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1. Wprowadzenie

1.1 Cel przygotowania analizy

1. Niniejszy dokument stanowi rocznq analizq stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny, spozadzonq w celu weryfikacji mozliwosci

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analizg sporzqdzono na podstawie:

- art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wzesnia 'l 996 r. o utrzymaniu czystosci i pozqdku

w gminach (t.j Dz.U. z 2020 poz. 1454 z p62n. zm.).

Analiza ma zweryfikowa6 m.in. mo2liwo6ci techniczne i organizacyjne gminy imiasta w zakresie

wzelwazania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloici

z sortowania, a takze potzeb inwestycyjnych oraz koszt6w systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Ma r6wnie2 dostarczyd informacji o liczbie mieszkaric6w, ilosci wytwazanych
odpad6w komunalnych na terenie gminy i miasta, a w szczeg6lnosci zmieszanych odpad6w
komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z sortowania odpad6w przeznaczonych do
skladowania. Gl6wnym celem analizy jest dostarczenie niezbednych informacji w celu

stwozenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

w ramach analizy wykorzystano dostepne materialy zwiqzane z prowadzeniem systemu,
analiza zostala sporzqdzona na podstawie sprawozdah podmiotu odbierajqcego odpady
komunalne od wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie gminy i miasta, podmiotu
prowadzqcego punkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych oraz innych dostqpnych
danych wplywaiqcych na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uwzglgdnia
ona r6wnie2, w celach por6wnawczych rok 2019.

1.2 Charakterystyka Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny polozona jest w poludniowo-zachodniej czgsci
wojew6dztwa slqskiego, w powiecie rybnickim. Gmina czerwionka-Leszczyny obejmuje
6 solectw: Belk, Ksiazenice, Palowice, pzegqdzg, stanowice iszczejkowice. Miasto czerwionka-
Leszczyny twoze cztery dzielnice: czeruionka, Leszczyny, czuch6w i Debiehsko. od zachodu
gmina graniczy z miastem Rybnik, od wschodu z gminq ornontowice i miastem ozesze, od polnocy
z gminami: Pilchowice i Knur6w i od poludnia z miastem Zory.

Czeruionka-Leszczyny nie ma wsp6lnego centrum. Sklada sie z odrqbnych dzielnic dawnych,
samodzielnych miasteczek, z kt6rych tylko dwie dzielnice, a mianowicie Czerwionka iLeszczyny,
posiadaiq typowo miejskq zabudowg obejmuiqcq osiedla mieszkaniowe , zaklady pzemyslowe oraz
du2e plac6wki handlowo-uslugowe. w pozostalych miejscowosciach dominuje zabudowa
jednorodzinna, typowa dla obszar6w wiejskich.
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Gmina i miasto zalmqq powiezchniq okolo 115 km2, co stawia jq w rzqdzie jednej

z najwigkszych terytorialnie gmin w tej czqsci wojewodztwa. Czerwionka-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

Czynnikami, kt6re wplywajq na ilo5c wytwarzanych odpad6w komunalnych sq m.in iloSc

mieszkahc6w, rodzajzabudowy (na terenie gminy pzewa2azabudowa niska), system ogrzewania.

Zdecydowanie na wiqszkq ilo56 wytwazanych odpadow ma r6wniez wplyw czynnika

ekonomicznego, a dokladnie zamo2no56 mieszkahc6w, kt6ra w r6znych badaniach jest w ro2ny

spos6b v'ryra2ana. Na koniec 2019 r.liczba mieszkahc6w gminy wynosila 40 OO3 zameldowanych

os6b na pobyt staly. Liczba mieszkaric6w zadeklarowanych, wedlug danych na koniec 2O1g r.

wynosi 37 0BO os6b. W poszczeg6lnych dzielnicach i solectwach gqsto66 zaludnienia jest

zr62nicowana - zdecydowanie najwiqksza jest w Leszczynach i Czerwionce, w kt6rych dominuje

zabudowa blokowa, natomiast du2o mniejsza jest w pozostalych dzielnicach i solectwach, w ktorych

pzewa2a zabudowa jednorodzinna.



2. Analiza ilo6ci wytwarzanych odpad6w komunalnych na terenie Gminy i Miasta

Czenrion ka-Leszczyny

Zapobieganie powstawaniu odpad6w lub minimalizacja ich ilo6ci jest traktowane jako punkt

wyj6cia wszelkich dzialari dotyczqcych ochrony Srodowiska pzed odpadami vtrlaszcza

komunalnymi. Odpady komunalne sq klopotliwym produktem ubocznym konsumpcji oraz

dzialalnosci produkcyjnej, uslugowej i handlowej mieszkaic6w, a takze r62nych instytucji.

w 2018r. lqcznie zostalo odebranych i zagospodarowanych 21 123,114 Mg odpad6w komunalnych.

