niebieski) oraz tworzywa
sztuczne (worek żółty), odbierane były przez firmę odbierającą odpady komunalne.
b) w systemie pojemnikowym (igloo), który obejmuje swym zasięgiem spółdzielnię
mieszkaniową oraz szkoły. Raz w miesiącu odpady komunalne posegregowane
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach odbierane były przez firmę odbierającą
odpady komunalne.
Zbiórka bioodpadów odbywał się w systemie workowym, a odbiór następował raz w tygodniu
w specjalnie oznaczonych workach (worek brązowy) z terenu całej Gminy.
2. Z odpadów komunalnych wydziela się również tzw. odpady problemowe, do których
zaliczają się meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady poremontowe i budowlane przeterminowane leki
i chemikalia oraz odpady niebezpieczne.
Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego odbywał się raz w miesiącu podczas mobilnej zbiórki po zgłoszeniu do
Urzędu Gminy w Górzycy zapotrzebowania na wywóz ww. odpadów. Odpady te można było
także oddać do PSZOKu w godzinach jego funkcjonowania.
3. Na terenie Gminy Górzyca zorganizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 12, 69- 113 Górzyca.
Do pojemników mieszkańcy mogli wrzucać:
- odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa
wielomateriałowe;
- zużyte opony;
- akumulatory i baterie
- przeterminowane leki i opakowania po lekach
- chemikalia;
- bioodpady;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- tekstylia;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
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2. Źródła powstawania odpadów komunalnych
Pojęcie odpadów komunalnych zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tą definicją są to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych. Dodaje się również, że niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie
zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Do źródeł powstawania odpadów komunalnych
zalicza się: gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (usługi, handel, szkolnictwo,
rzemiosło oraz sektor gospodarczy).
2. Na podstawie deklaracji zebranych od mieszkańców oraz danych Ewidencji Ludności
Gminy Krzeszyce systemem objętych zostało 1307 nieruchomości (stan na 31.12.2019r.) z
czego około 100 nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe. Na koniec roku 2019 r.
zbiórkę selektywną zadeklarowało 90% właścicieli nieruchomości.
W styczniu opłata za zbiórkę selektywną wynosiła 12zł za osobę, za zbiórkę nieselektywną
24zł za osobę. Od lutego 2019r. wprowadzone zostały nowe stawki: zbiórka selektywna 19 zł
za osobę, zbiórka nieselektywna (opłata podwyższona) – 57zł za osobę. W przypadku
nieruchomości niezamieszkałych stawki naliczane są w zależności od zadeklarowanej
wielkości pojemnika.
3. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.
a) niesegregowane odpady komunalne – 1 135,900 Mg
b) opakowania ze szkła – 32,520 Mg
c) opakowania z tworzyw sztucznych – 53,586 Mg
d) tworzywa sztuczne – 23, 280 Mg
e) opakowania z papieru i tektury – 12,640 Mg
f) zużyte opony – 8,800 Mg
g) odpady wielkogabarytowe – 108,02 Mg
h) baterie i akumulatory – 0,114 Mg
i) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 41,940 Mg
j) odpady ulegające biodegradacji – 120,857 Mg
k) opakowania wielomateriałowe – 0,006 Mg
l) leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,002 Mg
ł) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
– 0,400 Mg

III. 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 Górzyca nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady
przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2019 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców
Gmina Górzyca liczy 4301 mieszkańców (stan na 31.12.2019r.) W deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy, ujętych
zostało 3363 mieszkańców (stan na 31 grudzień 2019r.). Różnica w podanej liczbie
mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza
miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych
zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.
Prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i
sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Właściciele nieruchomości, co do których istnieją
podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych, wzywani są do urzędu, w celu złożenia
wyjaśnień.

IV. Osiągnięte poziomy recyklingu.
Gmina Górzyca w roku 2019 osiągnęła następujące poziomy:
1) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania – 17,00 %. (Gmina była zobowiązana osiągnąć poziom nie więcej niż 35 %
wagowo)
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 57,7 %. (Gmina była
zobowiązana osiągnąć poziom nie mniejszy niż 40 % wagowo)
3) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy
Górzyca odpadów komunalnych – 100%.

V. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
• należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 787 110,41 zł
• przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 663 459,98 zł
• nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. – 21 810,24 zł
• zaległości na dzień 31.12.2019 r. – 137 677,20 zł
Zaległości ściągane są poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów
wykonawczych.

VI. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
•
•

usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Górzyca – 826
315,67 zł
obsługa administracyjna – 44 355,54 zł

Razem – 870 682,21 zł

(-) Wójt Gminy Górzyca
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