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1. Uwarunkowania formalno-prawne

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulow za rok
2019 zostala sporzadzona w celu realizacji zobowiazan nalozonych na organ wykonawczy
gminy przez obowiazujace w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. Podstawe
prawna do sporzadzenia niniejszej Analizy stanowi ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z art.
3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach gminy zobowiazane zostaly do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Art. 9tb
powyzszej ustawy, wskazuje zakres Analizy: „Na podstawie sprawozdan zlozonych przez
podmioty odbierajace odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, podmioty
prowadz^ce punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
innych dostepnych danych wplywajacych na koszty systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi wojt, burmistrz lub prezydent miasta sporzadza analize stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, obejmuja^ w szczegolnosci:
1) mozliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych,
bioodpadow stanowiacych odpady komunalne oraz przeznaczonych do skladowania
pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych i pozostalosci z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych;

2) potrzeby inwestycyjne zwiazane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych w podziale na wpiywy, wydatki i nadwyzki
z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczbe mieszkancow;

5) liczbe wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1,
w imieniu ktorych gmina powinna podjac dzialania, o ktorych mowa w art. 6 ust. 6-12;
6) ilosc odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7) ilosc niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych i bioodpadowstanowiacych
odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do skladowania
pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych i pozostalosci z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych.

System gospodarowania odpadami komunalnym na ternie gminy Sulow funkcjonuje
w oparciu o nastepujace podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
z2019r. poz. 2010 zezm.),

2) Uchwala Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Sulow z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Sulow,

3) Uchwala Nr XV/99/2019 Rady Gminy Sulow z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wlascicieli
nieruchomosci zamieszkalych oraz ustalenie stawki tej oplaty na terenie Gminy Sulow,

4) Uchwala Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Sulow z dnia 6 czerwca 2016r. roku w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i zagospodarowania tych
odpadow z terenu Gminy Sulow, w zamian za uiszczona opiate,
5) Uchwala Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Sulow z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie
okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

6) Uchwala Nr XVI/81/2019 Rady Gminy Sulow z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie
okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skladanej przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych polozonych na terenie Gminy
Sulow.

Analiza ta ma zweryfikowac mozliwosci techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
mozliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych,
bioodpadow stanowiacych odpady komunalne oraz przeznaczonych do skladowania
pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych i pozostalosci z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych,
a takze potrzeb inwestycyjnych, kosztow poniesionych w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych. Ma rowniez dostarczyc
informacji o liczbie mieszkancow, liczbie wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie wykonuj^
obowiazkow okreslonych w ustawie, a takze ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych na
terenie gminy, a w szczegolnosci zmieszanych odpadow komunalnych, bioodpadow
stanowiacych odpady komunalne oraz przeznaczonych do skladowania pozostalosci
z sortowania odpadow komunalnych i pozostalosci z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych. Glownym celem
analizy jest dostarczenie niezbednych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Ilosc i mozliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych, bioodpadow stanowiacych odpady komunalne oraz przeznaczonych do
skladowania pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych i pozostalosci z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych

W 2019 roku z terenu gminy Sulow odebrano lacznie 134,58 ton odpadow segregowanych
oraz 370,90 ton odpadow niesegregowanych (zmieszanych).

Zgodnie z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, jako przetwarzanie rozumie
sie procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzajace odzysk lub
unieszkodliwianie.

Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych zwiazane s$ z ich
zagospodarowaniem w poszczegolnych instalacjach do odzysku (glownie instalacje
mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadow komunalnych) lub unieszkodliwiania
(glownie skladowanie odpadow na skladowiskach).

W zwiazku z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 150), ktory brzmi: po art.237e dodaje sie art.237ea
w brzmieniu:„Art.237ea.Podmioty obowiqzane do sporzqdzenia za 2019 r. sprawozdan, o ktorych
mowa wart. 73,art. 74ai art. 75,sktadajqje wterminie do dnia 30 czerwca 2020 r. " i faktem, iz Wojt
Gminy Sulow nie otrzymal jeszcze sprawozdan od podmiotow odbierajacych odpady komunalne na
terenie Gminy Sulow, nie jest obecnie mozliwe wykonanie zarowno wytycznych art. 9tb ust. 1pkt 1, 6
oraz pkt 7.

Niniejsza Analiza zostanie uzupelniona o powyzsze dane niezwlocznie po otrzymaniu stosownych
sprawozdan od podmiotow odbierajacych odpady komunalne z terenu Gminy Sulow.

