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Pszczyna 24.04.2019 r.

Analiza stanu gospodarki 6dpadami komunalnymi w gminie
Pszczyna za 2018 r.:

Cel przygotowania analizy
Analiza zostaia przygotowana w celu weryﬁkacji mozliwos’ci technicznych i organizacyjnych
gminy Pszczyna w zakresie gospodarowania Odpadami komunalnymi.
Podstawa prawna
Zgodnie 2 art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzes’nia 1996r. o utrzymaniu czystos’ci i porzqdku
w gminach burmistrz sporzqdza analize; stanu gospodarki Odpadami komunalnymi, ktéra
na podstawie ust. 3 ww. artyku1u podlega publicznemu udostegpnieniu na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej urzegdu gminy.

1. Moiliwoéé przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, odpadéw zielonych oraz
pozostaloéci z sortowania i pozostaloéci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw komunalnych przeznaczonych d0 skladowania

a) Zmieszane Odpady komunalne
Na terenie wojewédztwa s'lqskiego obowiqzuje Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa
Slqskiego na lata 2016—2022 wprowadzony uchwala} wykonawczq nr V/37/8/2017 Sejmiku
Wojewédztwa Slqskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gOSpodarki
Odpadami dla wojewédztwa s'lqskiego na lata 2016-2022. 0d 13 maja 2017r. gmina Pszczyna
znajduje siq w 111 regionie gospodarki Odpadami, gdzie funkcjonuje siedem instalacji RIPOK d0
mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

zmieszanych

Odpado'w

komunalnych.

Odpady

zmieszane Z gminy Pszczyna w 2018 r. dostarczono w wiegkszoéci (999%) do Miqdzygminnego

Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach Master —
Odpady i Energia.
b) Odpady zielone
Odpady zielone przekazywane sq do kompostowni usytuowanej w Jankowicach przy u1. Z1ote
Lany 36 (Przedsigbiorstwo InZynierii Komunalnej Sp. z 0.0. w Pszczynie). Wykaz kompostowni
dla regionu III znajduje sit; w Uchwale Nr V/37/8/2017 Sejmiku Wojewédztwa Slqskiego z dnia
24 kwietnia 2017 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojewédztwa élqskiego
na lata 2016—2022 .

c) Pozostaloéci z sortowania i pozostaloéci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw komunalnych przeznaczone d0 skladowania

Odpady o kodzie 19 12 12 zeskiadowano w wigkszos’ci (99,8%) na sk1adowisku odpadéw Master
— Odpady i Energia w Tychach.

2. Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2018 r. na terenie gminy Pszczyna nie realizowano Zadnych zadaﬁ inwestycyjnych z tytu1u
sk1adowania, recyklingu czy odzysku odpadéw komunalnych i z tego tez tytulu nie poniesiono
Zadnych kosztéw. Gmina nie planuje inwestycji zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.

3. Koszty

poniesione

w

zwiqzku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem Odpadéw komunalnych

Art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzes’nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystos’ci i porzaﬁku w gminach
stanowi, Ze z pobranych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania Odpadami komunalnymi, ktére obejmuje} koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych —
stawka okres’lona przez wykonawce; w przetargu (faktury REMONDIS);

2. tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - stawka
okres'lona przez wykonawce; w przetargu (faktury REMONDIS);
3. edukacji ekologicznej w zakresie prawid10wego postqpowania z odpadami komunalnymi —
w 2018 r. koszty wliczone w opiate; za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(REMONDIS);
4. obsiugi administracyjnej systemu:
a) koszty dotyczqce pracownikéw:
L.p.

Rodzaj kosztéw

Wydatki (w z!)

1.

Wynagrodzenia pracowniko’w wraz z pochodnymi

2.

Udziai W szkoleniach, seminariach, delegacje
Razem

312.111,51
1392,81
313.504,32

b) wyposaienie 5 stanowisk pracy: sprz¢t komputerowy 5 sztuk, 2 drukarki, kserokopiarka,
koszt oprogramowania;
L.p.

Rodzaj kosztéw

Wydatki (W Z!)

1.

Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem

6000,00

4.

