ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTO BRZEZINY
ROK 2016

Urząd Miasta w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia

Brzeziny, kwiecień 2017

I.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 , zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gminy zobowiązane
zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz pozostałości z
sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Analizy dokonano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący PSZOK oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Prezentowana analiza obejmuje rok 2016 systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi ze wszystkich nieruchomości na terenie miasta Brzeziny.
System działa w oparciu o:
1. ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. );
2. uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
Brzeziny (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 3719);
3. uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Brzeziny (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 3946);
4. uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r. w
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.
Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 3944);
5. uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 3945);

6. uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 3718.);
7. uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz.
3717).

II.

Zagadnienia ogólne

W 2016 roku systemem gospodarowania odpadami objęto wszystkie nieruchomości
znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Brzeziny tj. nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości niezamieszkałe. Na koniec 2016 r. zarejestrowano 10875 osób według
złożonych deklaracji, w tym 8709 osób segregujących odpady oraz 2166 osób, które nie
segregują odpadów. Ponadto do systemu zgłoszono 151 nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady.
Dla porównania w 2014 i 2015 roku systemem gospodarowania odpadami objęte były tylko
nieruchomości zamieszkałe znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Brzeziny.
W 2014 r. systemem objęto 11105 osoby, w tym 8415 osoby zadeklarowały selektywną
zbiórką odpadów, natomiast 2690 osoby nie segregowały odpadów.
Na koniec 2015r. do systemu zgłoszono 10873 osoby, przy czym 8695 osób zadeklarowało
zbiórkę selektywną odpadów, natomiast 2178 osób nie segreguje odpadów.
Na
wykresie
przedstawiono
dane
w
postaci
graficznej.
Zmiany
w ilości osób zarejestrowanych w systemie zmieniają się w ciągu roku dość dynamicznie
i wiążą się przede wszystkim z migracją ludzi.
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Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady
komunalne w sposób selektywny, zobowiązali się do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w preferencyjnej, obniżonej wysokości, która wynosiła 8,00
zł/mieszkańca/miesiąc, natomiast ci mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów ponosili
opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości: 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosiła w 2016 r:
•
100,00 zł/jeden domek letniskowy – selektywna zbiórka odpadów,
•
150,00 zł/jeden domek letniskowy – nieselektywna zbiórka odpadów.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. do systemu zgłoszono 4 nieruchomości letniskowe.
W dniu 15 września 2015 r. na XIV sesji Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwały dotyczące
objęcia z dniem 1 stycznia 2016 roku, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli
np.: sklepy, biura, placówki oświatowe, firmy, zakłady pracy, gabinety lekarskie, lokale
gastronomiczne itp. Ustalono również stawki za pojemnik o określonej pojemności i tak w
przypadku, gdy zadeklarowano selektywną zbiórkę stawki wynoszą :
1) pojemność 120 litrów
-10,00 zł ;
2) pojemność 240 litrów
-20,00 zł ;
3) pojemność 1100 litrów
- 80,00 zł;
4) pojemność 5 000 litrów
- 350,00 zł.;
5) pojemność 7000 litrów i więcej -500,00 zł ;
Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności na odpady
komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemność 120 litrów
-16,00 zł ;
2) pojemność 240 litrów
-25,00 zł ;
3) pojemność 1100 litrów
- 110,00 zł;
4) pojemność 5 000 litrów
- 500,00 zł.;
5) pojemność 7000 litrów i więcej -700,00 zł .
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności .
W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta
Brzeziny uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „ u źródła” tj. bezpośrednio
na terenie nieruchomości. Odbiorem odpadów w 2014 r. zostały objęte 3 podstawowe frakcje
odpadów: odpady suche, odpady mokre oraz pozostałości z sortowania tzw. odpady
zmieszane. W 2015 roku odpady segregowane były w 4 następujących frakcjach: odpady
suche, szkło opakowaniowe, odpady mokre „bio” oraz pozostałości z sortowania. W 2016
roku zrezygnowano z wydzielania szkła jako odrębnej frakcji odpadów komunalnych, więc w
2016 r. odbierano od właścicieli 3 podstawowe frakcje odpadów: odpady suche, odpady
mokre oraz pozostałości z sortowania tzw. odpady zmieszane.
Zbierane odpady komunalne trafiały na sortownię odpadów, która znajduje się w Brzezinach
przy ul. Łódzkiej 35.
Częstotliwość odbioru odpadów od początku powstania systemu nie uległa zmianie
i różniła się w zależności od zabudowy. I tak w zabudowie wielorodzinnej odpady odbierane

