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1.

Wprowadzenie
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o

utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, pozn. zm.) wojt/burmistrz
lub prezydent sporza_dza analiz^ stanu gospodarki odpadami. Analiza ta ma na celu weryfikacje.
mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy Budziszewice w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi. Analiza swoim zakresem obejmuje:
a)

mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz
pozostatosci z sortowania i pozostatosci z mechaniczno - biologicznego przetwarzania

odpadow komunalnych przeznaczonych do sktadowania;
b) potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
c) koszty poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadow komunalnych;
d)
e)

liczbQ mieszkaricow;
liczbe, wtascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1, w
imieniu, ktorych gmina powinna podjqc dziatania, o ktorych mowa w art.. 6 ust. 6-12;

f)
g)

ilosci odpadow komunalnych wytarzanych na terenie gminy;
ilosc zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstajqcych z przetwarzania odpadow komunalnych pozostatosci z sortowania i
pozostatosci

z mechaniczno -

biologicznego

przetwarzania odpadow

komunalnych

przeznaczonych do sktadowania.
Niniejsza analiza zostata sporzqdzona w oparciu o sprawozdania ztozone przez podmioty
odbierajqce odpady komunalne z terenu gminy Budziszewice, rocznego sprawozdania z realizacji
zadah z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dost^pnych informacji
wptywajqcych na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.

Ogolna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Budziszewice.
Gmina Budziszewice nalezy do Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,BZURA". Zwiqzek zrzesza 20 gmin.

Powstat w celu stworzenia i wdrozenia kompleksowego, szczelnego systemu gospodarki
odpadami

komunalnymi, obejmujqcego selektywnq zbiorke, odpadow,

odzysk, recykling i

unieszkodliwianie. W celu realizacji powyzszych zatozeh zwiqzek pozyskat dofinansowanie na
budowQ w miejscowosci Piaski Bankowe Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadami
Komunalnymi, ktory stat by si§ regionalnq instalacjq dla gmin zrzeszonych w zwigzku. Pozwoli to
na zmniejszenie kosztow ponoszonych w zwiqzku z systemem gospodarowania odpadami.
Nowy system gospodarki odpadami funkcjonuje od 01.07.2013 r. Gmina Budziszewice obje,ta
w/w systemem nieruchomosci zamieszkate oraz nieruchomosci, na ktorych znajdujq si^ domki
letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez cze.sc roku. Podmiotem odpowiedzialnym za odbior i
zagospodarowanie odpadow komunalnych, wytonionym w drodze przetargu zostata firma
,,JUKO" sp. z.o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Umowa zostata zawarta na okres od 04 lutego 2016
r. do 31 stycznia 2016 r.

W ramach uiszczanej optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wtascicieli
nieruchomosci zamieszkatych oraz wtascicieli nieruchomosci, na ktorych znajduja. slq domki
letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez cze.sc roku, obierano naste.puja.ce frakcje odpadow:
1. W systemie workowym z cze,stotliwoscia. jeden raz na dwa tygodnie:
a) Worek niebieski - papier, tektura i tekstylia;
b) Worek zotty - tworzywa sztuczne i metal;
c)

Worek zielony - szkto i opakowania szklane;

d) Worek brqzowy - odpady biodegradowalne.
2.

W systemie pojemnikowym 120 I ba.dz 240 I, z cze.stotliwoscia. jeden raz na dwa tygodnie
odbierane byty zmieszane odpady komunalne.

Zgodnie z nowelizacja. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnie
1996 r. ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) i koniecznoscia. dostosowania obowia.zuja.cych aktow
prawnych do znowelizowanych przepisow Gmina Budziszewice w 2015 r. Gmina Budziszewice
podj'^ta nastQpuja.ce uchwaty:
1.

Uchwata nr VI/33/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21.05.2015 r. w sprawie okreslenia
wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej
przez wtascicieli nieruchomosci;

2.

Uchwata nr VI/32/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21.05.2015 r. w sprawie ustalenia
stawki optaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach, na ktorych
znajdujq sie. domki letniskowe lub innych nieruchomosciach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe;

3.

Uchwata nr VI/31/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21.05.2015 r. w sprawie okreslenia
terminu, cz^stotliwosci i trybu uiszczania optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4.

