ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY FAŁKÓW
ZA ROK 2013

2014

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel przygotowania analizy.
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Fałków, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
1.2.Podstawa prawna sporządzenia Analizy.
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz.1399 ze zm.).
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2.1. Liczba mieszkańców Gminy Fałków.
Na podstawie danych biura ewidencji ludności Urzędu Gminy w Fałkowie na dzień
31.12.2013 r. na terenie gminy zamieszkiwało 4849 osób.
2.2. Łączna masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Fałków w 2013 r.
Łączna masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Fałków w 2013 r.
wyniosła 330,8 Mg.
2.3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych, poziom ten w 2013 r. wyniósł 23,20 %.

2.4. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r wyniósł 5,73 %.
2.5 Osiągnięty poziom recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
odebranych z terenu Gminy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych, poziom odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych w
roku 2013 wyniósł 100 %.
2.6. Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.
Ilość odpadów zebranych selektywnie:
- szkło ( 15 01 07) – 19,4 Mg
- tworzywa sztuczne ( 15 01 02) – 31,9 Mg
- papier i makulatura (15 01 01) – 0,1 Mg
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 4,8 Mg
- urządzenia zawierające freony (20 01 23) – 0,1 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123
zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35) – 0,3 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135 (200136)
– 0,5 Mg
Całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy w 2013 r. – 401,1Mg

2.7. Gospodarka odpadami komunalnymi.
W okresie od 01.01.2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Fałków odbywał
się na podstawie zawartych umów pomiędzy podmiotem posiadającym zezwolenie na
transport i odbiór odpadów komunalnych a właścicielami nieruchomości.

Od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Fałków powierzono na podstawie zawartej umowy Miejskie
Usługi Komunalne Sp. z o.o. , ul. Mościckiego 43, 26 – 110 Skarżysko Kamienna.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie wszystkich
mieszkańców objęto zorganizowanym systemem odbierania, wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych, jednocześnie stwarzając warunki do ich segregacji.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi:
- Uchwała Nr XXI/151/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków.
- Uchwała Nr XXI/153/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Fałków
- Uchwała Nr XXI/152/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- Uchwała Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
- Uchwała Nr XXI/154/1212 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Od 01.07.2013 r. ustalono, iż od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące frakcje
odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
– tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
- szkło bezbarwne i kolorowe,
- papier i tekturę,
- odpady ulegające biodegradacji,
c) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony odbierane są
„wystawki”.
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4. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2013 ROKU.
Dokładne koszty poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
w 2013 r. są trudne do określenia, ze względu na inny system obowiązujący w pierwszym
półroczu 2013 r. gdzie odpady od mieszkańców odbierane były na podstawie umów
zawartych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości z firmami wywozowymi.
W drugim półroczu 2013 r. do budżetu Gminy Fałków wpływy związane z poborem opłat
śmieciowych wyniosły 119 541,00 zł. Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców
na dzień 31.12.2013r. wyniosły 15 794,50 zł. Należności te zostaną ściągnięte od właścicieli
nieruchomości w późniejszym terminie.
Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gmin Fałków:
- odbiór odpadów komunalnych - firma zewnętrzna – 85 821,12 zł
- sprzęt komputerowy wraz z program do rozliczania opłat za odpady – 14 213,32 zł
- wykonanie deklaracji – 236,16 zł