Na terenie gminy imiasta nie ma mozliwosci przetwazania odpad6w komunalnych, a budowa

instalacji bylaby ekonomicznie nieuzasadniona, poniewa2 Regionalna lnstalacja Pzelwazania
odpad6w Komunalnych dla regionu lll znajduje sig w Knurowie - 13 km od centrum miasta.

Strumiei odpad6w komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zaw4le
umowq na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych w calosci pzekazywany jest do
Regionalnej lnstalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych w Knurowie.

2-1 lnformacja o masie poszczeg6lnych frakcji odpad6w komunalnych odebranych z terenu
gminy i miasta.

Tabela 1 llo56 odebranych odpad6w komunalnych z terenu gminy i miasta wg sprawozda6 podmiotu

odbierajqcego odpady [Mg]

Kod odpadu Rodzaj odebranych odpad6w komunalnych 2018 2019

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remont6w 309,560 347,880

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
material6w ceramicznych i elementow wyposa2enia inne niz
wymienione w 17 01 06

54,400 60,280

17 03 80 lvlaterialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01, 17 06 03 0,700 14,020

17 06 04 Odpadowa papa 0,000 3,680

20 01 0'l Papier i tektura 294,960 362,100

20 01 02 Szklo 773,420 869,500

20 01 08 Odpady kuchenne utegajEce biodegradacji 943,660 1002,760

ex 20 01 99 lnne.niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny
(popi6l) 741,OO 2397 ,200

ex 20 01 99
lnne niewymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny
(odpady metali, tworz) sztucznych iodpad6w
wielomaterialowych

904,24 957 ,020

20 02 01 Odpady ulegajqce biodegradacji 1 741 ,72 1893,920
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20 0203 Inne odpady nieulegajqce biodegradacji 9,26 0,000

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1 1 679,16 8898,880

20 03 07 Cdpady wielkogabarytowe 774,98 772,42

Razem 18 227,06 '17 579,920

Zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z 9 grudnia w sprawie katalogu odpadow

(Dz.U 2014 r. po2.1923) odpady komunalne zostaly sklasyfikowane w grupie 20. Pzywolane

bowiem, rozporzqdzenie zawiez poza katalogiem odpadow wskazowki dotyczqce sposobu ich

klasyfikowania.

Tabela 2 llo6c odpad6w komunalnych pzyjqtych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow

Komunalnych funkcjonujqcym na terenie gminy i miasta [Mg]

797,11

142,8i

0,00t

13,7e

11,02

0.241

1,391

3,26t
0,561

0,17r

0,181

4,761

4,631

16 01 03

17 01 01 od betonu oraz gruz zrozbiorek iremont6w

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegta
ceramicznych i element6w wyposa2enia inne niz wymienione w 17 01
06

20 01 01

Szklo
20 01 11

20 01 21.
20 01 23.
20 01 26" itluszcze inneniz ienione w 20 01 25

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze izywice inne ni2
wymienione w 20 01 27
Leki ine ni2 w20 01 31

Baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatoramiwymienionymi
w 16 06 03, 16 06 02 lub 16 0O 03 oraz niesortowane baterie i

Baterie iakum inne niz wymienione w 20 01 33

20 01 35"
4yzye urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione w 20
01 21 i20 01 23 zaryletejqce niebezpieczne sktadniki
zu2yte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20
01 21,20 01 23 i 20 01 35

od
969,6,

Kod
odpadu Bgdzaj odebranego odpadu 2018 201(

Zuzyte opony 39,520

827.620

664,520
17 03 80 Odpadowa papa 112,780

Papier i tektura 7.620
20 01 02 9.680

Tekstylia 10,040
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraiace rte6 0.300
U zedzenia zawier qqce f reo ny 3,976

0,000

20 01 28 0,000
20 01 32 0.700

20 01 33. 0,002
20 01 34 0.055

1 1,856

20 01 36 1.445
20 02 01 Odpady ulegaiAce biodegradacji 888.480
20 03 07 317.460

Razem 2 896.054
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Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 w calo5ci zostaly poddane przetwozeniu

w procesie R12.

Masa odpadow o kodzie 19 1212pzeznaczonych do skladowania powstalych po sortowaniu

odpadow selektywnie odebranych i zebranych wyniosla 671,954 tony, natomiast masa odpadow

pzeznaczona do skladowania powstalych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym

przetv'rarzaniu zmieszanych odpadow komunalnych wyniosla 4 223,33 tony.

