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Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biala za rok 2014

zostala sporz4dzona w celu weryfikacji mozliwoSci technicznych i organizacyjnych gtniny

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci

zamieszkatych na terenie gminy Biala realizowany byl w 2014 r. przez F:rmq ,,Eko'Region" Sp.

z o. o., ul. Bawelniana 18, 97- 400 Belchat6w, kt6ra zostala wybrana w trybie przetargu

nieograniczonego.

W miejscowo6ci MargZe, Gmina Skomlin mrganizowano Migdzygninny Punkt Selektywnej

Zbi6rki Odpad6w Komunalnych. Do punktu mieszkaricy mog4 dostarcza6 odpady: papier i tekturg,

metale, tworzywa szttrczne, opakowania wielomaterialowe, opakowania ze szkt4 zvzyty spnQt

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarltowe, odpady budowlano-rozbi6rkowe, ruzyte

opony oraz chemikalia.

Apteka zostala w)?osazona w pojemnik na przeterminowane leki, w szkolach i w Utzqdzie

Gminy znajduj4 sig pojemniki na ntZyte baterie.

2. PODSTAWYPRAWIIE

Podstawg prawn4 do sporz4dzenia niniej szej Analizy stanowi Ustawa z dna 13 wrzeSnia

1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z p6in. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt l0 ww. ustawy gminy zobowi4zane zostaly do wykonywania corocznie

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji moZliwo5ci

technicznych i organizacyjnych grniny w zakresie gospodarowania odpadami komunalnl'rni.

Stosownie do art. 9tb ust. I analua swoim zakresem obejmuje:

a) mofliwodci przetwarzaria zrnieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz

pozostalodci z sortowania odpad6w komunalnych przemaczonych do skladowania,

b) pohzeby inwestycyjne zvriqzane z gospodarowaniem odpadami komunahymi,

c)koszty poniesione w zwiqzht z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych,

d) liczbg mieszkanc6w,

e) liczbg wla6cicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie zawarli umowy,

f) iloS6 oclpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

g)ilo56 zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z terenu gminy oraz



powstaj4cych z ptzetwarz na odpad6w komunalnych pozostalodci z sortowania i pozostalodci

z mechaniczno-biologicznego przetwaruania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biala funkcjonuje

w oparciu o nastgpuj4ce podstawy prawre:

. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w grninach (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1399 z p6in. zm.);

. UCHWALA NR )OWW177I12 RADY GMINY BIAN'A z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie

regulaminu utrzymania czysto6ci i porz4dku na terenie Gminy Biala;

. UCHWAtr-A NR V/40/15 RADY GMINY BIAN'A z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyboru

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej oplaty;

. UCHWAtr A NR XXVIIVI 79112 RADY GMINY BIALA z dnia 19 grudnia 2012 r' w sprawie

terminu, czgstotliwo6ci i trybu uiszczania ofaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

. UCHWALA NR )O(VIII/181/12 RADY GMINY BIALA z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaicicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w w zarnian za

uiszczon4 puez wlaficiciela nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w szczeg6lno3ci iloS6 odpad6w komunalnych odbieranych od wlaiciciela nieruchomodci,

czgstotliwodi odbierania odpad6w komunalnych od wladciciela nieruchomodci i spos6b

Swiadczenia uslu g ptzez punkty selektywnego zbierania odpad6w komunalnych;

. UCHWAtr-A NR X)O<IV202/13 RADY GMINY BlAtr'A z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie

zrniany uchwaly w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakesie

odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo$ci i zagospodarowania tych odpad6w

w zamian za uiszczon1 przez wla6ciciela nieruchomodci olatg za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w szczeg6lnodci ilo56 odpad6w komunalnych odbieranych od wlaiciciela

nieruchomoSci, czgstotliwo3i odbierania odpad6w komunalnych od wlaSciciela nieruchomo5ci

i spos6b Swiadczenia uslug przez punkty selektywnego zbierania odpad6w komunalnych;

. UCHWALA NR XLI/239/13 RADY GMINY BIAN'A z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie

wzoru deklaracji o wysoko5ci oplary za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez

wlaf ciciela nieruchomoSci;

. UCHWAtr A NR XXXVV214/13 RADY GMINY BIAtr A z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie

poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkas4 wyznaczenia inkasenta

i okre5lenia wysokoSci wynagrodzenia za inkaso.



