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1, Wprowadzenie

1.1 Cel przygotowania analizy

I . Niniejszy dokument stanowi rocznq analizg stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, spozqdzonq w celu weryfikacji mo2liwoSci

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analizg sporzqdzono na podstawie:

- art.3 ust.2 pkt. l0 ustawy z dnia 13 wze6nia 1 996 r. o utrzymaniu czysto6ci i pozedku

wgminach (Dz.U.22O13 poz. 1399z po2n. zm.).

Analiza ma zweryfikowaC m.in. mo2liwoSci techniczne i organizacyjne gminy imiasta w zakresie

przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci

z sortowania, a lalZe potrzeb inwestycyjnych, koszt6w systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi. Ma r6wnie2 dostarczyd informacji o liczbie mieszkaric6w, ilo6ci wytwarzanych

odpad6w komunalnych na terenie gminy i miasta, a w szczeg6lnoSci zmieszanych odpad6w

komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpad6w pzeznaczonych do

skladowania. Gl6wnym celem analizy jest dostarczenie niezbqdnych informacji w celu

stworzenia efektywnego system u gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

i miasta. W ramach analizy wykorzystano dostepne materialy zwiqzane z prowadzeniem

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, spozqdzona zostala na podstawie

sprawozdah podmiotu odbierajqcego odpady komunalne od wlaScicieli nieruchomo6ci

polozonych na terenie gminy imiasta, podmiotu prowadzqcego punkt selektywnego zbierania

odpad6w komunalnych oraz innych dostqpnych danych wptywajqcych na koszty systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. UwzglQdnia ona r6wnie2, w celach por6wnawczych

tok2014.

1.2 GharaKerystyka Gminy i Miasta Czerwionka.Leszcizyny

Gmina i Miasto Czeruvionka-Leszczyny polozona jest w potudniowo-zachodniej czesci

wojew6dztwa Slqskiego, w powiecie rybnickim. Gmina Czenivionka-Leszczyny obejmuje

6 solectw: Belk, Ksiqzenice, Palowice, Przeggdzg, Stanowice iSzczejkowice. Miasto Czenrvionka-

Leszczyny lwotzq czlery dzielnice: Czenrvionka, Leszczyny, Czuch6w i Dqbierisko. Od zachodu

gmina graniczy z miastem Rybnik, od wschodu z gminq Ornontowice imiastem Ozesze, od

polnocy z gminami: Pilchowice i Knur6w i od poludnia z miastem Zory.

Czerwionka-Leszczyny nie ma wsp6lnego centrum. Sklada sig z odrgbnych dzielnic

dawnych, samodzielnych miasteczek, z kt6rych tylko dwie dzielnice, a mianowicie Czerwionka

i Leszczyny, posiadajq typowo miejskq zabudowe obejmujqcE osiedla mieszkaniowe, zaklady

przemyslowe orcz duze plac6wki handlowo-uslugowe. W pozostalych miejscowo6ciach dominuje



zabudowa jednorodzinna, typowa dla obszar6w wiejskich.

Gmina i miasto zalmulq powiezchniq okolo 115 km2, co stawia jq w zgdzie jednej

z najwigkszych terytorialnie gmin w tej czq5ci wojew6dztwa. Czenrionka-Leszczyny to do6c

szczeg6lne miejsce na Slqskiej ziemi. Lqczy bowiem w sobie typowo miejski charakter kilku

dzielnic z obszarami rolniczymi solectw o du2ych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.

1.3 Liczba ludnoici

Czynnikiem decydujqcym o iloSci wytwarzanych odpad6w komunalnych na terenie gminy

jest liczba mieszkahc6w, kt6ra na koniec 2015r. wynosila 41 293 zameldowanych os6b na pobyt

staly i czasowy.