były 2 x w tygodniu. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej każda frakcja odpadów
odbierana była 1x 2 tygodnie.
Ponadto 2 razy w roku przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Miasto Brzeziny jako podmiot odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie nowego
systemu wyłoniło w drodze ogłoszonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku firmę- GLOBALeko Przemysław Kozłowski, 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego
7b.
Odpady z nieruchomości wielorodzinnych gromadzone są w pojemnikach
przeznaczonych oddzielnie na każdą frakcję, ustawionych w wyznaczonych miejscach
śmietnikowych. Odpady selektywne na nieruchomościach jednorodzinnych gromadzone są w
workach, natomiast pozostałości z segregacji gromadzone są w pojemniku. Od początku
działania systemu firma realizująca usługę odbioru odpadów dostarcza na nieruchomości
pojemniki i worki na odpady. Również nieruchomości niezamieszkałe wyposażone są w
pojemniki na pozostałości z sortowania przez firmę realizującą usługę, natomiast w worki do
segregacji odpadów właściciel nieruchomości musi zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości, natomiast z
nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierane z pojemników o określonej,
zadeklarowanej pojemności.
Drugi filar zbiórki odpadów stanowi punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. tzw. PSZOK zlokalizowany w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Otwarty jest
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 oraz w soboty w godzinach 9-13. Do
PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania, szkło, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym, odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych, zużyte baterie, akumulatory,
zużyte opony, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki i chemikalia. Prowadzenie
PSZOK zostało powierzone Spółdzielni Socjalnej Communal Service.
Poza tym na terenie miasta, do dyspozycji mieszkańców, ustawionych jest 37
pojemników służących do selektywnej zbiórki szkła białego, kolorowego, tworzyw
sztucznych oraz makulatury. Są to odpady najwyższej jakości, wysortowane „u źródła”, nie
zanieczyszczone. Gniazda te były pierwszym elementem w systemie i na przestrzeni kilku lat
widać zasadność utrzymania tej formy selektywnej zbiórki. Odbiór odpadów z gniazd
wykonuje Spółdzielnia Socjalna w ramach zlecenia prowadzenia PSZOK.
Ponadto na terenie Miasta Brzeziny w 4 punktach aptecznych można oddać zużyte
lekarstwa oraz artykuły medyczne. W 2016 r. zadanie to zostało zlecone w ramach PSZOK
Spółdzielni Socjalnej Communal Service.
Odpady z placów i ulic zbierane są w pojemnikach rozstawionych przy chodnikach,
ulicach i placach. Na terenie Miasta Brzeziny ustawione są kosze uliczne betonowe,
tworzywowe i metalowe. W 2016 r. opróżnianiem koszy ulicznych zajmuje się Spółdzielnia
Socjalna Communal Service. Na terenie Miasta ustawionych było 150 szt. koszy ulicznych ,
w tym 37 szt. przy drodze krajowej nr 72 i 9 szt. przy drogach wojewódzkich, przy czym
opróżnianie koszy na koszt Miasta następowało tylko z dróg i placów gminnych. Ustawienie