3. ZALOZNNIAWOJEW6DZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA
WOJEW6DZTWA I,6DZKIEGO

Plan Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa tr 6dzkiego na lata 2012-2017 wymaczyl nastgpuj4ce

zalo2enia, o kt6re musi by6 opady system gospodarowania odpadami komunalnymi:

. objgcie zorganizowanl'rn systemem odbierania odpad6w komunalnych 100 % mieszkanc6w;

. objgcie zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpad6w komunalnych 100 %

mieszkaric6wt

. zmniejszenie masy skladowanych odpad6w komunalnych do max 60% wytworzonych do

kofca 2014 r.

. przygotowanie do ponownego uzycia i recyklingu material6w odpadowych, tj. papieru,

metalu, tworz;rw szhrcznych i szfda z gospodarstw domowych oraz innych odpad6w

pochodzenia podobnego do odpad6w z gospodarstw domowych min. 50Vo masy do 2020 r.

. wyeliminowanie ze strumienia odpad6w komunalnych odpad6w niebezpiecznych.

4. MOZLIWOSd PRZETWARZANIA ZMIESZA}TYCH ODPADOW
KOMUNALT{YCH, ODPADOW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAI,OSCI Z SORTOWANIA
I POZOSTALOSd Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ODPADoW KOMUNALIYYCH PRZ,F,Z,NACZ;ONYCH DO SKI,ADOWANIA.

Mo2liwoici przetwarzanra zrnieszanych odpad6w komunalnych zwiryane sq z ich

zagospodarowaniem w poszczeg6lnych instalacjach do odzysku (gl6wnie instalacje mechaniczno-

biologiczne przetvtuzania odpad6w komunalnych) lub unieszkodliwiania (gl6wnie skladowanie

odpad6w na skladowiskach).

Zgodnie z wL. 9e ust. I ustawy o utrzymaniu czystodci i porz4dku w gminach, podmiot

odbieraj4cy odpady komunalne od wlaicicieli nieruchomo6ci jest obowiTany do przekazyvania;

a) selektywnie zebranych odpad6w komunalnych bezpodrednio lub za po6rednictwem innego

zbieraj4cego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w, zgodnre z hierarchi4

sposob6w postgpowania z odpadami, o kt6rej mowa w afi. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach;

b) zmieszanych odpad6w komunalnych oraz odpad6w zielonych bezpoSrednio do regionalnej

instalacji do przetwa:zania odpad6w komunalnych.

Na terenie wojew6dztwa l6dzkiego wyszczeg6lnione zostaly 4 regiony gospodarki odpadami

komunalnymi. Gmina Biala wchodzi w sklad Regionu II. W Regionie II dwie instalacje spelniaj4

warunki instalacji regionalnych do przetwaruania odpad6w komunalnych (RIPOK):



. Eko-Region Sp. z o. o. w Belchatowie, instalacja w Dylowie A- instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpad6w (MBP);

. Przedsigbiorstwo Komunalne Sanikom w Belchatowie, instalacja w Woli Kruszyiskiej -
instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpad6w zielonych i innych bioodpad6w.

Odebrane od wlaicicieli nieruchomoSci zamieszkalych z terenu gminy Biala zmieszane odpady

komunalne, odpady zielone oraz pozostalo5ci z sortowania odpad6w komunalnych ptzemaczonych

do skladowani4 sA transportowane przez firmg Eko-Region Sp. z o.o. Ww. frakcje odpad6w

zagospodarowl"wane s4 w instalacji Dyl6w A, gm. Pajgczno. Brak jest innych moZliwodci

w zakresie przetwarzaria zmiesz.anych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz

pozostalodci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania.