System ZSI—ADAS — modui Odpady—oplata roczna

3985,00

Razem

9.985,00

c) wydatki administracyjne: zakup materiaiéw biurowych i wyposaZenia, uslugi pocztowe,
dostarczenie informacji 0 opiacie za odpady komunalne

L.p.

Rodzaj kosztéw

Wydatki (W Z!)

1.

Usiugi pocztowe

25.93 9,00

2.

Zakup materiaiéw biurowych i wyposaZenia
Razem

1000,00
26.939,00

LACZNIE OBSLUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU: 350.428,32 zl/rok
Liczba mieszkaﬁcéw gminy zgodnie ze zioZonymi deklaracj ami w 2018 r. wynosi s'rednio
w miesiqcu 47.997 oséb (575 961 oséb w roku)
Koszty administracyjne na mieszkaﬁca/ miesiqc — 0,61 Z1

Analiza ﬁnansowa

DOCHODY

WYDATKI

POROWNANIE

(w 21)

(w 21)

DOCHODOW I

WYDATKOW
(w 11)

(1)
Wykonane
wplywy z
op1at

Zalegios’ci

6.778.108,47

411.192,36

Razem: 7.189.300,83

(2)

(1 -2)

Koszty funkcjonowania
systemu (REMONDIS+
obsiuga administracyjna)
6.940.745,63
(wynagrodzenie dla
REMONDIS-u)
350.428,32 (0bs1uga
administracyj na)
Razem: 7.291.173,95

7.189.300,83 - 7.291.173,95 =
-101.873,12

Wnioski:
Zgodnie z przypisem na rok 2018 planowane wplywy z tytu1u oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powinny wynies’é 7.189.300,83 zl.
Wydatki na realizacjg umowy z 11er REMONDIS Sp. z 0.0. 2a 2018 1‘. wyniosly 6.940.745,63 21.
Na koszty administracyjne urzqdu za rok 2018 r. pozosta1a kwota 248.55 5,20 21. Przy czym
rzeczywiste koszty administracyjne wyniosly 35 0428,32 21.
P0 przeprowadzeniu analizy ﬁnansowej ustalono, 2e w 2018 r. wystqpil brak zréwnowaZenia
dochodéw z oplaty i wydatkéw na funkcjonowanie systemu. Powsta1 niedobér (niZsze dochody niz
ponoszone koszty). Kwota ta za ww. okres wynosi -101.873,12 21. Naleiy z tego wywnioskowac’,
ie wysokoéé stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wzroanc’ 0
0,18 zl mieszkaﬁca/miesiqc.
4. Liczba mieszkaﬁcéw

Liczba mieszkaﬁcéw obj qtych 11511ng odbioru odpadéw komunalnych ksztaltowala siq: w 2018 r.
w nast¢pujqcych granicach 0d 47 775 do 48 311 (zgodnie ze z1oZonymi przez wlas’cicieli
nieruchomos’ci deklaracj ami).

5. Liczba wlaécicieli nieruchomoéci, ktérzy nie zawarli umowy, o ktérej mowa W art. 6
ust. 1, w imieniu, ktérych gmina powinna podjaé dzialania, 0 ktérych mowa w art. 6
ust. 6-12

W 2018 r. dokonano 11 kontroli wykonywania obowiqzku wynikajqcego 2 art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy
Z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czystos'ci i porzqdku w gminach wobec prowadzqcych
dziaialnos’é gospodarczq. Zgodnie z art.10 ust. 2 powoianej wyZej ustawy wias’ciciel nieruchomos’ci
(najemca, dzierZawca, zarzardca, wspéiwlas'ciciel) iimej niz nieruchomos'c' zamieszkaia, na ktérej
wytwarzane sa, odpady, ktéry nie wyposaZyi nieruchomos’ci w pojemnik do odbioru odpadéw i nie
zawari umowy na ich wywéz podlega karze grzywny.

6. Iloéc’ odpadéw komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Urzqd Miej ski w Pszczynie nie dysponuje danymi dotyczqcymi ilos’ci odpadéw komunalnych
wytworzonych na terenie gminy. Dane, ktérymi dysponuje Urzqd dotyczg odpadéw komunalnych
odebranych i zebranych na terenie gminy.
Tabela 1. Iloéc’ odpadéw komunalnych odebranych przez ﬁrmy wywozowe na terenie gminy
Pszczyna (lacznie z odpadami budowlanymi)

I.

