ROCZNA ANALIZA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY MIASTA BRZEZINY

Brzeziny, kwiecień 2013

I.

Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm.) jednym z zadań Gminy jest
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. Przepis
ten określił wymagany zakres przedmiotowej analizy.

II.

Zagadnienia ogólne

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Brzeziny realizowany jest w oparciu o „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miasto Brzeziny
2008-2012” oraz w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto brzeziny. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/69/09 Rady Miasta Brzeziny z
dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Miasto Brzeziny 2008-2012 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny 2008-2012, natomiast aktualnie
obowiązujący Regulamin-Uchwałą Nr LIII/48/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 maja
2010 r.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012 r. oparty był na umowach
zawieranych z dobrowolnie wybranymi podmiotami zajmującymi się odbiorem odpadów
komunalnych z terenu Miasta Brzeziny. Szacuje się, że ok. 85% właścicieli nieruchomości
miało podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Aktualny sposób zbiórki odpadów komunalnych
-

Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych

Odpady komunalne z terenu Gminy Miasto Brzeziny zbierane są w pojemnikach, a
następnie odbierane przez uprawnionych w tym zakresie przedsiębiorców. Odbiór
odpadów odbywa się na koszt ich posiadaczy, na podstawie zawartych umów.
Odpady z placów i ulic gromadzone są w pojemnikach rozstawionych przy chodnikach,
ulicach i placach. Na terenie Gminy Miasto Brzeziny ustawione są kosze uliczne
betonowe, tworzywowe i metalowe. Odpady odbierane są przez firmę GLOBALeko

Przemysław Kozłowski. Na terenie miasta ustawionych jest 150 szt. koszy ulicznych , w
tym 37 szt. przy drodze krajowej nr 72 oraz 9 szt. przy drogach wojewódzkich.
-

Selektywna zbiórka odpadów

Zbiórka surowców wtórnych:
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie pojemnikowym („na
donoszenie”) w formie tzw. „gniazd ekologicznych”. Pojemniki ustawione są w
zestawach na różne surowce, w stałych łatwo dostępnych dla mieszkańców punktach, np.
przy osiedlach, szkołach, urzędach. W ramach selektywnej zbiórki zbierane jest szkło
białe, szkło kolorowe, tworzywo sztuczne i papier. Na terenie miasta ustawionych jest
łącznie 69 pojemników do selektywnej zbiórki. Od dnia 1 stycznia 2009 r. odpady
zbierane selektywnie odbierane są przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.
Zbieranie zużytych opon:
Na terenie Gminy Miasto Brzeziny nie funkcjonuje zorganizowana zbiórka zużytych:
opon. Część warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych przyjmuje te odpady od klientów
podczas wymiany ogumienia w pojazdach.
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych:
Zbiórka odpadów niebezpiecznych obejmuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
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wielkogabarytowych odbywa się w ramach organizowanych, kilkudniowych akcji w ciągu
roku. Odpady zbierane są na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w specjalnych pojemnikach. Odpady wielkogabarytowe są
zbierane bezpośrednio ze zgłoszonych wcześniej posesji. Zbiórka zużytych baterii
odbywa się przez cały rok, do pojemników ustawionych w holu Urzędu Miasta,
Gimnazjum, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2, Przedszkolu nr 3 oraz Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1. Zebrane baterie odbiera nieodpłatnie Organizacja Odzysku
REBA S.A.
W 2012 r. zorganizowana była 2x akcja zbierania odpadów niebezpiecznych i
problemowych, do których zalicza się m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcje były prowadzone za pośrednictwem firmy Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.
Firma ta rozstawiła kontenery w ustalonych miejscach, a następnie nieodpłatnie odbierała
zużyty sprzęt.
Zbieranie przeterminowanych leków:
Zbiórka odbywa się przez cały rok do pojemników ustawionych w 4 aptekach: przy ul.
Św. Anny 16, placu Jana Pawła II 2, konstytucji 3 Maja 4 i ul. Traugutta 11a. Z aptekami

zawarto umowy na bezpłatne udostępnienie miejsca na pojemnik i umożliwienie jego
opróżniania. Usługę odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych lekarstw
świadczy firma F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski z Bydgoszczy.
Zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych:
W Gminie Miasto Brzeziny odpady medyczne są głównie przez SP ZOZ w Brzezinach, w
tym szpital. Niewielkie ilości odpadów medycznych produkują przychodnie, gabinety
stomatologiczne i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Odpady medyczne zbierane są selektywnie w specjalne do tego przeznaczone worki.
Odpady weterynaryjne wytwarzane są przez 2 lecznice dla zwierząt tj. Prywatna lecznice
weterynaryjną zlokalizowana przy ul. Waryńskiego 45 i Lecznice „Cztery Łapy”. Odpady
te oddawane są firmie uprawnionej i wywożone do spalarni odpadów medycznych w
Koninie.
III.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Funkcjonujący w 2012 r, system przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadów
komunalnych oparty jest na składowaniu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
(komunalnych) zlokalizowanym w Brzezinach przy ul. Łódzkiej. Przedmiotowe
składowisko funkcjonuje w oparciu o Decyzję Nr PZ/3 Marszałka Województwa
Łódzkiego z dnia 30 maja 2008 roku wydaną pismem znak: RO-VI-KK-66172-3-2008 o
udzieleniu Zakładowi usług Komunalnych Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzezinach
wraz ze zmianą : Decyzja Nr 82/10 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa
Łódzkiego znak: RO-VI-IW-6620/26/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska.
W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 Miasta Brzeziny znalazło
się w regionie III (RGOK III). W Planie wymieniono:
-

składowisko odpadów prowadzone w 2012 r. przez ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach
wpisane zostało jako instalacja zastępcza,