Z Lqcmej masy zmieszanych odpad6w komunalnych, ptzskazanych do RIPOK w Dylowie

w 2014 roku, do skladowania skierowano 261p8 Mg odpad6w o kodzie 19 12 12 powstalych po

mechaniczno-biolo gicznym przetwarzaniu (Man).

5. POTRZEBY II{WESTYCYJNE ZWI4ZANF Z
ODPADAMI KOMT]NALNYMI.

GOSPODAROWANIEM

W ramach wywi4zania sig z ustawowego obowiqzku zapewnienia porz4dku i czystoSci zostal

uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych. PSZOK utworzono na

terenie Migdzygminnego Skladowiska Odpad6w, w miejscowodci Matg2e, gm. Skomlin (na mocy

Porozumienia zawaxtego pomigdzy Gminami: Biala, Czamo?yly, Mokrsko, Skomlin i Sokolniki).

Do pSZOK mieszkafcy mogq przekazywa' zebrane selektywnie odpady komunalne: papier

i tekhrQ, metal, twor4nva szt.rczne, opakowania wielomaterialowe, opakowania ze szkJ4 uiryty

sprzgt elektrycmy i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbi6rkowe,

zu2lte opony oraz chemikalia. W PSZOK odpady od wlaScicieli nieruchomoSci z terenu Gminy

przyjmowane s4 nieodplatnie. Mieszkancy samodzielnie dostarczaj4 odpady do Punktu Selekfywnej

Zbi6rki odpad6w Komunalnych. Koszty twi4zane z biez4cym uhzymaniem PSZOK pokrywane s4

przez Gminy ucznstnicz4ce w porozumieniu, proporcjonalnie do liczby mieszkarlc6w.



Tabela: Zestawienie obrot6w za rok 2014

| . Zale$oit na dziefi 0l .01 .2014 r.

2. Wartoii oplx zz odpady komunalne wg
zloZonych deklaracji:

3 Wplaty za odpady komunalne (biez4ce):

4.Wplaty za odpady komunalne (zalegle):

5. Nadplaty

6. Wynagrodzenie dla Spolki EKO-
REGION:

7. Wynagrodzenie dla Inkasenta:

8. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbi6rki
Kommalnych (PSZOK):

.Koszty obslugi administracyjnej systemu:

23 713,86 A

403 486,00 zl

376 352,40 zl

19 765,06 zl

460,14 z].

350 563,20 zl

l0 479,88 zI

44 948,93 zl

36 917,72 zL

zALEGr,Ose NADZIEIf 01.01.2015 r.
(przych6d - przypisy)

NIEDOBOR
(przych6d - rvydatki)

6. KOSZTY PONTESTOM W ZWT4ZKA Z ODBTERAI{rEM, ODZYSKTEM,
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADoW KOMI,JNALI\TYCH .

7. LICZBAMIESZKAI{CoW

Gmina Biala liczy 5588 mieszkafc6w (stan na 31.12.2014 r.). W deklaracjach o wysokoSci

oplaty za gospodaxowanie odpadami komunalnymi, zlohonych w Urzgdzie Gminy, ujgtych zostalo

4750 mieszkanc6w (stan na 31.12.2014 r.) R6inica w podanej liczbie mieszkaric6w wynika m.in

z tego, 2e wielu uczni6w i student6w kontynuuje naukg poza miejscem zarrieszkaria. Analogiczna

sytuacja wystgpuje wdr6d os6b czynnych zawodowo, kt6re ze wzglgdu na wykonywan4 pracg

przebyvaj4 poza terenem Gminy.



Liczba mieszkarlc6w gminy Biala wynosila 5588 na dzief 3l .12.2014 t.