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH”

Kod odpadéwé)

Rodzaj odpadéwé)

Masa odebranych odpadéw komunalnych” [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

730,321

15 01 02

Opakowama z tworzyw
sztucznych

71,684

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1915,3 80

15 01 07

Opakowania ze szkia

986,742

17 02 03

Tworzywa sztuczne

0,740

17 04 05

Zelazo i stal

10,733

17 06 04

Materialy izolacyjne inne niZ
wymienione w 17 06 01 i 17 06

0,200

03
17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontéw i demontaZu inne niz

10,770

wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i17 0903
20 01 23*

Urzqdzenia zawierajqce freony

1,678

20 0] 32

Leki inne mz wymiemone w 20

2,704

01 31

20 01 35*

ZuZyte urzqdzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawieraj ace

6,051

niebezpieczne sk1adniki

20 01 36

ZuZyte urzqdzenia elektryczne i
elektroniczne inne niZ
wymienione w 20 01 21, 20 01 23

2’690

i 20 01 35
20 01 99

Imie nlewymienione frakqe
zbierane w sposob selektywny

20 02 01

Odpady ulegajqce biodegradacji

20 03 01

4536,540
38,960

7862,840
Niesegregowane (zmieszane)
Odpady komunalne

20 03 07

965,260
Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach

6341,014

SUMA

23484,307

chzna masa odebranych odpadéw komunalnych z wyiqczeniem
odpado’w budowlanych i rozbiérkowych

234 61,864

chzna masa odebranych odpadéw budowlanych i rozbiérkowych

22,443

Rysunek 1. Procentowy udzial ilos’ci odebranych odpadéw komunalnych w 2018r.
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W 2018 r. odbiorem odpadéw komunalnych z terenu gminy Pszczyna zajmowaio sic; 5 ﬁrm:
-

Remondis Sp. z 0.0. Oddzial w Sosnowcu, ul. Baczyﬁskiego 11, 41 -203 Sosnowiec

-

P.P.U. ”PRODREX” Sp. z 0.0., ul. Wolnos'ci 92d, 43-229 Rudoitowice

—

SUEZ POLUDNIE SP. Z 0.0., ul. Degbowa 26/28, 42—207 ngstochowa
Oddzial Bieruﬁ, 43—155 Bieruﬁ Nowy, ul. Wawelska 53

-

Recykling Poludnie Sp. z 0.0., ul. Rybnicka 155, 44-310 Radlin

-

Zakiad Ogélnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek
ul. Bér I / 1, 43—230 Gocza1kowice Zdréj

Wszystkie budynki zamieszkaie by1y obsiugiwane przez ﬁrmg Remondis, na podstawie umowy
zawartej pomigdzy gminq Pszczyna a w. ﬁrmq. W 2018 r. ﬁrmy zajmuj qce sit; odbiorem odpadéw
komunalnych odebraly na terenie gminy 23484,307 Mg odpadéw, z czego 33 % jako zmieszane
odpady komunalne, 27 % jako odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, a 19 %
jako inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny (popiél).

Do punktu zbiérki selektywnej odpadéw mieszkar’lcy dostarczyli 1 579,539 Mg odpadéw.
Tabela 2. Iloéé odpadéw komunalnych zebranych w PSZOK
Liczba punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, funkcj onuj qcych na terenie gminy/zwiazku
migdzygminnego
utworzonych samodzielnie przez gminq,

utworzonych wspélnie z innq gminq lub gminami

1

a) informacja o zebranych odpadach komunalnychm)
Adres
punktu

Kod odpadéw

Rodzaj odpadéw

M

b
ch od adéw kom a1 ch
asa ze rany
[Die]
un my
D

111

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

5,853

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,618

15 01 04

Opakowania z metali

0,350

15 01 07

Opakowania ze szkia

2,152

16 01 03

ZuZyte opony

51,630

Cieszyr’lska
35

Elementy usunigte z zuZytych
16 02 16

43-200

urzqdzeﬁ inne niz wymienione w 16

0,050

02 15

Pszczyna
16 80 01

Magnetyczne i optyczne nos’niki

informacji

0 121

’

