Analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Stromiec za 2021 r.

Stromiec, 30 kwiecień 2022 r.

I. Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) jednym z zadań Gminy jest
dokonanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne
Gmina Stromiec objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości
zamieszkałe. Odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zostały objęte następujące
frakcje odpadów:
a) worek czarny – odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),
b) worek brązowy – odpady biodegradowalne
b) worek niebieski - papier i makulatura (gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi, stare książki,
tektura itp.),
c) worek żółty - tworzywa sztuczne ((butelki po napojach, butelki po środkach czystości,
opakowania po produktach spożywczych, folie i torebki z tworzyw sztucznych itp.),
metale i opakowania wielomateriałowe (puszki po produktach spożywczych,
puszki aluminiowe po napojach, zakrętki do słoików i butelek, kartoniki po
mleku lub sokach itp.),
d) worek zielony – szkło (butelki, słoiki, szklanki, szklane opakowania po żywności, inne
opakowania szklane),
e)odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia
gospodarstwa domowego (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, materace, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, lodówki, zamrażarki itp.).
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Stromiec mogą również dostarczać
odpady we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK), który jest zlokalizowany przy ul. Łąkowej 5 (teren oczyszczalni ścieków).
Do PSZOK-u można dostarczyć:
1) odpady niebezpieczne,
2)przeterminowane leki i chemikalia;
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu cukru we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte baterie i akumulatory;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony;
6) odpady odzieży i tekstyliów;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym
zakresie.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi była naliczana od osoby. Jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób
selektywny opłata wynosiła 11.50 zł od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosił
podwyższoną miesięczna opłatę w wysokości 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali
że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym zwolniono z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł z miesięcznej opłaty od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Pobierana opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport,
utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), zysk firmy
odbierającej odpady, koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.
Z uwagi na fakt, że – podobnie jak w latach ubiegłych – Gmina Stromiec objęła systemem tylko
nieruchomości zamieszkałe, odbiór odpadów z pozostałych nieruchomości odbywał się na
podstawie indywidualnie zawieranych umów właścicieli tych nieruchomości z podmiotami –
firmami wywozowymi, które spełniają określone wymagania prawne oraz które uzyskały wpis
do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stromiec w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec.
W 2021 r. do Rejestru zostały wpisane 2 przedsiębiorców, natomiast dwa podmioty wniosły
o wykreślenie z Rejestru. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Stromiec wpisanych było w sumie dwunastu przedsiębiorców.

III. 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
Na terenie Gminy Stromiec nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie
z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych

odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Cały strumień
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
powstałych na terenie
nieruchomości objętych gminnym systemem został przekazany do instalacji komunalnych:
- PPUH"RADKOM" Spółka z o. o. ul. Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom - 478,38 Mg,
- MBP w Piotrowie Pierwszym 26/27, 64-020 Czempiń - 0,500Mg,
- MBP Lekaro w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka – 2,320 Mg.

IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
W 2021 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

V. 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.
Koszty poniesione w 2021 r. wyniosły - 701 023,10 zł, w tym:
– Odbiór, odzysk, recykling i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 647 534,10 zł,
– Obsługa administracyjna i informatyczna systemu – 53 489,00 zł,
Wymiar opłaty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 675 430,85 zł,
Wpłaty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 667 970,73 zł,
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. nie pokryły
w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi ze
względu na rosnące koszty oraz zaległości w spłacie należności.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2021 r. wszczęta
została egzekucja należności za odpady komunalne poprzez skierowanie do naczelnika urzędu
skarbowego tytułów wykonawczych.

VI. Liczba mieszkańców.
1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021r. – 5532 osób,
2. Liczba mieszkańców objętych systemem(wykazanych w złożonych deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4962 osób,
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika z faktu, że wielu uczniów i studentów
kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Podobna sytuacja występuje wśród
osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną prace przebywają poza
terenem Gminy Stromiec lub po za granicami kraju. Na bieżąco prowadzone są działania

mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem
faktycznym.

VII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w art. 6, ust.1,
w imieniu których gminna powinna podjąć działania o których mowa w art. 6
ust. 6-12
W 2021 r. na terenie gminy Stromiec nie odnotowano konieczności wydania decyzji
administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zwarli umowy
o której mowa w art. 6 ust. 1ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VIII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Stromiec
W 2021 roku z terenu Gminy Stromiec odebrano 901,7600 Mg odpadów.
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 512,2400 Mg
2.Odpadów segregowanych – 389,5200 Mg, w tym:
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - 75,160 Mg
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe - 34,2800 Mg,
- 15 01 07 opakowania ze szkła - 109,860 Mg,
- 16 01 03 zużyte opony - 26,4400 Mg,
- 20 01 01 papier i tektura - 1,3000 Mg
- 20 01 02 szkło - 0,8400 Mg
- 20 01 39 tworzywa sztuczne - 1,5400 Mg
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe - 72,6800 Mg
- 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji - 34,0800 Mg
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - 19,0400 Mg,
- 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,4000 Mg
Przedstawione wartości wynikają z rocznych sprawozdań
odbierające odpady komunalne z terenu gminy.

składanych przez podmioty

IX. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
wykazała zauważalny wzrost ilości odpadów zarówno zmieszanych jak i zebranych
selektywnie. Zwiększyła się również ilość odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Stromiec na kolejne lata jest prowadzenie działań
edukacyjno – informacyjnych zachęcających mieszkańców Gminy Stromiec do:
– poprawy segregacji odpadów u ,, źródła”, która wpłynie korzystnie na gospodarkę
odpadami na terenie Gminy Stromiec w latach przyszłych.
– ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych m.in. poprzez: dokonywanie
świadomych zakupów, kupowanie produktów wielokrotnego użytku lub o dłuższym okresie
użytkowania, stosowania toreb wielokrotnego użytku, ponownym wykorzystaniem
produktów itp.
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