Żagań, dnia 10.04.2017r.

Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Żagań za 2017 rok
Nasz znak GKR.6236.11.2018
I. Wstęp.
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jednym z zadań Gminy ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 j.t.) jest dokonanie do dnia
30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządzono na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli,
podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
II. Zagadnienia ogólne.
W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Gminy Żagań odbywał się na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług- a zadanie
realizowane było przez:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o w Żaganiu
Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta na okres tj. od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.
Dnia 16.08.2017r. w postepowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Żagań” wpłynęła jedna
oferta. Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę nie
podlegającą odrzuceniu. Wobec przyjętego kryterium oceny ofert oferta Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o jest najkorzystniejsza i dlatego
została wybrana.
III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Żagań nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji

przetwarzania odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o .o,
adres Marszów 50a, 68-200 Żary (zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami).
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016r. podjęto działania dotyczące budowy Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów
Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice. W ramach projektu zostało wykonane
ogrodzenie betonowe oraz brama wjazdowa metalowa, a w 2017r. ogrodzono teren na którym
będzie zlokalizowany PSZOK. W roku 2018 zaplanowano kolejny etap prac związany
z rozbudową PSZOK.
3.Koszty poniesione w związku z odbieraniem,
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

odzyskiem,

recyklingiem

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.024.473,52 zł
b) Koszty administracyjne: 52.765 zł, które obejmowały:
- wynagrodzenie pracowników: 52.765 zł
c) Wydatki inwestycyjne- PSZOK: 6.799,99 zł
d) Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym
okresie wyniosły: za okres od 01.01.2017r. do 31.12.17r.: 979.560,79 zł
e) Zaległości na dzień 31.12.2017r – 116.064,81 zł
f) Nadpłaty na dzień 31.12.2017r.- 16.651,73 zł
4. Liczba mieszkańców
Wg stanu na dzień 31.12.2017r.
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5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art. 6
ust.1 na odbiór odpadów, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których
mowa w art. 6 ust. 6-12.
Brak
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Masa odebranych odpadów komunalnych wytwarzana na terenie gminy (kod 20 03 01):
1957,72 Mg
7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
a)Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu Gminy:

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01): 34,1 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02): 79,5Mg
- opakowania wielkogabarytowe (kod 20 03 07): 55,1 Mg
- opakowania ze szkła (kod 15 01 07) : 85,4 Mg
- gruz betonowy ( 17 01 01): 7,5 Mg
- gruz ceglany ( 17 01 02): 19,42 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( 20 01 36)- 1,7 Mg
b) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 36,8%.
c) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%
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