"Zmieszane odpady z betonu, gruzu
17 01 07

ceglanego, odpadowych materia1éw
ceramicznych
i elementéw wyposaZenia inne niZ

87,920

wymienione

w 17 01 06"
20 01 11
20 0] 21*

Tekstylia

5,027

Lanipy ﬂuoresc’encyjne i inne Odpady

0,188

zaw1erajqce rtegc
20 01 23*

Urzqdzenia zawierajqce freony

6,100

"Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,

20 01 28

1

.

_e_p‘sz.cze,
.
_ .
1 zyw1<:e lime n12 wymlemone w 20 01

0,280

27"

20 01 32
20 01 34

Leki inne niZ wymienione w 20 01 31

0,123

Baterie i akumulatory inne niz

0,166

wymlemone w 20 01 33
ZuZyte urzqdzenia elektryczne i
20 01 35*

elektroniczne inne niz w‘ymienione w

6,837

20 01 21 120 01 23 zawxerajgce
niebezpieczne skiadniki
ZuZyte urzqdzenia elektryczne i
20 01 36

elektroniczne inne niz wymienione w

9,700

20 0121,20 0123 i20 0135 9,700
365,179
20 02 01

Odpady ulegajqce biodegradacji

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

195,883

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w

837,362

innych podgrupach
SUMA

1579,539

Zmieszane odpady
z betonu, gruzu

ceglanego. odpadowych

Zuiyte opony

Zuiyte urzqdzenia

materiakbw ceramicznych

3%

elektryczne i elektroniczne

i elementéw wyposaienia

inne niz wymienione w 20

inne niz wymienione w 17

01 21, 20 01 23 i 20 01 35

01 06"

9,700

5%

1%
Odpady ulegajace
biodegradacji

23%

Odpady komunalne nie
w ymienione w innych
podgrupach
53%

Odpady
w ielkogabarytow e
12%

Rysunek 2. Procentowy udzial ilos’ci odebranych odpadéw komunélnych w PSZOK w 2018r.
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7. Iloéc’ zmieszanych odpadéw komunalnych, Odpadéw zielonych odbieranych z
terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzania odpadéw komunalnych
pozostaloéci

z

pozostaloéci

sortowania

mechaniczno-biologiczneg0

przetwarzania Odpadéw komunalnych przeznaczonych do sldadowania.

Tabela 3. Zagospodarowanie zmieszanych odpadéw komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do
ktérej zostaly przekazane
Odpady komunalne

Kod
odebranych
odpadéw
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadéw
komunalnych

Masa odebranych
odpadéw
komunalnych
[Mg]

Sposéb
zagospodarowania
odebranych
odpadéw
komunalnych

Instalacja MBP

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) Odpady

7854,810

R12

8,030

R12

Migdzygminny Zak}ad
Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadéw
Komunalnych w Tychach

komunalne

Master - Odpady i Energia
ul. Lokalna 1 1, 43-100 Tychy

Instalacja MBP Coﬁnco Poland

20 03 01

44-335 Jastrwbie Zdréj ul. ngina
36

Niesegregowane
(zmieszane) Odpady
komunalne

Suma:

7 862,840

Odpady zmieszane z gminy Pszczyna w 2018 r. dostarczono W wigkszos'ci (999%) do
Migdzygminnego

Zakiadu

Kompleksowego

Zagospodarowania

OdpadéW' Komunalnych

w Tychach Master — Odpady i Energia.
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Tabela 4. INFORMACJA o MASIE POZOSTALOSCI z SORTOWANIA 1 POZOSTALOSCI
z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH
DO SKLADOWANIA, POWSTALYCH z ODEBRANYCH 1 ZEBRANYCH z TERENU GMINY
ODPADOW KOMUNALNYCH
a.

