Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Tymbark

za 2020 rok

Tymbark, 05.04.2021 r.

I.Podstawa prawna
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) gmina sporządza roczną analizę
stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia
za poprzedni rok kalendarzowy. Celem opracowania jest weryfikacja możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań sporządzonych przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty
prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy oraz innych dostępnych danych.
Zakres analizy obejmuje:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
w art. 6 ust. 6–12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

II. Wstęp
Na mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
od 1 lipca 2013 r. gmina odpowiada za zorganizowanie i funkcjonowanie gospodarki
odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Uwarunkowania prawne:
 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach,
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
W ramach organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark
podjęto następujące uchwały:
 uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2020 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
 uchwała nr XIV/116/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Tymbark,
III. Stan aktualny
W 2020 r. firmą, która odbierała odpady od właścicieli nieruchomości było
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451
Tylmanowa.
W ramach umowy odpady odbierane były od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy.
W skład strumienia odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy
Tymbark wchodziły:
 niesegregowane odpady (tzw. zmieszane),
 odpady segregowane, w tym makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady
zielone, odpady wielkogabarytowe, pozostałe (np. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, baterie, itp.).

IV. Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania
Na terenie Gminy Tymbark nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Odebrane odpady zostały przekazane do wskazanych w poniższym
zestawieniu tabelarycznym instalacji:

V.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2020 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
VI. Ewidencja (stan na dzień 31.12.2020 r.)
1. Właściciele nieruchomości
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Gminy
Tymbark wyniosła 6 576 osób. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały
odebrane odpady komunalne wynosi 1806.
2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
W 2020 r. z terenu Gminy Tymbark odebrano 1209,9850 Mg odpadów
komunalnych (w tym 1,500 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
oraz 1208,4850 Mg odpadów odebranych przez podmiot zbierający odpady
komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.

Łączna liczba wytworzonych na terenie Gminy Tymbark odpadów wyniosła
1260,6840 Mg. Szczegółowy podział ze względu na rodzaj odebranych odpadów
prezentuje tabela poniżej:
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
17 02 02 Szkło
20 01 01 Papier i tektura
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 01 40 Metale

Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Tymbark w 2020 r.
wyniosła 388,6581 Mg.
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3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Koszty poniesione na odbiór i
w 2020 r. wyniosły 1 127 444,62 zł.

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

4. Sprawozdanie roczne
Sprawozdanie przedłożone Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2020 r. potwierdza osiągnięcie przez Gminę Tymbark
poziomów odzysku odpadów zbieranych selektywnie.
Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do składowania w Gminie Tymbark za rok 2020:
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Podstawa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
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Podstawa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega udostępnieniu na stronie BIP.