Liczba mieszkaflc6w zadeklarowanych, wedlug danych na koniec 2Q15r. wynosi 37 596

os6b, z czego 25 361 os6b zamieszkuje miasto, a 12 235 - pozostale szeSc solectw wchodzqcych

w sklad gminy. W poszczeg6lnych dzielnicach i solectwach gqsto5c zaludnienia jest zr6Znicowana

- zdecydowanie najwigksza jest w Leszczynach i Czerwionce, w kt6rych dominuje zabudowa

blokowa, natomiast duzo mniejsza jest w pozostalych dzielnicach i solectwach, w kt6rych

przew a2a za b udowa jed norodzi nna.
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VUlkres 1 Liczba mieszkafic6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z podzialem na

liczbq os6b zameldowanych i licz@ os6b zadeklarcwanych
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2. Analiza ilo6ci wyhrarzanych odpad6w komunalnych na terenie Gminy i Miasta

Gzerwionka-Leszczyny

Zapobieganie powstawaniu odpad6w lub minimalizaqa ich ilo5cijest traktowane jako punkt

wyj6cia wszelkich dzialafi dotyczqcych ochrony Srodowiska przed odpadami tulaszcza

komunalnymi. Odpady komunalne sq kfiopotliwym produktem ubocznym konsumpcji oraz

dzialalnoSci produkcyjnej, uslugowej i handlowej mieszkafic6w, a tak2e r62nych instytucji.

W 2015r.lqcznie zostalo odebranych i zagospodarowanych 17 686,14 Mg odpad6w komunalnych.

Na terenie gminy i miasta nie ma mo2liwo6ci przetwarzania odpad6w komunalnych,

a budowa instalacji bylaby ekonomicznie nieuzasadniona, poniewa2 Regionalna lnstalacja

Pzelwazania Odpad6w Komunalnych dla regionu lll znajduje siq w Knurowie - 13 km od

centrum miasta. Strumieh odpad6w komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny

zgodnie z zawalq umowq na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych w calo6ci

przekazywany jest do Regionalnej lnstalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych w Knurowie.

41293
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2.1 lnformacja o masie poszczeg6lnych fnkcji odpad6w komunalnych odebranych z terenu

gminy i miasta.

Tabela 1 llo56 odebranych odpad6w komunalnych z terenu gminy i miasta wg sprawozdari

podmiotu odbierajecego odpady IMg]

Zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z 9 grudnia w sprawie katalogu odpad6w (Dz.U

2014.1923) odpady komunalne zostaly sklasyfikowane w grupie 20. Powolane rozpozqdzenie

zawiera poza katalogiem odpad6w wskaz6wki dotyczqce sposobu ich klasyfikowania.

Zgodnie z $ 2 pkt. 15 tego rozporzqdzenia odpady opakowaniowe bqdqce odpadami komunalnymi,

tj. opakowania szklane, opakowania z papieru tektury oraz twozyw sztucznych, jeSli sq zbierane

w spos6b selektywny lub wystqpujq jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje siq

w podgrupie 15 01 .

Odpady budowlane i rozbi6rkowe mogq by6 odpadami komunalnymi tylko w przypadku, gdy

pochodzq z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te sq klaslikowane jako

odpowiednie odpady z grupy 1 7.

W zakresie zu2ytych opon gmina jest zobowiqzana okre5li6 zasady ich selektywnego zbierania

i odbierania. W grupie 20 ten rodzaj odpad6w nie zostal wymieniony, dlatego opony sq

klasyfikowane jako odpady o kodzie 16 01 03.
5

Kod odpadu Rodzaj odebranych odpad6w komunalnych 2014 20't 5

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 272,2 433,72

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylqczeniem 16 06 03) 0,0 0,02

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i remont6w 231 ,1 163,42

17 03 80 Odpadowa papa 0,0 2,34

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remont6w idemontazu inne niz wymie-
nione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 79,6 39,00

20 01 01 Papier i tektura 181 ,5 241 ,26

20 01 02 Szklo 625,9 392,54

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacii 447 ,4 5,52

20 01 36
Zuzyle utzqdzenia elektryczne ielektroniczne inne niz wymienione w
20 02 21 i 20 01 23 orcz 20 01 35

24,2 13,06

20 01 99 lnne niewymienione frakc.je zbierane w spos6b selektywny 719,4 717,22

20 02 01 Odpady ulega.iqce biodegradacji 2 789,7 1225,26

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 9 026,0 7 039,66

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 388,1 325,42

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1 191 ,5 4 741,50

15 976,6 15 879,94



Tabela 2 llo56 odpad6w komunalnych pzyjetych w Punkcie Selektyrnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych funkcjonujqcym na terenie gminy i miasta [Mg]