Uchwata nr IV/20/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.02.2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia

wysokosci stawki tej optaty.
Zgodnie z w/w uchwatami od miesiqca marca 2015 r. zmienita sie, stawka optaty za odbior i
zagospodarowanie odpadami komunalnymi:
a)

W przypadku gdy odpady zbierane sa. w sposob selektywny stawka wynosi 8,00 zt miesie,cznie

od osoby;
b) W przypadku gdy odpady zbierane nie sa, w sposob selektywny, tj. zmieszany, stawka wynosi
16,00 zt miesie,cznie od osoby.
Ponadto

Rada

Gminy

Budziszewice

ustalita

ryczattowa,

stawk^

optaty

za

odbior

i

zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomosci na ktorych znajduj$ sie. domki
letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w
wysokosci:
a)

108,00 zt jezeli odpady komunalne sa. zbierane i odbierane w sposob selektywny;

b)

216,00 zt jezeli odpady komunalne nie sa. zbierane i odbierane w sposob selektywny.

3.

Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz
pozostatosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do sktadowania.

Na mocy art. 9 e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza_dku
w gminach, podmiot odbieraj$cy odpady komunalne od wtascicieli nieruchomosci obowiqzany
jest do przekazywania odebranych odpadow komunalnych zmieszanych, odpadow zielonych oraz
pozostatosci z sortowania odpadow komunalnych, przeznaczonych do sktadowania, wyta.czenie
do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych.
Zgodnie z Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa todzkiego gmina
Budziszewice nalezy do III Regionu gospodarki odpadami. W roku 2015 odebrane od wtascicieli
nieruchomosci zamieszkatych z terenu Gminy Budziszewice zmieszane odpady komunalne o
kodzie 20 03 01 firma ,,JUKO" sp. z.o.o. przetransportowata do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadow komunalnych potozonej w :
1.

Ptoszowie gm. Radomsko, prowadzonej przez Przedsie.biorstwo Gospodarki Komunalnej w
Radomsku;

2.

Pukininie gm. Rawa Mazowiecka, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM z siedzibq w Rawie
Mazowieckiej.

Z terenu gminy Budziszewice w 2015 roku odebrano zmieszane odpady komunalne w ilosci 361,9
Mg. Odpady te w w/w instalacja zostaty poddane procesom mechaniczno -

biologicznego

przetwarzania odpadow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych. W procesie przetwarzania powstaty odpady o kodzie 19 12
12, ktore w ilosci 39,54 Mg zostaty przekazane do sktadowania.
Na ternie gminy Budziszewice nie ma technicznych mozliwosci przetwarzania odpadow
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z wytycznymi przekazano do w/w instalacji.
4.Koszty poniesione w zwiqzku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
W 2015 roku Gmina Budziszewice poniosta nastQpuja.ce koszty w zwiqzku z funkcjonowaniem
systemu gospodarki odpadami:
1. Wynagrodzenie podmiotu zajmujqcego SJQ odbiorem i zagospodarowaniem odpadow
komunalnych - 191 245, 00 zt;
2.

Obstuga administracyjna - 2 083,60 zt;

3.

Wptata gminy do zwiqzku mi^dzygminnego ,,BZURA" na realizacje, inwestycji ,,Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..." -43 223,52 zt.

S.Liczba mieszkahcow
Liczba mieszkaricow gminy Budziszewice wg stanu na dzieh 31.12.2015 r. wynosita 2207 osoby,
natomiast liczba mieszkahcow wg ztozonych deklaracji wynosita 1936 osob. Rozbieznosci w liczbie
mieszkaricow wynikaja, .in. z tego iz wielu uczniow oraz studentow kontynuuJQ nauke. poza miejscem
statego zameldowania. Podobnie jest wsrod osob pracujqcych, ktore ze wzgl^du na charakter swojej
pracy przebywaja. poza terenem gminy.

W roku 2015 nie zostata wydana przez Wojta Gminy Budziszewice zadna decyzja administracyjna
wobec wtascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa w art. 6 ust 1 ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach.
G.llosc odpadow komunalnych wytworzona na terenie gminy Budziszewice w 2015 roku.
Na terenie gminy Budziszewice nigdy nie byty przeprowadzane badania morfologii odpadow. Gmina
nie dysponuje danymi dotycza.cymi wytwarzanych odpadow,

a jedynie

ilosciami odpadow

odebranych. Mieszkancy gminy cze.sc odpadow komunalnych zagospodarowali we wtasnym zakresie,
m.in. papier, tekture., drewno jako opat; odpady kuchenne ulegaja.ce biodegradacji jako nawoz
powstaty z kompostowania ba.dz do dokarmiania zwierza.t; odpady mineralne w tym popiot do
zwalczania gotoledzi ba.dz do utwardzania nawierzchni.
Ponizej przedstawiono cze.sc sprawozdania, ktore corocznie przekazywane jest do Marszatka
Wojewodztwa todzkiego, zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach.
Sprawozdanie przedstawia ilosc oraz rodzaj odpadow, ktore zostaty odebrane z terenu gminy.

