Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Laskowa dotycząca
za 2014r.

Laskowa ,dnia 16 kwiecień 2015r

I. Wstęp.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. z 2012r. Dz.U.poz.391z późn.zm.) 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.
II. Zagadnienia ogólne.
1.Od 01.01.2014r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Firmę NOVA
Sp z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz która została wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2014r. do
31.12.2015r. Wprowadzony został workowy system zbiórki odpadów.
2.Na terenie Gminy Laskowa umieszczone zostały pojemniki w wyznaczonych
obiektach tj.
- Laskowa – budynek Urzędu Gminy /2 pojemniki /
- Laskowa – apteka 1 /pojemnik /
- Ujanowice – budynek komunalny UG /2 pojemniki/
- Ujanowice apteka /1 pojemnik/
Do pojemników mieszkańcy mogli wrzucać odpady :
- przeterminowane leki
- baterie, małe akumulatory
- chemikalia
Natomiast odpady wielkogabarytowe tj.

meble, zużyte opony, metal zbierane

były dwa razy w roku. Składane były w jednym dniu w wyznaczonych miejscach
na terenie gminy i zabierane przez firmę NOVA.
Odpady elektryczne i elektroniczne zbierane były w miesiącu kwietniu i wrześniu
przy pierwszej zbiórce odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Odpady komunalne przekazywane były na instalacje przetwarzania odpadów
komunalnych mieszanych – sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Nowym
Sączu ul. Tarnowska 120 i sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach
ul. Chopina.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Inwestycją do zrealizowania w tym zakresie jest – budowa PSZOK (Punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych)

3. Gospodarstwa domowe.
1) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 7982 osoby,
2) systemem objęto:
1455 gospodarstw domowych wieloosobowych
139 gospodarstw domowych jednoosobowych
43 gospodarstwa domowe osób czasowo zamieszkałych
3) w stosunku do 3 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli
deklaracji) prowadzone jest postępowanie o ustalenie wysokości opłaty oraz wydano
decyzje określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Koszty poniesione w związku z odbieraniem odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych wyniosły 271 991,52 zł .
4.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w
art. 6 ust. 1.
W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych ,na podstawie ewidencji ludności
stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem
wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

5. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych.
papier i tektura -

16,2 Mg

tworzywa sztuczne - 42,2Mg
szkło - 28,3 Mg
opakowania z tworzyw sztucznych – 49,7 Mg
opakowania ze szkła – 50,1 Mg
opakowania z metali – 11,1 Mg
wielkogabarytowe - 28,7 Mg
zużyte opony – 0,8 Mg
opakowania wielomateriałowe – 1,0 Mg
opakowania z papieru i tektury – 17,2 Mg
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,3 Mg
zużyte baterie – 51 kg
opakowania po chemikaliach – 10 kg
6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania .

- odpadów zmieszanych - 373,4 Mg
- odpadów ulęgające biodegradacji - 5,8 Mg
- odpady kuchenne ulęgające biodegradacji – 0,1 Mg
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania –
186,85 Mg
7. Koszty obsługi .

Koszty poniesione w związku z odbieraniem odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych wyniosły 271 991,52 zł .
8.Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady
W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w niezbędną ilość worków na odpady
komunalne. Cena worków ujęta jest w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów.
Wydano następująca ilość worków :

- worki czarne na odpady niesegregowane - 18612 szt
- worki niebieskie - na papier i tekturę – 3433 szt
- worki żółte - na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe
(tj. kartony po mleku, sokach) - 19406 szt
- worki białe - na szkło i opakowania szklane - 7988 szt
- worki brązowe - na odpady ulegające biodegradacji ( np. resztki kuchenne, odpady
zielone, z ogrodów itp. ) – 1587 szt

IV. Nieruchomości niezamieszkałe.
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
opakowania z tworzyw sztucznych – 3,48 Mg
opakowania ze szkła – 4,3 Mg
opakowania z metali – 0,25 Mg
opakowania z papieru i tektury – 1 Mg
odpadów zmieszanych - 118,72 Mg
zmieszane odpady opakowaniowe 4,4 Mg
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