Wykres 2 Procentowy udzial wybranych frakcji odpad6w komunalnych w latach 2014 i 2015

Procentowy udzial wybranych frakcji odpaddw komunalnych
w latach 2O74i2015

zuiyte opony
pozostale odpady

odpady niebezpieczne
odpadowa papa
wielkogabaryty

odpady budowlane
odpad bio

szklo
papier i tektura

odpady zmieszane

ztr/o 4(ffi

r 2014 r 2015

Kod odpadu Rodzai odebranego odpadu 2014 2015

16 01 03 Zu2vle opony 3,00 16.70

17 01 01 Odpady betonu oraz qruz betonowv z rozbi6rek i remont6w 703.80 584.10

17 03 80 Odpadowa papa 92,40 135,50

1706M Materialy izolacyine inne ni2 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 5.70 8,00

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remont6w i demonta2u inne ni2 wymie-
nione w 17 09 01 .17 Og 02. 17 09 03 77,70 152,90

20 01 01 Papier itektura 0.20

200102 Szklo 0,00 4.60
20 01 21. Lampy fluorescencvine i inne odoadv zawieraiace rteC 0,00 0,10

200128
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 2ywice inne ni2 wymie-
nione w 20 01 27 6.50 6,70

200132 Leki inne ni2 wymienione w 20 01 31 0,60 1.10

20 01 35.
Zu2yle urzqdzenia elektryczne ielektroniczne inne ni2 wymienione w
20 01 21 i20 01 23 zawieraiace niebezpieczne skladniki 0.00 1.90

20 01 36
Zu2yle urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione w
20 01 2',t,20 01 23 i 20 01 35 2.40 1,20

20 01 99 lnne niewymienione frakcie zbierane w spos6b selektvwnv 25.10 28.20

20 02 01 Odpady ulegaja ce biodegradacii 616,20 694,90

20 03 07 Odpadv wielkoqabaMowe 222,30 't70,50

Razem I 755.90 I 806.40
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Lqczna ilo56 odebranych odpad6w ulegajqcych biodegradacji zebranych w spos6b

selektywny pochodzqcych z terenu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny wynosi 2 465,66M9,

w tym odebranych odpad6w o kodzie 20 02 01 bylo 1920,14M9. Odpady zielone zostaly

skierowane do Regionalnej lnstalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych Best-Eko w Rybniku

w ilo5ci 1 456 Mg pozostale odpady zostaly pzekazane do Przedsiqbiorstwa Produkcyjno-

Handlowo-Uslugowego w Knurowie, gdzie zostaty poddane kompostowaniu. Z informacji

uzyskanej od regionalnej instalacji przetwarzania odpad6w komunalnych ,,Komart" wynika, 2e

w 2015r. pozostalo5ci z mechaniczno-biologicznego przetwazania odpad6w w ilo6ci 4 981,16 Mg

zostaly poddane skladowaniu.

Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 w calo6ci zostaly poddane przetwozeniu

w procesie R12. Wykres nr 3 przedstawia ilo56 odpad6w jaka zostala przekazana do recyklingu po

pzetworzeniu tych2e odpad6w.

W roku 2015 iloSd odebranych odpad6w komunalnych z terenu gminy i miasta w stosunku

do roku 2014 ksAaftuje siq mniej wiqcej na tym samym poziomie, w zwiqzku z czym Srednia ilo5c

odpad6w na mieszkaica wynosi468 kg/M/rok.

Wykres 3 Srednia ilo56 odpad6w na mieszkarica w tatach 2013,2014 a 20f 5 ftgl

Srednla lloSd odpaddw na 1 mleszkafica w latach 2013,20141 2015

469 458

I2013 812014 92015

Z uwagi na przemodelowanie calego systemu odbierania odpad6w komunalnych wydaje siq, 2e

strumiefi odpad6w komunalnych objgty jest zorganizowanym systemem, co bylo i jest jednym

z nalwa2niejszych dzialai samorzqdu.
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UVykrcs 4 llofici odpad6w [Mg] powstaffch z przetworzenia masy niesegregowanych

odpad6w komunalnych pnekazanych do Regionalnej lnstalacji Pnetwarzania Odpad6w

Komunalnych:

