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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Garwolina za 2017 rok.

1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.) Gminy
zostały zobowiązane do wykonania corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na swoim obszarze.

Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych
i organizacyjnych miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Analiza zawiera informacje o liczbie mieszkańców, ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie miasta oraz ilości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu miasta oraz
powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analiza obejmuje 2017 rok.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Garwolina

Miasto Garwolin w 2017 roku systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmowało właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części
niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne.
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Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Garwolina w roku 2017
zajmowało się Konsorcjum Ekolider Jarosław Wyglądała i Tonsmeier Centrum
Sp. z 0.0. Umowy obowiązywały od 1 do 22 stycznia 2017 roku oraz od dnia 23
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Firma została wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego.

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej i wielolokalowej odbywał się w systemie pojemnikowo -
workowym. Odpady komunalne zmieszane gromadzone były w pojemnikach
o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 11 00 litrów. Odpady selektywne
tj. plastik, szkło, makulatura gromadzone były w workach o pojemności 120
litrów oraz w pojemnikach do segregacji. Odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów gromadzone były w pojemnikach
o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów.

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbywał się w systemie
pojemnikowo - workowym. Odpady komunalne zmieszane gromadzone były
w pojemnikach o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów,1100 litrów,
2200 litrów oraz kontenerach KP7, KP9. Odpady selektywne (plastik, szkło,
makulatura) gromadzone były w workach o pojemności 120 litrów
i pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenerach
KP7, KP9 oraz w pojemnikach do segregacji.

Miasto Garwolin w 2017 roku prowadziło selektywną zbiórkę odpadów
takich jak:

- makulatura

- plastik, w tym metal

- szkło.

Od dnia 1 lipca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
4 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) w celu spełnienia wymogu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości
zobowiązani zostali do zbierania me tylko plastiku, metalu, szkła
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i tworzyw sztucznych lecz dodatkowo odpadów ulegających biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych - zbiórka "u źródła" .

Od dnia 1 stycznia 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych jest zlokalizowany na terenie Firmy Ekolider Jarosław Wyglądała
Lucin 4, 08-400 Garwolin. Mieszkańcy Miasta Garwolina w punkcie mogą
oddać:
- odpady poremontowe np. umywalka, WC kompakt, kran

- odpady wielkogabarytowe np. meble, wyposażenie wnętrz

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, zużyte baterie, akumulatory, żarówki

- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych np. pozostałości farb,
lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, opony

- odpady komunalne odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji
ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości zamieszkałych np. trawa,
liście

- przeterminowane leki

- popiół.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był czynny:

- w pierwszą i trzecia sobotę miesiąca w godzinach 8.00-14.00
- w każdy czwartek w godzinach 10.00-17.00.

Przeterminowane leki mieszkańcy Miasta Garwolina mogli nieodpłatnie
przekazać do pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się
w Garwolinie przy ulicach: Nadwodna 13/2, Długa 48, Al. Legionów 34,
Kościelna 10 oraz Wiejska 10.

Z nieruchomości zamieszkałych odpady niesegregowane (zmieszane)
odbierane były co drugi tydzień, natomiast odpady segregowane 2 razy
w miesiącu w okresie wiosenno - letnim i l raz w miesiącu w okresie jesienno
zimowym zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Właściciele
nieruchomości niezamieszkałych deklarują miesięczną częstotliwość wywozu
odpadów niesegregowanych i segregowanych dostosowaną do indywidualnych
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potrzeb działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie zgłaszane jest do
Konsorcjum Ekolider Jarosław Wyglądałai Tonsmeier Centrum Sp. z 0.0. Firma
komunalna na realizację zgłoszenia ma 36 godzin.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi

Podmioty składające sprawozdania nie wykazały potrzeb inwestycyjnych
a Miasto Garwolin nie realizowało inwestycji związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Średni miesięczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz obsługa punktów

selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi ok. 260 851,87 złotych,
co stanowi łącznie w analizowanym okresie 3 130222,42 złotych.

5. Liczba mieszkańców Miasta Garwolina

Liczba osób zameldowanych w mieście Garwolin na dzień 31 grudnia
2017 roku wynosiła 17 302. Systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 roku objęto 15 781 mieszkańców,
z czego 15 516 osób prowadziło selektywną zbiórkę odpadów, co stanowi
98,32% ogółu osób ujętych w deklaracjach.

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 20 l 7 roku dla nieruchomości zamieszkałych
wynosiła 2 657, a dla nieruchomości niezamieszkałych l 023, w tym 236
deklaracji nieaktywnych.

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa wart. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o których mowa wart. 6 ust. 6-12.

W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki o których mowa wart.
6 ust. l oraz art. 5 ust. l pkt 3 b.
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7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Garwolina

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Garwolin
w 2017 roku wyniosła 5 632,082 Mg.
- 4 422,992 Mg stanowiły odpady komunalne nieulegające biodegradacji,
- 829,950 Mg stanowiły odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- 379,140 stanowiły odpady komunalne zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

W analizowanym okresie z terenu Miasta Garwolina odebrano następującą
ilość odpadów komunalnych nieulegających biodegradacji:

- 3 426,841 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
(2003 Ol)

- 213,56 Mg opakowań z tworzyw sztucznych (15 Ol 02)

- 223,25 Mg opakowań ze szkła (15 O l 07)

- 212,53 Mg tworzyw sztucznych (20 Ol 39)

- 185,340 Mg innych odpadów nieulegających biodegradacji (20 02 03)

- 160,860 Mg zmieszanych odpadów z betonu (17 O l 07)

- 0,611 Mg Leki inne niż wymienione w 20 Ol 31 (20 Ol 32)

Łączna ilość odpadów komunalnych nieulegających biodegradacji odebranych
w 2017 roku wynosiła 4 422,992 Mg.