. Liczba zloaonych deklaracji og6lem: 1336 (tj. 4750 os6b)

t Liczba zlohonych deklaracji na zbi6rkg odpad6w zmieszanych: 6 (12 os6b)

. Liczbazlo2onych deklaracji na sele}Iywn4 zbi6rkg: 1330 (4738 os6b)

8. LICZBA WI,ASCICIELI NIERUCHOMOSCI, KToRZY NIE ZAWARLI UMOWY

Na terenie gminy Biala trzech wla6cicieli nieruchomoSci zamieszkalych nie zlo2ylo deklaracji

w wlznaczonym terminie. W stosunku do tych os6b W6jt Gminy Biala wydal decyzje okreSlaj4ce

wysoko$d oplaty za gospodaxowanie odpadami komunalnymi.

9. ILOSE ODPADOW KOMT'NALNYCH WYTWARZAI{YCH NA TERENIE GMIIIY
BIALAw 2014 r.

20 03 0l Nie segregowane
(zmieszane) odpady

komunalne

646,4 Rt2

15 0l 06 Zmieszane odpady
opakowaniowe

106,0 Rl2

15 01 07 Opakowania ze szkla 116,0 R5

16 0l 03 Zuge opony 25,4 R3

20 03 07 Odpady
wielkogabarytowe

49,0 R12

l5 01 0l Opakowania z papieru i
tektury

0,3 Rl2

15 0l 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych

74 Rt2

20 0203 Inne odpady
nieulegaj4ce
biodegradacji

t,r D5

17 09 04 Zmieszane odpady z
budowy, remont6w i
demontaZu inne niZ

wymienione w 17 09
01. 1709 02i17 0903

1,0

R5, D5



R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, kt6re nie sq stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostownie i inne biologiczne procesy pneksztalcania)

R5 - recykling lub odzysk innych substancji nieorganicznych

Rl2 - wymiana odpad6w w celu poddania ich kt6remukolwiek z proces6w

D5 - skladowanie na skladowiskach w spos6b celowo zaprojektowany (np. umieszczanie
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od
Srodowiska itd.)

10. LOSC ZMIESZAI\{YCH ODPADoW KOMUNALI\WCH, ODPADoW ZIELOIIYCH
ODBIERAIYYCH Z TERENU GMII\TY ORAZ POWSTAJACYCH Z PRZETWARZA}TIA
ODPADoW KOMUNALIYYCH POZOSTAI,OSCI Z SORTOWAI\IA
I POZOSTAI,OSCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ODPADoW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKLADOWA}{IA

W 2014 r. masa odpad6w powstalych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu

znrieszanych odpad6w komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do skladowania wyniosla

261,98 Mg.

Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji, yzekazanych

do skladowania wyni6st 4932 "A. Masa odpad6w ulegaj4cych biodegradacji dozwolona do

skladowania w roku rozliczeniowym wynosi 138,10 Mg. Gmina Biala osi4gngla 24,9Y" poziomt

recyklingu i przygotowania do ponownego uZycia papieru, metali, twor4rw sztucznych i szkla

odebranych z terenu gminy. Wymagany prawem poziom recykling! na 2014 r. wynosi 14 %,

wobec powy2szego Gmina Biala wywiqzala sig z obowipku narzuconego na gming ustawowo.

1I. PODSUMOWANIE I WhNOSKI

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biala za rok 2014

zostala opracowana w celu weryfikacji moZliwo6ci technicmych i organizacyjnych gminy

w zakesie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma r6wnie2 dostarczy6 informacji

o liczbie mieszkanc6w, liczbie wla5cicieli nieruchomoSci objgtych nowym systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczye niezbgdnych informacji dla stworzenia

najbardziej efektylvnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie zebrunych danych mo2na stwierdzi6, i€ system gospodarki odpadami

komunaln)'rni na terenie gminy Biala fi.rnkcjonuje prawidlowo. System dziala zgodnie

z obowiqzuj 4cymi przepisami.



Gmina Biala wypehrila wymagania stawiane na rok 2014 w obowi4zuj4cych przepisach prawa,

w tym:

- osi4gngla wymagane poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkla i innych niZ

niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych,

- osi4gngla wymagany poziom redukcji masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji

przekazSrwanych do skladowania.

Spon4dzrla:.
z up. W6Jt
<4^^L

Anna Plurkota
Podlnspektor ds. gospodarkl odprdsml
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