koszy może ulec nieznacznym zmianom i podyktowane jest uwagami mieszkańców odnośnie
ich lokalizacji.
Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych trafiały na sortownię
odpadów komunalnych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, gdzie działało również
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zagospodarowanie odpadów
komunalnych powierzono Spółdzielni Socjalnej Communal Service z Brzezin w drodze
Porozumień. W związku z zapełnieniem kwatery składowiska oraz zmianą przepisów prawa
dotyczących możliwości składowania odpadów, składowisko odpadów komunalnych
przeznaczone zostało do zamknięcia. Pierwszym krokiem było uzyskanie decyzji Marszałka
Województwa Łódzkiego w sprawie zamknięcia składowiska z dnia 5.05.2016 r. Nr RŚVI.
7241.5.2016.IW. Zamykanie składowiska będzie się odbywało według zatwierdzonej
Instrukcji zamykania składowiska, która zawiera harmonogram działań obejmujący lata 20172019.

III.

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

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta trafiały
na sortownię odpadów komunalnych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. W 2015 roku
składowisko to osiągnęło już rzędne świadczące o całkowitym zapełnieniu. W związku z
zapełnieniem kwatery składowiska oraz zmianą przepisów prawa dotyczących możliwości
składowania odpadów, składowisko odpadów komunalnych przeznaczone zostało do
zamknięcia. Pierwszym krokiem było uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego
w sprawie zamknięcia składowiska z dnia 5.05.2016 r. Nr RŚVI. 7241.5.2016.IW. Zamykanie
składowiska będzie się odbywało według zatwierdzonej Instrukcji zamykania składowiska,
która zawiera harmonogram działań obejmujący lata 2017-2019.
Z tego też względu wysortowana frakcja podsitowa jest magazynowana z przeznaczeniem
na późniejszą rekultywację oraz na zasypywanie dołów po wyrobiskach znajdujących się na
terenie składowiska.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2016 r. nie prowadzono żadnych działań inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, nie mniej jednak Miasto posiada potrzeby
inwestycyjne przede wszystkim w zakresie rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów.
Dlatego tez podjęto działania w celu utworzenia Centrum Recyklingu , które miałby działa w
oparciu o zmodernizowany PSZOK oraz sortownię odpadów.

Informacje dotyczące Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta
Nr
L.P. rejest
Nazwa przedsiębiorcy
rowy
1
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź
1
Spółka z o.o.
10
TRANS-TOM Tomasz Pietysz
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr Nr
domu lok. Miejscowość
Tokarzewskiego 2
Łódź
Ulica

Podchorążych

12

22 Gdańsk

16

SUEZ Wschód Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie

Ciepłownicza

6

Lublin

12

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha

10

Zabrze

6

Majowa

87/89

14

ENERIS Surowce Spółka Akcyjna Oddział w
Tomaszowie Mazowieckim
MARIUSZ SZYMCZAK "POLCAN"

Gospodarcza

6

Tomaszów
Mazowiecki
43 Łódź

8

GLOBALeko Przemysław Kozłowski

Waryńskiego

7b

Brzeziny

2

Ks. Ignacego
Skorupki
Łąkoszyńska

7

Łódź

3

Administracja Nieruchomościami Archidiecezji
Łódzkiej
TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

127

Kutno

7

Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź

Zbąszyńska

6

Łódź

IV.

Liczba mieszkańców

Z danych z ewidencji ludności, prowadzonej przez Urząd Miasta Brzeziny, na dzień 31
grudnia 2016 roku liczba osób zameldowanych na terenie miasta wyniosła 12 349 osób. Ilość
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
roku wyniosła 1984, z których 156 deklaracji dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, 4
dotyczą nieruchomości letniskowych, natomiast 1824 dotyczy nieruchomości zamieszkałych,
z których zgłoszono 10875 osób.

V.

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

W 2016 roku wysłano 31 wezwań do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień. W
omawianym okresie nie wszczęto żadnego postepowania i nie wydano decyzji
administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VI.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2016 roku na
terenie miasta Brzeziny.- sprawozdanie Burmistrza Miasta za
2016 r.

