Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie
Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok

I. 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. z 2012 r. poz. 391) jednym z zadań Gminy jest dokonanie
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Zadania ogólne
1. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Gminy Nowy Wiśnicz odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy podmiotem
posiadającym zezwolenie na transport odbiorów odpadów komunalnych a właścicielem
nieruchomości. Odbiorem odpadów zajmował się Zakład Usług Komunalnych w Nowym
Wiśniczu oraz Firma E-KOM-BUD.
2. Od 01.07.2013 r. zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiorem opadów komunalnych i ich zagospodarowaniem zajmowała się Firma: Brzeskie
Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko. Firma ta, została wyłoniona
w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg został zorganizowany na nieruchomości
zamieszkałe. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy, tj. 01.07.2013r.-31.12.2013 r.
3. Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, przy ul. Jana Matejki został zorganizowany punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Każdy mieszkaniec Gminy Nowy
Wiśnicz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze
gminy Nowy Wiśnicz może przywieźć do PSZOK-u następujące rodzaje odpadów zebranych
selektywnie:
- śmieci zebrane selektywnie (plastik, papier, szkło, metale)
- świetlówki i żarówki
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęty elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- popiół.

Ubrania i tekstylia można wrzucać do kontenerów ustawionych na terenie całej Gminy.
Natomiast przeterminowane leki można wrzucać do pojemników

znajdujących się

w dwóch Aptekach w Nowym Wiśniczu.
Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów kuchennych mieszkańcy
zbierają do określonych worków.
III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Odpady przekazywane były do instalacji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van
Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. Zastępcza Instalacja Mechanicznego zagospodarowania
odpadów PUK Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.Półłanki 64 30-740 Kraków.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym
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gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców
- Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 roku – 13 448
- Nowym systemem objęto 3091 gospodarstw domowych (wg ilości zebranych deklaracji)
4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
art. 6 ust. 1
W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji ludności
stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa zostały objęte systemem wywozu
i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
Od 1 lipca 2013 roku, od kiedy został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, zebrano następujące ilości odpadów:
- papier i tektura – 6,15 Mg
- tworzywa sztuczne – 101,22 Mg
- szkło – 81,74 Mg
- opakowania z metali – 1,13 Mg
- opakowania z papieru i tektury – 12,16 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 8,52 Mg
- opakowania ze szkła – 13,67 Mg
6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu Gminy
1. W II półroczu 2013 roku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz wytworzono:
- Odpadów zmieszanych – 499,26 Mg
- Odpadów ulegających biodegradacji – 3,45 Mg
2. Osiągnięte poziomy recyklingu:
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 11,29%
- Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 20,09%
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. – 100%
Powyższe poziomy mieszczą się w dopuszczalnych poziomach opublikowanych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

IV. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
420 735,88 zł
Wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 265 443,40 zł
V. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady zbierane w sposób selektywny
W ramach wprowadzonego nowego systemu odbioru odpadów wyposażono wszystkich
mieszkańców w worki na selektywna zbiórkę. Cena worków ujęta jest w cenie odbioru
i zagospodarowania odpadów.