II. INFORMACJA
O MASIE
POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW
ODEBRANYCH
Z
OBSZARU
GMINY
ODPADOW
KOMUNALNYCH2* ORAZ
SPOSOBIE
ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i ad res
instalacji,
do ktorej zostaty
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadow
komunalnych4)

MechanicznoBiologiczne
Przetwarzanie
ZGO AQUARIUM
sp. z.o.o. Pukinin
140, 96-200 Rawa
Maz.

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

19 12 12odpady powstale
po selekcji frakcji
materialowej

Inne odpady z
mechanicznej
obrobki odpadow

1602 11

Zuzyte urza^dzenia
zawieraja_ce
freony, HCFC,
HFC

JUKO Sp. z.o.o.
ul. Topolowa 1
97-300 Piotrkow
Trybunalski

Rodzaj
odebranych
odpadow
komunalnych4)

Masa
odebranych
odpadow
komunalnych5)
[Mg]

Sposob
zagospodarowania6)
odebranych
odpadow
komunalnych

361,9

R 12

13,7

Nie zostaly
zagospodarowane magazynowanie
przez zbieraja_cego

0,1

Nie zostaty
zagospodarowane magazynowanie
przez zbieraja^cego

16 02 13

Zuzyte urza_dzenia
zawieraja^ce
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16
02 09 do 16 02 12

1602 14

Plyny
zapobiegajape
zamarzaniu
zawierajape
niebezpieczne
substancje

05

Nie zostaty
zagospodarowane magazynowanie
przez zbierajapego

0,4

Nie zostaty
zagospodarowane magazynowanie
przez zbierajapego

1,1

R3

KON-WIT
Recykling Konrad
Zajkiewicz, Wiktor
Kwiatkowski ul.
Cz^tochowska
70z, 42-350 Kozie
GJowy

1601 03

Intereko Energia
Sp. z.o.o ul. Nowa
28, 90-031 Lodz

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

3,1

R12

VITROSILICON
S.A. ul. Zagahska
27, 68-120 Itowa

1501 07

Opakowania ze
szkla

42,3

R5

Spoldzielnia Pracy
Huta Szkfa
,,Slawa" Srednia
13, 25-650 Kielce

1501 07

Opakowania ze
szkte

21,9

R5

PRT Radomsko
Sp z o o ul
Krasickiego 63/71,
97-500 Radomsko

1501 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

8,12

R3

PLASTMAL JAKO
Sp z o o ul
Plaska 17a, 87lOOTorun

1501 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

16,6

R5

ERMAX
Magdalena Kozik
ul. Cedlera 26/21,
41-303 DajDrowa
Gdrnicza

1501 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

7,76

R5

CS RECYKLING
Sp. z.o.o Nowa
Biafa39, 09-411

1501 02

Opakowania z
tworzyw

9,82

R3

Zuzyte opony

Biala

sztucznych

HERMES
RECYKLING Sp.
Barszczowka 37,
.,0 .,r^ T-18-106Turosn
Koscielna
Regionalna
Instalacja
Przetwarzania
^ . '
-_11^1,
Odpadow ZUOK,
ul. Jezynowa 140,
PJoszow

1501 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

0,4

R3

1701 07

Odpady
budowlano remontowe I
rozbiorkowe

2,1

R 12

Masa Odebranych
odpadow o kodzie
20 03 01 5)
[Mg]

Masa odpadow
o kodzie 20 03 01
poddanych
sktadowaniu5)

[Mg]

Masa odpadow
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niz
skladowanie procesom
przetwarzania5)
[Mg]

Odebranych z obszarow
miejskich
Odebranych z obszarow
wiejskich

361,9

0

361,9

Liczba
punktow
selektywnego
zbierania
odpadow komunalnych, funkcjonuja^cych na
terenie gminy

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych
odpadow
komunalnych4)

1

Rodzaj zebranych
odpadow
komunalnych4)

Masa zebranych
odpadow
komunalnych5)
[Mg]

1501 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

0,4

1501 01

Opakowania z
papieru i tektury

0,5

1701 07

Odpady budowlano
- remontowe i
rozbi6rkowe

2,1

20 03 07

Odpady
w elkogabarytowe

0,8

PSZOK, ul. Osiedlowa, 97212 Budziszewice

III.
INFORMACJA
BIODEGRADACJI7)

O

1601 03

Zuzyte opony

0,1

1501 07

Opakowania ze
szkla

0,5

MASIE

La^czna
masa selektywnie
odpadow
komunalnych
biodegradacji5) [Mg]

