Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Stryszawa za 2015 r.

Stryszawa , dnia 02. kwietnia 2016r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach 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.

Zagadnienia ogólne.
1. Od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stryszawy realizowane
jest przez Firmy : Usługi Przewozowe Wiesław Wątroba, Usługi transportowe Janusz Miska, Firma
Rafał Kubasiak zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast od dnia 02.01.2015
roku teren Gminy Stryszawa obsługuje transport odpadów z pojemników igllo obsługuje RIPOK RZPO
w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.
Odpady niesegregowane są dostarczane od Regionalnego Zakładu w Myślenicach.
2. Przy współpracy Gminy Stryszawa oraz RZPOK w Suchej Beskidzkiej jest zorganizowany Punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK). Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady
tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Pojemniki na zużyte baterie znajdują
się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Stryszawa placówki oświatowe
i kulturalne na terenie gminy.
3. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków oraz odpady biodegradowalne
mieszkańcy kompostują we własnym zakresie.

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 Stryszawa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie
odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową są przekazywane do Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka,

którego to Gmina

Stryszawa jest udziałowcem w związku z tym wszystkie odpady trafiają na tę instalację

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2015r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, gdyż PSZOK-a umieszczono w Suchej Beskidzkiej i zgodnie z umową tam mieszkańcy
zawożą odpady selektywne we własnym zakresie.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r. – 11 868 osób
b) systemem objęto: 100% osób ogółu mieszkańców i w systemie na dzień 31.12.2015 łącznie
z terenów zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych złożonych było 4750 deklaracji,
c) obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Stryszawa.
Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się, że jeden
mieszkaniec wytwarza 0,326 Mg odpadów komunalnych rocznie.
5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.
1) W 2015r. w ramach odbioru przez Konsorcjum odebrało łącznie z terenu Gminy Stryszawa
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2) Osiągnięte poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji: 0,600 ( nie
uwzględniono danych dotyczących kompostowania ze względu na brak możliwości umieszczenia

danych we wzorach zgodnie z rozporządzeniem). Poziom maksymalny to 100%, więc Gmina
Stryszawa wypełniła obowiązek.
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 42,13

%.(Poziom minimalny to 20 %,

więc Gmina osiągnęła wymagany poziom)
3. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych – 100 %.
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
Przypis na rok 2015 –856.516,00 zł
(z tego umorzenia w 2015 i pozostałych) – 679,80 zł
Dopłaty z tytułu Karty Dużej Rodziny – 10.000 zł
Wpłaty, nadpłaty i zwroty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 8474.00.
- wpłaty za 2015 rok 643.406,68 zł,
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 856.516,00 zł
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.:
1. Koszty łącznie: 465.872,67 zł.
a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk :
- odbiór odpadów – 281.862,43 zł
- zagospodarowanie odpadów – 172.741,83 zł
-przesyłki pocztowe, - 5.984,64 zł.
-literatura fachowa, -koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery itp.), 5.283,77 zł
Na koniec roku rozliczeniowego powstała: nadpłata / zaległość została wprowadzona do budżetu na
rok 2016.

VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają się w pojemniki do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych. Worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza
bezpłatnie wykonawca usługi.
Wydano następująca ilość worków: 178.020 szt
- Każda osoba ujęta w deklaracji otrzymała 15 szt. worków do segregacji ob. worka 120 lit.
VII. Nieczystości ciekłe
Przez firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych w 2015 roku odebrano
i dostarczono do zlewni ponad 2.318,80m3 nieczystości ciekłych.
Sporządziła Małgorzata Jucha