Masa odpad6w poddanych recyklingowi w wyniku przetworzenia
zmieszanych odpad6w komunalnych
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Wlkres 5 Lqczna masa odebranych odpad6w komunalnych w stosunku do masy odpad6w

poddanych recyklingowi

Masa odebranych odpaddw w stosunku do masy odpaddw poddanych recyklingowi
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masa odpaddw poddanych recykli ngowiI

Pozostalo6ci z sortowania odpad6w zebranych w spos6b selektywny w ilo6ci 452,66 ton zostaly

skierowane do skladowania na skladowisku odpad6w komunalnych w Knurowie.
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3. Osiqgnigte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad6w komunalnych

ulegaiqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania z terenu Gminy

i Miasta Gzerwionka-Leszqryny

3.1 Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych

do skladowania:

2U4: f, = 0,00 % maksymalny dopuszczalny poziom masy odpadiw wynosil 50%

2015: 1, = 0,00 % maksymalny dopuszczalny poziom masy odpad6w Wnosil 50 yo

gdzie'. r oznacza odpady biodegradowalne

Wlkres 6 Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajecych biodegradacji

Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajacy(h
biodegradacji przekazywanych do skladowania I%l
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3.2 Poziom recyklingu i pzygotowania do ponownego u2ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych

i szkla:

20'|.4'. Pp"* = 39,63 o/o - minimalny poziom recyklingu wynosil 14 %

2015: Pr".,t" = 36,14 o/o - minimalny poziom recyklingu wynosil 16 %

gdzie: pmts oznaea papier, metal, twozywa sztuczne, szklo
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Wykres 7 Poziom rccyklingu i pzygotowania do ponownego uiycia papieru, metala tworzyw

sztucznych i szkla

Poziom recyklingu i prrygotowania do ponownego !iycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych iszkla [%]
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Poziom recyklingu, pzygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami innych

ni2 niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych:

20141 Pb, = 100,00% - minimalny poziom recyklingu wynosil 38 %

2015: Po. = 100,00% - minimalny poziom recyklingu wynosil 40 %

Wykres 8 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia odpad6w remontowych

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia iodzysku
innymi metodami innych nii niebezpieczne odpad6w budowlanych

i rozbi6rkowych
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4. Koszty fu nkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dziei 31 grudnia 2015r. wszyscy wla6ciciele nieruchomo5ci zamieszkalych dokonali obowiqzku

zlo2enia deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jesli chodzi

o ilo56 deklaracii od wlaScicieli nieruchomo6ci niezamieszkalych jest ona na biezqco weryfikowana,

a zlo2one deklaracje poddawane wyrywkowej kontroli.

Ze zlo2onych deklaracji wynika, 2e nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

zostalo objqtych 37 775 mieszkaic6w. Na dzieri 3'l grudnia 2015 r. na terenie gminy imiasta na

pobyt staly bylo zameldowanych 40 839 os6b.

Tabela 3 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Zalo2ony poziom dochod6w
z oplal za gospodarowanie

odpadami

Wykonany poziom docho-
d6w z oplat

Koszty gospodarki odpada-
mi

5 400 000,00 5 484 111,52 5 763 640,21

Z przedstawionych powyzej danych wynika, 2e koszty funkcjonowania systemu sq wyzsze niz

pzewidywane wplywy z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to migdzy

innymi z faktu, i2 przewidywana iloSd odpad6w wytworzonych na terenie gminy imiasta byla

szacowana na okolo 15 000 Mg, za5 odebranych i zagospodarowanych odpad6w bylo jak wynika

z wcze6niejszej analizy 17 686,34 Mg.

5. Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na

terenie gminy i miasta.