Wykres 3 Srednia ito56 odpad6w na mieszkarica w latach 2017,2018 i 2019 [kg]

Srednia ilo56 odpad6w na 1 mieszkarica w latach 2OL7,2OL8,2O1rg
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3. osiqgnigte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania z terenu Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny

3.1 Poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych

do skladowania:

2018: T, = 2,38 o/o maksymalny dopuszczalny poziom masy odpad\w wynosit 40%

2019: T, = 1 ,Q7 o/o maksymalny dopuszczalny poziom masy odpad6w wynosit 40 %
gdzie: r oznacza odpady biodegradowalne
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Wykres 5 Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji

Pozlom oglraniczenia masy odpaddw komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do skladowania [%]

2012 20L3 2014 2015 2016 2017 2018 2019

{- poziomy dopuszczalne *-poziomy osiqgniqte

3.2Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metali, twozyw sztucznych
iszkla:

2018: Ppmts = 33,55 % - minimalny poziom recyklingu wynosil30 %

2019: Ppmts = 34,00 % - minimalny poziom recyklingu wynosil40 %

gdzie: pmts oznacza papier, metal, twozywa sztuczne, szklo

Wykres 6 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia papieru, metalitworzyw
sztucznych i szkla

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkla [%]
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami

innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych:

2018: Pu, = 100,00% - minimalny poziom recyklingu wynosil 50 %

2019: Pu, = 100,00% - minimalny poziom recyklingu wynosil 60 %

Wykres 7 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia odpad6w remontowych

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia iodzysku
innymi metodami innych ni2 niebezpieczne odpad6w budowlanych

i rozbi6rkowych
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4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowanaa odpadami komunalnymi.
wszyscy wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych dokonali obowiqzku zlo2enia deklaracji
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeSli chodzi o iloSc deklaracji od
wlascicieli nieruchomo6ci niezamieszkalych jest ona na biezqco weryfikowa na, azlo2one deklaracje
poddawane wyrywkowej kontroli.

Tabela 3 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Zaloiony poziom dochod6w z
oplat za gospodarowanie

odpadami

Wykonany poziom dochod6w
z oplat Koszty gospodarki odpadami

8 100 000,00 8 188 956,48 I580 102,68

od pa2dziernika 2019 roku Uchwalq Rady Miejskiej zostala poniesiona stawka oplaty za
gosdpodarowanie odpadami komunalnymi na 24,00 zl od osoby przy zalo2eniu, ze odpady sq
zbierane i odbierane w spos6b selektywny. Platnosc lV raty za gospodarowanie odpadami uplywa
15 stycznia nastqpnego roku, w zwiqzku z czym dochody z podwyzszonej stawki oplaty wplynely



w toku2020.Zuwagi na powyzsze z pzedstawionych powyzej danych wynika,2e wykonany poziom

dochod6w z oplal za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy nie pokrywa

koszt6w jego funkcjonowania.

5. Potrzeby inwestycyjne zwiEzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na

terenie gminy i miasta.

Ze wzglQdu na ulatwienie dostepu do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych

nale2aloby tozwaZye mo2liwoi6 wybudowania drugiego pSZOK-a.

6. Podsumowanie i wnioski.

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 wywozu odpad6w statych dla
mieszkahc6w gminy i miasta swiadczy firma, kt6ra zostala wybrana w postepowaniu pzetargowym,
odpady trafiajq do Regionalnej lnstalacji PrzeM'tarzania Odpad6w Komunalnych w Knurowie, gdzie
poddawane sE procesom pzetwazania.

w celu zmniejszenia ilosci wytwozonych odpad6w, istnieje potzeba dqzenia do stosowania
niskoodpadowych czystszych technologii produkcji. Jednocze6nie celowa jest kontynuacja badari
nad nowymi technologiami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpad6w. Nasz kraj potrzebuje
odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami. llos6 odpad6w gwaftownie wzrasta,
a dotychczasowe metody zazqdzania nimi nie nadqzlq za tym wzrostem. wieloletnie
doswiadczenia uzyskane w krajach rozwinietych, jak r6wnie2 w polsce, wskazuiq, 2e racjonalne
i bezpieczne dla srodowiska gospodarowanie odpadami zapewnia wrasnie system oparty na
selektywnej ich zbi6rce oraz gospodarczym wykozystaniu. umo2riwia on odzysk znacznej irosci
surowc6w Poza tym najwigkszq iako56 tych surowc6w zapewnia ich zbi6rka w miejscu powstania,
dop6ki nie zostanq wymieszane i zanieczyszczone.
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