ODPADOW

KOMUNALNYCH

ULEGAJACYCH

odebranych
ulegajqpych

21,5

a) przekazanych do sktadowania na sktadowisku odpadow
Nazwa i ad res
sktadowiska, na ktore
przekazano odpady
komunalne ulegaja^e
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji4)

Masa odpadow
komunalnych ulegaja^cych
biodegradacji przekazanych
do sktadowania na
sktadowisku odpadow5)
[Mg]

NIE DOTYCZY

b) nieprzekazanych do sktadowania na sktadowisku odpadow
Nazwa i ad res
instalacji,
do ktorej
przekazano
odpady
komunalne
ulegajape
biodegradacji

RPM Sp. z.o.o ul.
Szubianki 8, 63200 Jarocin

Kod
odebranych
odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji4)

1501 01

Rodzaj
odebranych
odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji4)

Opakowania z
papieru i tektury

[Mg]

Sposob
zagospodarowania8)
odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji
nieprzekazanych do
sktadowania na
sktadowiska
odpadow

21,5

Recykling materialowy

Masa odpadow
komunalnych
ulegaja^cych
biodegradacji
nieprzekazanych
do sktadowania
na sktadowiska
odpadow5)

IV. OSIAGNI^TY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADOW
KOMUNALNYCH
ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKLADOWANIA9)

17,89%

V. POZIOM RECYKLINGU
I PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO
NAST^PUJACYCH FRAKCJI ODPADOW KOMUNALNYCH:
PAPIERU,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKLA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod odebranych
odpadow
komunalnych4)

La^czna masa
odebranych
odpadow
komunalnych5)

Rodzaj
odebranych
odpadow
komunalnych4)

[Mg]

UZYCIA
METALI,

Masa
odpadow
poddanych
recyklingowi5)
[Mg]

Masa odpadow
przygotowanych do
ponownego
uzycia5)

[Mg]

Opakowania z
papieru i tektury

0,0

2,89

0,0

Opakowania z
tworzyw sztucznych

0,0

2,29

0,0

Opakowania z
metali

0,0

0,47

0,0

Opakowania ze
szkla

0,0

0,97

0,0

1501 01

Opakowania z
papieru i tektury

21,5

21,5

0,0

1501 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

42,3

42,3

0,0

1501 07

Opakowania ze
szkJa

64,2

64,2

0,0

1501 01
RIPOK
1501 02
RIPOK
1501 04
RIPOK
1501 07
RIPOK

Osiajgniety poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego uzycia nast^pujqcych frakcji
odpadow komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkta11) [%]

ob,U27o

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE ODPADOW BUDOWLANYCH
1

ROZBIORKOWYCH12)

Z

ODEBRANYCH

Z

OBSZARU

GMINY

ODPADOW

KOMUNALNYCH

Kod
odebranych
odpadow4)

Rodzaj
odebranych
odpadow4)

La^czna masa
odebranych
odpadow5)

Masa
odpadow
poddanych

Masa
odpadow
przygotowanyc

Masa
odpadow
poddanych

[Mai

recyklingowi5)

h do
ponownego

odzyskowi
innymi

[Mg]

uzycia5)

[Mg]

metodami
niz
recykling
i ponowne
uzycie5)

[Mg]
1701 07

Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materialow
ceramicznych i
elementow
wyposazenia

2,1

2,1

0

0

mne niz

wymienione w
1701 06

Osiajgni^ty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego uzycia i odzysku innymi
metodami innych niz niebezpieczne odpadow
budowlanych i rozbiorkowych11) [%]

100%

Zgodnie z przedstawionym powyzej sprawozdaniem Gmina Budziszewice w 2015 roku osia.gne.ta
poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji, przekazanych do
sktadowania na poziomie 17,89%. Zatem osi^gni^to prawidlowy poziom ograniczenia masy odpadow
komunalnych ulegajqcych biodegradacji. W przypadku poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia nast^pujqcych frakcji odpadow komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkta osiqgnie_to poziom 78,33%. Jest to bardzo wysoki wskaznik, biorqc pod uwage. iz
zgodnie z Rozporza.dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. poziom ten powinien wynosic
16%.
7. Podsumowanie i wnioski
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budziszewice za 2015 r.
zostata opracowana w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie osia.gnie.tych poziomow nalezy stwierdzi, iz
system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2015 r. funkcjonowat prawidtowo.
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Zadaniem priorytetowym na nast^pne lata be,dzie uswiadamianie mieszkaricow gminy w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow i utrzymania
dotychczas poziomow odzysku i recyklingu.
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