Analiza
stanu gospodarki odpadami
komunalnymi
na terenie Gminy Jemielnica
za rok 2014

Jemielnica, 2015 r
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I
Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, jednym z zadań jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
II
1. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. odbiór
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nie zamieszkałych i mieszanych odbywał się na podstawie zawartej
umowy o świadczenie usług. Zadanie realizowane było przez firmę Tonsmeier
Południe Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.) z
siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 13.
2. W okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
odbiorem
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nie zamieszkałych i mieszanych odbywał się na podstawie zawartej
umowy o świadczenie usług. Zadanie realizowane było wspólnie przez Konsorcjum :
„Naprzód” Spółka z o.o. w Rydułtowy (adres 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144B)
– LIDER i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o.
w Strzelcach Op. ( adres 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicz 2 ) KONSORCJANT.
3. Odpady zielone – odpady stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych , ogrodów, parków i z cmentarzy – Zgodnie z „Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica” odpady te
kompostowano na własne potrzeby w przy domowych kompostownikach.

III
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu gminy Jemielnica
przekazane były na następujące Instalacje:
 Remondis Ciężkowice ul. Fabryczna ( instalacja do odzysku odpadów),
 Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
„Czysty Region ” Sp. z o.o. ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn- Koźle
(instalacja do mechanicznego przetwarzania),
 Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
w Dzierżysławiu, 48-130 Dzierżysław Instalacji MBP „Naprzód Spółka
z o.o.
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2. W 2014 roku przekazano środki finansowe w wysokości 95 000,00 zł
(dziewięćdziesiątpiećtysiecy 00/100) na budowę Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKu zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce
Opolskie, położonego w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a.
Planowany termin uruchomienia PSZOKu to II kwartał 2015 r.
3. Liczba mieszkańców objętych systemem: 5 172 mieszkańców.
IV
W 2014 r. zebrano następujące ilości odpadów:











686,00 ton niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych,
104,30 ton opakowań ze szkła,
70,90 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych,
747,20 ton popiołów,
54,00 ton odpadów wielkogabarytowych,
11,80 ton odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów,
2,57 ton zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego,
1,65 ton chemikalia,
12,67 ton zużytych opon z samochodów osobowych i dostawczych
89 sztuk świetlówek,
V

1. Gmina Jemielnica osiągnęła następujące poziomy :
 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania
47,43%
(dopuszczalny poziom masy odpadów ulegającej biodegradacji przekazanej
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 1995 r50%),
 Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła
30,79%
(poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 14%)
 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
100 %
(poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami 38 %)
2. Wydatki i dochody związane z ustawą śmieciową w 2014 roku:
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Wydatki:
 Koszty obsługi systemu
- 651 876,77
w tym:
 odbiór i zagospodarowanie odpadów
-456 369,63
 dotacja dla Gminy Strzelce Op. na budowę PSZOKu
- 95 000,00
 Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS
- 81 341,66
 Umowy zlecenia
- 8 314,38
 Odpisy na ZFŚS
- 1 990,95
 Ogłoszenia, aktualizacja oprogramowania,
szkolenia, materiały biurowe, tonery
- 8 860,15
Dochody:
 należności
- 779 907,60
 dochody na dzień 31.12.2014 r.
- 765 636,70 (98,17 % wykonanie )
w tym
 nadpłaty
- 4 071,00
 zaległości
- 18 341,90 ( 2,35 % wykonanie )

Sporządziła : Gabriela Hajduk
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