W analizowanym okresie z terenu miasta Garwolin odebrano następującą
ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- 319,79 Mg opakowań z papieru i tektury (15 O 1 O l)

- 194,56 Mg papieru i tektury (20 O l O l)

- 315,600 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01)

Łączna ilość odpadów komunalnych nieulegających biodegradacji odebranych
w 2017 roku wynosiła 829,950 Mg.
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W analizowanym okresie z terenu miasta Garwolin odebrano następującą
ilość odpadów komunalnych z punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych:

- 23,910 Mg zużytych opon (1601 03)

- 128,040 Mg zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu innych
niż wymienionych w 1709 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04)

- 97,220 Mg odpadów wielkogabarytowych (20 03 07)

- 5,230 Mg urządzeń zawierających freony (20 01 23*)

- 9,670 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż
wymienionych w 20 01 21 i 20 01 23 zawierających substancje niebezpieczne
(2001 35*)

- 12,770 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż
wymienionych w 2001 21,2001 23 i 20 01 35 (2001 36)

- 102,300 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01)

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w 2017 roku wynosiła 379,140 Mg.

Miasta Garwolin w 2017 roku osiągnęło 12,3% poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania. Zgodnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017.2412) osiągnięty poziom
nie mógł przekroczyć 45%.

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 (Dz.U.20 16.2167) określa,
iż w 2017 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych takich jak: papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło miał wynosić minimum 20%. Miasto Garwolin
osiągnęło 31,67%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe w 2017 roku wynosił 100 %. Minimalny poziom zgodnie w ww.
rozporządzeniem wynosił minimum 45%.
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8. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. ge ust. l pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.

W 2017 roku odpady komunalne z terenu Miasta Garwolina zostały
przekazane następującym podmiotom:

- Zakład utylizacji odpadów Sp. z 0.0. w Siedlcach linia sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli
Suchożerbskiej, ul. Sokołowska 2,08-125 Suchożebry: odpady o kodach 20 03
01,15 Ol 02,200203,2002 Ol, 20 02 Ol

-Składowisko Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125
Suchożebry: odpady o kodach 17 O l 07

- HELIOS Lidia Skubisz, ul. Pergolowa 4/70,20-819 Lublin: odpady o kodach
20 Ol 32

- Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie
zebranych instalacja do kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, 07-411 Rzekuń, administrowana
przez MPK PURE HOME Sp. z 0.0. Sp. K.: odpady o kodach 20 03 O l

- Krynicki Recykling S.A., Pełkinie 136 A, 37-511 Wólka Pełkińska (Zakład
sortowania i uzdatniania stłuczki szklanej): odpady o kodach 15 O l 07

- Instalacja do przetwarzania odpadów prowadzona przez Ekolider, Lucin
4, 08-400 Garwolin (Linia do produkcji paliwa alternatywnego oraz sortownia
mechaniczna): odpady o kodach 20 Ol Ol, 15 Ol Ol, 170904,2003 07

- Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin (Sortowania
odpadów i linia do produkcji paliw alternatywnych): odpadyokodach 17 09 04,
2003 07

- Instalacja do przetwarzania odpadów prowadzona przez Ekolider, Lucin
4, 08-400 Garwolin (Sortownia mechaniczna): odpadyokodach 15 Ol 02,
20 Ol 39
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- EAST ECO Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie, Zbierający -
przekazano do Tempo Tomasz Skowronek, 20-258 Lublin, Turka ul. Brzozowa
15: odpadyokodach 15 01 02

- AKPOL Adam Kuś, ul. Młyńska 19, 23-200 Kraśnik Zakład przetwarzania
tworzyw sztucznych: odpady o kodach 15 O l 02

- Stora Enso Poland S.A. Zakład odzysku i przerobu surowców wtórnych nr 7,
ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa, Zbierajacy- przekazano do Stora Enso
Poland S.A. ul. Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka: odpady o kodach
1501 01

- Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Handlu i Usług "BBG-Recykling"
Sp. z o. O.L ul. Przemysłowa 12, 05-532 Baniocha, Zbierający - przekazano do
Zakładu celulozowo- papierniczego w Kwidzynie ul. Lotnicza 1, 82-500
Kwidzyn: odpady o kodach 20 O 1 O l

- Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych IMP Polowat Sp. z 0.0.,

43-345 Bielsko- Biała, ul. Konwojowa 96: odpady o kodach 15 01 02

- Medien Partner Recykling Dariusz Bagdański, Łazy 73, 02-785 Kampinos
(Zbierający): odpady o kodach 20 Ol Ol

- Świecie Recykling Sp. z 0.0., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie (Instalacja do
przetwarzania makulatury): odpady o kodach 15 O l O l

- Orzeł S.A. Zakład Produkcji Granulatu Gumowego, ul. Przemysłowa 50,
24-320 Poniatowa (Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych): odpady
o kodach 16 01 03

- P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga, ul. Adamowicza 4, 05-530 Góra
Kalwaria (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego): odpady o kodach 20 Ol 35*,20 Ol 36.

Sporządzili:
Milena Głowala, Artur Michalik
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