ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY BĘDZINO ZA 2016 ROK

Będzino, kwiecień 2017 r.

Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), jednym
z zadań gminy jest opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

I.

Zagadnienia ogólne

1. Podmioty, które mogą odbierać odpady komunalne i przystępować do przetargu na
terenie Gminy Będzino zgodnie z rejestrem działalności regulowanej to:

2. Podmioty, które mogą odbierać odpady komunalne i przystępować do przetargu na
terenie Gminy Będzino zgodnie z rejestrem działalności regulowanej to:
3. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnych Sp. z o.o. w Koszalinie,
4.

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin;

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKO-FIUK” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój;
- Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOSAN Krystyna Czopik,
Chałupy 20B, 76-024 Świeszyno;
- ECO SERWIS Roman Elminowski
ul. Kościuszki 23/1, 72 320 Trzebiatów;
- PHU JAR Regina Gębarowska
ul. Jana Matejki 12, 75-543 Koszalin;
- SITA JANTRA Sp. z.o.o
ul. Księżnej Anastazji 11, 70 – 761 Szczecin;
- Usługi Transportowe Góra Robert

Pawłów 117, 27 – 225 Pawłów;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA – 2 Sp. z o. o
Kukinia 1 a, 78 – 111 Ustronie Morskie;
5. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów dostarczanych
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy do gminy. Zgodnie z przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usługę odbioru i
zagospodarowania odpadów wykonywać może firma wybrana w drodze przetargu. W
Gminie Będzino wykonawcą tego zadania ustanowiono w drodze przetargu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie. Umowa została
zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r
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nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe
wykorzystywane przez część roku na cele letniskowe.
7. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Będzino zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych dostarcza do
zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych w
Sianowie.
8. Poziomy recyklingu przez Gminę Będzino zostały osiągnięte (obliczenia poniżej w
sprawozdaniu rocznym wójta za rok 2016) zgodnie Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2016 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2012
r.).
Załącznik Nr 1 – określa obowiązane osiągnięcia poziomu recyklingu, ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na podstawie art.3b ust. 2 i

3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)
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nieruchomości zamieszkałe i segregacja odpadów komunalnych realizowana jest u
źródła. Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców 2 razy w roku
natomiast pozostałe co 2 tygodnie.
10. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155) jest odbierany przez
ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki, 64-300 Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 36.
Punkt zbierania w/w sprzętu dla Gminy Będzino jest Koszalin ul. Przemysłowa 11B.

II.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych

przeznaczonych

do

składowania.
Na terenie Gminy Będzino nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego, Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) dla Regionu Koszalińskiego, w którym znajduje się Gmina Będzino, jest
instalacja w m. Sianów, ul. Łubuszan 80. Do instalacji tej trafiają wszelkie zmieszane
odpady komunalne oraz odpady zielone.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Będzino.
W roku 2016 na terenie Gminy Będzino nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych
z tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów komunalnych i z tego też tytułu

nie poniesiono żadnych kosztów. Nadal istnieje potrzeba budowy Punku Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych za rok 2016.
1. Wywozu odpadów komunalnych - 762.797,03 zł
2.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 61.761,80 zł

3.

Inkaso - 4.885,00 zł

4.

Zakup materiałów biurowych - 2.148,10 zł

5.

Materiały w ramach projektu „Segregujesz nasze otoczenie ratujesz” (wkł.własny)
- 5.417,99 zł

6.

Materiały w ramach projektu „Segregujesz nasze otoczenie ratujesz” -

16.254,01

zł
7.

Pozostałe usługi - 9.632,10 zł

8.

Delegacje - 413,41 zł

9.

Odpis na ZFŚS - 1.640,90 zł

10. Szkolenia - 2.506,69 zł
11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 50.859,90 zł
W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano - 902.062,92 zł (wydatki
majątkowe i bieżące), na wpływ 896.779,37 zł..
Koszty obsługi systemu w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

3. Liczba mieszkańców Gminy Będzino.

Liczba ludności - osoby zameldowane na pobyt stały
1.

2.
3.

4.

5.

6

8512

i czasowy

Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji
Liczba osób dostarczających odpady niesegregowane, wg
deklaracji
Liczba ludności dostarczających odpady posegregowane,
wg. deklaracji
Liczba właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji

2623
5980

1206

4774

15

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.
6 ust. 6-12
Na terenie Gminy Będzino do końca 2016 roku nie odnotowano konieczności
wydawania przez Wójta Gminy Będzino decyzji administracyjnej wobec właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2016 roku na terenie Gminy
Będzino.

Opracował:

Mariola Kusyk

Załącznik Nr 1
Dz.U.2016.2167
POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Tabela nr 1
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
Tabela nr 2
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Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.

Dz.U.2012.676
POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 R. [%]
Rok
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