masa odpadow, powstalych p0 sortowaniu odpadow selektywnie odebranych, przekazanych do

skladowania”)
Nazwa i adres

Kod

Masa odpadow, powstalych po sortowaniu odpadow

Nazwa i adres

instalacji,

odpadow

selektywnie odebranych, przekazanych

skladowiska,

do skladowania7)'“) [Mg]

przekazano

w ktorej zostaly

na ktére

wytworzone
odpady, powstale z
odebranych przez

‘
_
.
.
zawnerajqca frakqe ulegajqce

_
.
zawnerajqca

.
,
podmlot odpadow

biodegradacji

frakcje

komunaln y ch ,
przekazane do

. '
Frakqa
0

'
Frakqa
o

Masa
calego

skladowania

wielkoﬁci

‘ wielkoéci

strumienia

co

powyz‘ej

odpadéw

najmniej

80 mm

odpady
do skladowania

nieulegajqce
.
..
blodegradaql

od 0 do
80 mm
Sortowania

19 12 12

0

0

0

5,722

Sk1adowisko

odpadéw

Odpadéw

komunalnych

Komunalnych

zmieszanych i z

Tworkow

selektywnego
zbierania Sanit-

PKW ,,Goma

Trans Sp. z 0.0.

Odra” Sp z 0.0.

u. Prusa 33, 43—502
Czechowice

111. Dworcowa

Dziedzice

47-451 Tworkow

Sk1adowisko

19 12 12

0

0

0

0,046

Sk1adowisko

Odpadéw

Odpadow

Komunalnych

Komunalnych

Sp. z 0.0.

Sp. z 0.0.

,,Instalacja do

,,Sk1adowisko

mechaniczno-

odpadéw innych

biologicznego

niZ niebezpieczne i

przetwarzania
zmieszanych

obojotne”

odpadéw

u1. Nadwis’lar’lska

komunalnych”

36

12

32 — 600

ul. Nadwis’laﬁska 36

Os'wiecim
32 — 600 Os’wie;cim

0

SUMA
b.

O

0

5,768

masa odpadow, powstalych p0 sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadow

komunalnych odebranych, przekazanych do skladowania”)
Nazwa i adres

Kod

Masa odpadow, powstaiych po sortowaniu zmieszanych

Nazwa i adres

instalacji,

odpadéw

odpadow komunalnych odebranych, przekazanych do

skiadowiska,

skiadowaiiia7)'24) [Mg]
.

na ktére
przekazano

w ktérej zostaly
wytworzone

_

odpady, powstaie z

odebranych przez

Frakqa

Wartos’c’

o
, ‘
Wielkosm

parametru
AT4

_

podmiot odpadéw
komunalnych,

_CO _ _

przekazane do

Ha} mnlej

[mg7

skiadowania

0d 0 d0 80

Oz/g]'6)

Instalacja MBP

O

Masa caiego
. _
strumlema
,
odpadow

odpady

.

do skiadowama

mm

mm

19 12 12

FrakCJa 0
.
_
Wielkos'01
_ _
powyzej 80

0

3,872

Sk’tadowisko

Coﬁnco Poland

Cofinco Poland
44-335 Jastrzcgbie

44-335 Jastrngie

Zdréj

Zdréj

ul. Dobina 36

Instalacja MBP

19 05 99

0

5,3

1564,264

Sk’radowisko
odpadéw

Miodzygminny

Zakiad

MASTER -

Kompleksowego
Zagospodarowania

Odpady i Energia

Odpadéw
Komunalnych w

ul. Serdeczna 100

Tychach

41-100 Tychy —
Urbanowice

Master - Odpady i
Energia
ul. Lokalna 11, 43100 Tychy
Instalacja MBP

19 12 12

0

0

Skiadowisko
odpadow

Miodzygminny

0

2829,223

Zakiad

MASTER -

Kompleksowego

Odpady i Energia

Zagospodarowania
Odpadéw

ul. Serdeczna 100

13

Komunalnych w
Tychach

41-100 Tychy —
Urbanowice

Master - Odpady i
Energia
ul. Lokalna 1 1, 43100 Tychy
SUMA

4397,359

Tabela 5. Zagospodarowania odpadéw zielonych
Nazwa i adres

instalacjié),
d0 ktérej zostaly
przekazane odpady
komunalne
Kompostownia
Osadéw
Sciekowych w
J ankowicach przy
111. Ziote Lany 36
Przedsigbiorstwo
InZynierii
Komunalnej Sp.
z 0.0. 2 siedzibq
w Pszczynie