3. Potrzeby inwestycyjne zwiazane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Gminy sa zobowiazane osiqgnac do dnia 31 grudnia 2020r.:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastepujacych frakcji odpadow
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla wwysokosci co najmniej 50 %wagowo.

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych wwysokosci co najmniej 70 %wagowo.
W zwiazku z koniecznoscia osiajmiecia w/w poziomow odzysku konieczne jest prowadzenie
selektywnej zbiorki odpadow, m.in.
a) bioodpadow,

b) opakowari z tworzyw sztucznych, opakowari wielomaterialowych, metalu,
c) opakowari ze szkla,

d) opakowari z papieru i tektury,
e) odpadow niebezpiecznych,

0 przeterminowanych lekow i chemikaliow,

g) odpadow niekwalifikujacych sie do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek,
h) zuzytych baterii i akumulatorow,

i) zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,
k) zuzytych opon,

I) odpadow budowlanych i rozbiorkowych,
I) odpadow tekstyliow i odziezy.

Potrzeby inwestycyjna zwiazana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest usprawnienie
i rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

4. Koszty poniesione w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych w podziale na wpiywy, wydatki
i nadwyzki z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Koszty zwiazane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow
komunalnych zwiazane s^ bezposrednio z wynikiem przetargu na odbior i zagospodarowanie
odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci zamieszkalych. W okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2019r. Gmina Sulow poniosla koszty w wysokosci: 470.502,00 zl.
Wpiywy do budzetu gminy od mieszkancow za odbior i zagospodarowanie odpadow
w 2019r.: 400.389,22 zl;

Wydatki poniesione za gospodarowanie odpadami w 2019r: 470.502,00 zl;
Nadwyzki oplat: 0 zl;
Zadluzenie mieszkancow z tytulu nie wniesionych oplat w 2019r.: 72.596,23 zl.

Z uwagi na wysokie zadluzenie mieszkancow oraz niedobor srodkow finansowych na
pokrycie kosztow zwiazanych z gospodarowaniem odpadami, w pazdzieraiku 2019r. Rada
Gminy Sulow podjela uchwale zmieniajaca^ stawke za odbior odpadow komunalnych. Zmiana
oplat wiazala sie takze z rosnacymi cenami za zagospodarowanie zmieszanych odpadow
komunalnych oraz ze wzrostem kosztow ponoszonych przez Gmine za uslugi odbioru
i zagospodarowania odpadow komunalnych w stosunku do ubieglych lat.
5. Liczba mieszkancow oraz liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy,
o ktorej mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu ktorych gmina powinna podj^c dzialania,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 6-12

W 2019r. obowiazywaly nastepujace stawki za gospodarowanie odpadow:
•

Do 30.06.2019r.

- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiorki odpadow: 8,50 zl od osoby,

- w przypadku nie gromadzenia odpadow w sposob selektywny: 13,00 zl od osoby.
•

Od01.10.2019r.

- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiorki odpadow: 13,00 zl od osoby,

- w przypadku nie gromadzenia odpadow w sposob selektywny: 22,00 zl od osoby.
Ilosc mieszkancow (wg zlozonych deklaracji), ktorzy powinni uiszczac opiate za odbior
odpadow wynosila 3367 osob, w tym:
-Ilosc osob, ktore zdeklarowaly selektywny zbiorke: 3363 osob.
-Ilosc osob, ktore nie zdeklarowaly selektywnej zbiorki: 4 osob.

6. Podsumowanie i vvnioski

Od lipca 2013r. wlasciciele nieruchomosci wnosza opiate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Gminy na podstawie zlozonych deklaracji o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na odbior i zagospodarowanie odpadow
zostala zawarta pomiedzy Gmina Sulow a podmiotem swiadczacym usluge. Na podstawie
zebranych danych mozna stwierdzic, ze system gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Sulow funkcjonuje prawidlowo. System ten dziala zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i oparty jest o akty normatywne roznego szczebla. Stawka oplat zostala
odpowiednio skalkulowana. Mieszkaricy gminy ponosza_ rzeczywiste koszty wywozu

odpadow.

Odpady

komunalne

sq poddawane

innym

niz

skladowanie

procesom

przetwarzania. Zwiekszyl sic rowniez procent osob, ktore zdeklarowaly selektywnej zbiorke
odpadow komunalnych. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Sulow na lata nastepne jest
dalsze uswiadamianie mieszkancow gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow komunalnych oraz racjonalnego

sortowania odpadow komunalnych, w celu osiagniecia okreslonych przez Unie Europejsk^

poziomow odzysku i recyklingu odpadow.

W6JT G^dlNY

Sulow. 30.04.2020r.