-

sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych prowadzona przez ZUK
Sp. z o.o. w Brzezinach w 2012 r instalacja zastępcza planowana, w 2020 r.
eksploatacja instalacji do czasu wybudowania RIPOK (MBP) w regionie III,

-

kompostownia odpadów ulegających biodegradacji p prowadzona przez ZUK Sp. z
o.o. w Brzezinach w 2012 r instalacja zastępcza planowana, w 2020 r. eksploatacja
instalacji do czasu wybudowania RIPOK (MBP) w regionie III.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2012 roku poniesiono następujące koszty związane z gospodarowaniem odpadami
na terenie Gminy Miasto Brzeziny:
-

Zakup wkładów do koszy ulicznych : 2115,60 zł brutto,

-

Naprawa kompaktora Umowa Nr RI /247/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykonawca: Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o., ul. Obornicka 1, 62-002
Złotkowo - 54.032,06 zł brutto,
- Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w mieście Brzeziny poprzez
opracowanie „Koncepcji funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi dla Gminy Miasto Brzeziny” : umowa RI/209/2012 z dnia 31 października
2012 r. z IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice – 12.177,00 zł brutto;
-

Zakup modułu wymiarowy GOMiG do deklaracji i integracja posiadanych programów
komputerowych KSGZOB – GOMiG - 4.095,90 zł brutto.
W 2012 r. poniesiono następujące koszty związane z funkcjonowaniem składowiska

odpadów w Brzezinach przy ul. Łódzkiej, w ramach działania pn. „ Budowa systemu
sortowania odpadów komunalnych – etap I”
- 9.840,00 zł brutto - wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów
badawczych w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych pod lokalizację piezometrów dla
projektowanej części składowiska odpadów. Umowa z ATMO-ex Sp. z o.o., ul. Gdańska
91/93, 90-613 Łódź z dnia 13.04.2012 r. (protokół odbioru z dnia 02.05.2012 r.);
- 64.944,00 zł brutto - wykonanie otworów badawczych (min. 4 otwory) wraz z ich
obudowaniem i zabezpieczeniem oraz badania gruntu i wody pobranej z otworów zgodnie z
decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego znak: ROV.7430.11.2012.MP z dnia 04.06.2012
r. zatwierdzającą projekt prac geologicznych. Umowa z ATMO-ex Sp. z o.o., ul. Gdańska
91/93, 90-613 Łódź z dnia 10.10.2012 r. (protokół odbioru z dnia 17.12.2012 r.) ;

- 9.840,00 zł brutto - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na potrzeby rozbudowy
składowiska odpadów komunalnych w Brzezinach. Umowa z ENVIRO Zbigniew Staliński,
ul. Koplowicza 8/9, 92-549 Łódź z dnia 10.10.2012 r. (protokół odbioru z dnia 18.12.2012 r.).
3. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwieniem odpadów komunalnych (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.).
- Opróżnianie koszy ulicznych:
Umowa Nr RI/288/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
Wykonawca: GLOBALeko Przemysław Kozłowski, Brzeziny, ul. Św. Anny 3/11
Kwota wydana w roku budżetowym (nie kwota umowy): 43.429,15 zł brutto
- Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
Umowa Nr RI/289/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
Wykonawca: Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6
Kwota wydana w roku budżetowym (nie kwota umowy): 26.732,16 zł brutto
- Odpady niebezpieczne – odbiór i utylizacja przeterminowanych leków:
Umowa Nr RI/290/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
Wykonawca: F.H.U. NATURA Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz
1.780,70 zł brutto ,
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku znajdującego się
przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach
Umowa: RI/166/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Wykonawca: GAJAWI PPHU Gabriel Rogut, ul. Legionów 97, 91-072 Łódź
44.906,40 zł brutto – w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 44.457,00 zł
- „Program edukacji ekologicznej wraz z Kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą
nowego systemu gospodarki odpadami w mieście Brzeziny”
70.817,19 zł brutto - w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 63.674,00 zł
4. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Brzeziny w
2012 r.
W roku 2012 z terenu miasta Brzeziny odebrano następujące ilości
komunalnych z podziałem na kody odpadów:
19 12 12: 0,6 Mg
15 01 01; 17 Mg

odpadów

15 01 02: 50,6 Mg
15 01 06: 4,1 Mg
15 01 07: 96,3 Mg
20 01 01: 1,1 Mg
20 01 02: 4,1 Mg
20 01 39: 2,0 Mg
Masa odebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (zmieszane) wyniosła 4248,2
Mg, z czego poddano składowaniu 4170,1 Mg, natomiast poddano innym procesom
przetwarzania 78,1 Mg.
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wyniosła 19,5 Mg.
5. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Miasto Brzeziny w 2012 r.
Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do
osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Rozporządzenie 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
2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r., który w roku 2012 ustalono na poziomie 75%.

Gmina Miasto

Brzeziny osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 120,40 % i tym samym nie osiągnęła w
danym roku rozliczeniowym wskazanego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szkła , dla 2012

roku wynosi 10 %. Osiągnięty przez Gminę Miasto Brzeziny poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 10,50 %.
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