Potrzeby inwestycyjne nadal wymagajq przede wszystkim rozbudowy selektywnego

zbierania odpad6w komunalnych, a w szczeg6lno6ci zakupu pojemnik6w do segregacji odpad6w

na terenach zabudowy wielolokalowej. lnwestycja ta umo2liwi podniesienie poziomu segregacji

,,u 2r6dla", a tym samym przyczyni sig do osiqgniecia wy2szych poziom6w recyklingu,

przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku frakcji odpad6w komunalnych. Ze wzglgdu na

ulatwienie dostQpu do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych nale2aloby tozwa|ye

mo2liwo6c wybudowania drugiego PSZOK-a.
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6. Podsumowanie i wnioski,

Nowelizacja ustawy o ulrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, kt6ra weszla w 2ycie

1 stycznia 2O12 roku naklada na gminy i ich mieszkaic6w, powazne obowiqzki w dziedzinie

ochrony Srodowiska przed odpadami. Wydajq sig one oczywiste w kraju polozonym w centrum

nowoczesnej Europy, poniewaz zagto2enia dla Srodowiska powstajq praktycznie we wszystkich

fazach gospodarki odpadami, poczqwszy od ich powstania i gromadzenia, popzez wykozystanie

i unieszkodliwianie, na ostatecznym skladowaniu koriczqc. Zagadnienia gospodarki odpadami

zaliczye nale2y do spraw priorytetowych. Nale2y podejmowa6 zdecydowane dzialania zmiezajqce

do wyeliminowania niekontrolowanego wprowadzania odpad6w do Srodowiska otaz

zdecydowanego rozwoju system6w selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych.

Na terenie gminy imiasta w badanym okresie zwiekszyla sig ilo6i odbieranych odpad6w, wzr6sl

poziom SwiadomoSci pracownik6w administracji publicznej oraz mieszkaic6w gminy i miasta

o potzebie wlasciwie prowadzonej gospodarki odpadami iekonomii zwiqzanej z tq dzialalnoSciq.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gmina okreslila, w ramach prawa miejscowego,

zasady utrzymania czysto6ci i porzqdku w gminie. Aktualnie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka

- Leszczyny funkcjonuje zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, kt6rego

gl6wnym celem jest pozyskanie calkowitego strumienia odpad6w komunalnych od wytw6rc6w tych

odpad6w. Uslugi wlnrozu odpad6w stalych dla mieszkaic6w gminy i miasta Swiadczy firma, kt6ra

zostala wybrana w postepowaniu przetargowym, odpady trafiajq do Regionalnej lnstalacji

Pzetwatzania Odpad6w Komunalnych w Knurowie, gdzie poddawane sq procesom

przefu'ra'zania.

Stosowany system zbi6rki zapewnil:

I . osiqgnigcie ustalonych poziom6w odzysku i recyklingu odpad6w opakowaniowych,

2. osiqgniqcie ustalonych poziom6w ilo5ci skladowanych odpad6w ulqgajqcych biodegradacji,

3. wydzielenie iodbi6rodpad6w niebezpiecznych znajdujqcych sig w odpadach komunalnych,

4. odbi6r odpad6w wielkogabarytowych,

5. odbi6r odpad6w z remont6w.

W celu zmniejszenia ilo6ci wytworzonych odpad6w, istnieje potrzeb a dq2enia do stosowania

niskoodpadowych czystszych technologil produkcji. Jednocze6nie celowa jest kontynuacja badari

nad nowymi technologiami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpad6w. Nasz kraj potzebuje

odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami. llo56 odpad6w gwaftownie wzrasta,

a dotychczasowe metody zarzqdzania nimi nie nadE2{q za tym wzrostem. Wieloletnie

do6wiadczenia uzyskane w krajach rozwiniqtych, jak r6wnie2 w Polsce, wskazujq, 2e racjonalne

i bezpieczne dla Srodowiska gospodarowanie odpadami zapewnia wla6nie system oparty na

selektywnej ich zbi6rce oraz gospodarczym wykorzystaniu. Umo2liwia on odzysk znacznej ilo6ci

t2



surowc6w. Poza tym najwiQkszq jako6c tych surowc6w zapewnia ich zbi6rka w miejscu powstania,

dop6ki nie zostanq wymieszane i zanieczyszczone.

Odpady i ntiqzane z nimi zagro2enia staly sig w naszych czasach coruz ba'dziei zauwa2alnym

problemem w ochronie Srodowiska. JeSli nie zaczniemy ograniczad ilosci produkowanych pzez

nas odpad6w, za kilkadziesiqt lat ,,utoniemy" we wlasnych ,,5mieciach", dlatego nowoczesny

system gospodarowania odpadami sterowany pzez gminq, pomimo nieprecyzyjnych, a w wielu

pzypadkach Hgdnych pzepis6w prawnych, dziala poprawnie.

A

l3


