
Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy

Spytkowice za 2013 rok



I. Wstęp  

1. Cel przygotowania analizy

Niniejszy dokument stanowi roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Spytkowice, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

Analizę sporządzono na podstawie art.3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)  gdzie został wymagany jej

zakres tj.: 

a) możliwość  przetwarzania  zmieszanych  odpadów komunalnych,  odpadów zielonych  oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

d) liczby mieszkańców,

e) liczby włascicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.  

1w imieniu ktorych gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust.6-12,

f)   ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

g)  ilości  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu  

gminy.

II.Zagadnienia ogólne

1. W okresie  od  01.01.2013  r.  do  30.06.2013  r.  odbiór  odpadów komunalnych  na  terenie

Gminy Spytkowice odbywał się na podstawie indywidualnych umów o świadczenie usług

odbierania i zagospodarowania odpadów przez firmy:

a) Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe   MIKI  Mieczysław  Jakubowski,30-841  Kraków,  

ul. Nad Drwiną 33,

b) Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Van  Gansewinkel  Kraków  Sp.  z  o.o.  

30-740 Kraków, ul. Półłanki 64,



c) Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25,

d) Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim ul. Bema 12

e) Zakład Usług Komunalnych Spytkowice,  34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57

2. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór

odpadów  komunalnych  i  ich  zagospodarowanie   realizowane  jest  przez  Zakład  Usług

Komunalnych  Oświęcim,  32-602  Oświęcim  ul.  Bema  12.  Firma  została  wybrana

w przetargu  nieograniczonym.   Umowa została  zawarta  na  okres  od  01.07.2013  r.

do 31.12.2014 r.

3. Na  terenie  Gminy  Spytkowice  zorganizowano  mobilny  Punkt  Selektywnej  Zbiórki

Odpadów Komunalnych w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 57, do którego Mieszkańcy

mogą oddać : baterie, akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji

drewna,  oleje  mineralne,  zużyte  opony,   odpady  elektryczne  i  elektroniczne,  odpady

wielkogabarytowe,  odpady budowlane i  remontowe.  PSZOK czynny jest  przez cały rok

w dni robocze od godz. 7.00-15.00. .

III. Ocena  możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Na terenie Gminy Spytkowice nie  ma możliwości  przetwarzania odpadów komunalnych

Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są  do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  (RIPOK)  -  w  Oświęcimiu  przy

ul. Nadwiślańskiej 36.

2. Potrzeby  inwestycyjne  związane  z  gospodarowaniem  odpadów

komunalnych

W 2013 r. wykonano prace polegające na przystosowaniu szopogarażu na PSZOK – koszt

20.000 zł, oraz wyposażono PSZOK w wagę za kwotę 45.000 zł.

3. Koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów.



W  2013  r.  gmina  poniosła  koszty  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem

i  unieszkodliwianiem  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  w  wysokości

247 760,02 zł

4. Liczba Mieszkańców:

a) systemem objęto  - 9.362- złożonych 2.363 deklaracji,

b)  deklaracji  nie  złożyło  5 właścicieli  nieruchomości  -  20  Mieszkańców.  Do tych osób

zostały wysyłane wezwania o złożenie deklaracji. Pomimo wezwań deklaracje nie zostały

złożone. Decyzją z urzędu dla tych Mieszkańców została określona wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Liczba  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  zawarli  umowy,  o  której
mowa w art.  6 ust.  1.  W 2013 r.  w toku weryfikacji  udokumentowania
w  formie  umowy  korzystania  z  usług  odbioru  i  zagospodarowania
odpadów stwierdzono, że:

a) 120 przedsiębiorców posiada zawarte umowy  

b) 300 przedsiębiorców oświadczyło, że nie produkuje w miejscu zamieszkania odpadów

komunalnych

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Spytkowice
w 2013 r.

Kod odebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych

 [Mg]

15 01 07
20 01 02

Opakowania ze szkła
Szkło

     143
          1,2

15 01 01

           20 01 01 

Opakowania z papieru 
i tektury,

Papier i tektura

        10,2

           3,8

          15 01 02

           20 01 39

Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne

         41,0

            0,4

            15 01 04 Opakowania z metali           16,2

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,3



20 03 01
Zmieszane odpady

 komunalne          475,7

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 15,5

20 01 11 Tekstylia 1,9

15 01 06
Opakowania

wielomateriałowe
0,8

16 01 03 Zużyte opony 4,00

16 06 01
Baterie 

i akumulatory ołowiowe
0,04

20 01 21*
Lampy fluorescencyjne 
i inne zawierające rtęć

0,1

20 01 34
Baterie 

i akumulatory
0,1

20 01 36
Zużyte urządzenia

elektryczne 
i elektroniczne

0,1

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne 

i elektroniczne

2,49
8,19
3,12

20 20 01
Odpady ulegające

biodegradacji
25,8

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałościz sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania z terenu gminy

Kod odebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych

 [Mg]

20 03 01
Zmieszane odpady komunalne

260,6  

20 20 01
Odpady ulegające

biodegradacji
  0

19 12 12

Inne odpay ( w tym
zmieszane substancje i

przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11

13,7