Kod magazynowanych odpadéw
komunalnych

Rodzaj magazynowanych
odpadéw komunalnych

Sposéb zagospoda—
rowania magazynowanych odpadéw
komunalnych

Masa
magazynowanych odpadéw
komunalnych

[Mg]

20 0201

Odpady ulegajqce
biodegradacji

38,960

R3

38,960

Suma:

8. Osiqgnigte przez gmine; poziomy odzysku
8.1. Osiqgniety poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkla

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2 201612
poz. 2167) w sprawie pozioméw recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku
innymi metodami niektérych frakcji odpadéw komunalnych, w 2018 r. dopuszczalny
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(minimalny) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkia wynosi 30 %.
W gminie Pszczyna wymagany poziom zostal osiqgnioty i wynios1 60 %.

8.2. Osiagniqty poziom recyklingu, przygotowania d0 ponownego uiycia i odzysku
innymi metodami innych nii niebezpieczne odpadéw budowlanych i rozbiérkowych

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz.
2167) w sprawie pozioméw recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku innymi
metodami niekto’rych frakcji odpadow komunalnych, w 2018 r. dopuszczalny (minimalny) poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku innymi metodami innych niZ
niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiérkowych wynosi 50 %.
W gminie Pszczyna wymagany poziom zosta1 osiqgnioty i wynios1 100 %.

8.3.

Osiqgnigty

poziom

ograniczenia

masy

odpadéw

komunalnych

ulegajqcych

biodegradacji przekazywanych do skladowania

Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomow
ograniczenia sk1adowania masy odpadéw komunalnych ulegajqcych biodegradacji dopuszczalny
(maksymalny) poziom ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do sk1adowania w stosunku do masy tych odpadow wytworzonych w 1995 r.
wynosi 40 %.
W gminie Pszczyna wymagany poziom zosta1 osiqgnioty i wynios1 18 %.

9. Podsumowanie

Na terenie wojewodztwa élqskiego obowiqzuje Plan Gospodarki Odpadami dla Wojcwédztwa
Slqskiego na lata 2016-2022 wprowadzony uchwalq wykonawczq nr V/37/8/2017 Sejmiku
Wojewédztwa Slqskiego z dnia 24 kwietnia 2017 W sprawie wykonania Planu gospodarki
odpadami dla wojewodztwa s’lqskiego na lata 2016—2022. 0d 13 maja 2017r. gmina Pszczyna
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znajduje sie; w 111 regionie gospodarki odpadami, gdzie funkcjonuje siedem instalacji RIPOK do
mechaniczno—biologicznego

przetwarzania

zmieszanych

odpadéw

komunalnych.

Odpady

zmieszane z gminy Pszczyna w 2018 r. dostarczono w wiqkszos'ci (99,9%) d0 Miodzygminnego
Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Tychach Master —
Odpady

i

Energia.

Odpady

zielone

przekazywane

sq

do

kompostowni

usytuowanej

w Jankowicach przy ul. Ziote Lany 36 (Przedsiobiorstwo InZynierii Komunalnej Sp. z 0.0.
w Pszczynie).
Rok 2018 by1
odpadow

pierwszym pe1nym rokiem podczas ktorego obowiqzywaia peina segregacja

komunalnych,

wprowadzona

Rozporzqdzeniem

Ministra

Srodowiska

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zmiana sposobu segregacji oraz mozliwos'é doliczenia
przy obliczaniu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uZycia nastopujqcych frakcji
odpadéw komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla odpadéw zebranych w
punktach skupu surowcow wtornych poskutkowaia znacznym wzrostem poziomu recyklingu ( z
38 % w 20171'. na 60 % w 2018r.).
Gmina osiqgnqla wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku
innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych oraz poziom
ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegaj qcych biodegradacji przekazywanych do
skiadowania
Z przeprowadzonej analizy ﬁnansowej wynika, Ze wysokos'é stawki opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powinna wzroanc' 0 0,18 21 mieszkar'ica/miesiqc.
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