INFORMACJA
O
POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJACH
ODPADÓW
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

KOMUNALNYCH

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)
Nazwa i adres
instalacji6), do której
zostały przekazane
odpady komunalne

Kod
odebrany
ch
odpadów
komunaln
ych7)

Kompostownia
i sortownia odpadów ,
ul. Łódzka 35,
95-060 Brzeziny

20 01 99

RIPOK -Pukinin
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Maz.
Prowadzony przez
ZGO AQUARIUM

15 01 06

Wysypisko Franki,
ul. Paderewskiego 5
99-340 Krośniewice

20 03 01
20 03 07

19 12 12

20 02 03

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych7)

Masa odebranych
Sposób
odpadów
zagospodarowania
komunalnych8) odebranych odpadów
[Mg]
komunalnych9)

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Inne odpady, w tym zmieszane
substancje i przedmioty z
mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
SUMA

421,960

R12/R3

3147,170

R12

18,260

R12

3,760

R5

2,560

R12

123,0

D5

3716,710

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

3147,170

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu8) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym
niż składowanie
procesom
przetwarzania8)
[Mg]

3147,170

Odebranych z obszarów wiejskich
SUMA

3147,170

3147,170

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10)

Nazwa i adres
Kod
Rodzaj odebranych
Masa odebranych
instalacji6), do której
odebranych
odpadów komunalnych
odpadów
zostały przekazane
odpadów
ulegających biodegradacji7)
komunalnych
odpady komunalne
komunalnyc
ulegających
ulegające biodegradacji
h
biodegradacji8)
ulegających
[Mg]
biodegradacj
i7)
Kompostownia
i sortownia odpadów
Odpady kuchenne ulegające
20 01 08
533,71
ul. Łódzka 35,
biodegradacji
95-060 Brzeziny
SUMA
533,71

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji9)

R3/kompostowanie

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

-

-

0,00

SUMA

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w
danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
magazynowa
nych
odpadów
komunalnyc
h7)

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowan
ych odpadów
komunalnych8
)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

Rok sprawozdawczy,
w którym
odpady zostały
wykazane jako
odebrane

-

-

-

0,00

-

-

SUMA

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego

1

Nazwa i adres
punktu

Kod
zebranych
odpadów
komunalnyc
h7)
15 01 02
15 01 07
16 01 03
20 01 02

20 01 35*

20 01 36
PSZOK
ul. Łódzka 35
95-060 Brzeziny
prowadzony
przez
Spółdzielnie
Socjalną
Communal
Service

20 01 39

17 01 07

20 03 07
15 01 04

20 01 33*

Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych7)

Opakowania z
tworzyw sztucznych
Opakowania za szkła
Zużyte opony
szkło
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23
zawierające
niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20
01 35
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01
06
Odpady
wielkogabarytowe
Opakowania z
metalu
Baterie i
akumulatory łącznie
z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16
06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz
niesortowane baterie
i akumulatory
zawierające te baterie

Masa zebranych
Nazwa i adres
Sposób
6)
odpadów
instalacji , do
zagospodarowa
komunalnych8)
której zostały
nia zebranych
[Mg]
przekazane odpady
odpadów9)
komunalne
0,250

R5

0,400
0,350
0,200

R5
R11
R5

3,995

R5

1,755

R5

0,300

Kompostownia i
sortownia odpadów
95-060 Brzeziny
ul. Łódzka 35

R5

25,000

R5

9,000

R5

0,200

R5

0,046

R12

PSZOK
ul. Łódzka 35
95-060 Brzeziny
prowadzony
przez
Spółdzielnie
Socjalną
Communal
Service

20 01 40

metale

0,100

R5

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

0,200

R12

20 01 01

20 02 01

Papier i tektura
Odpady ulegające
biodegradacji w
postaci komunalnych
odpadów zielonych
stanowiących części
roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów
zielonych i ogrodów
SUMA

0,150

4,500

R12
Kompostownia i
sortownia odpadów
95-060 Brzeziny
ul. Łódzka 35

R3

46,446

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

20 01 35*

20 01 36

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
SUMA

0,824

0,196
1,020

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w
danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
Kod
6)
instalacji ,
magazynowa
do której zostały
nych
przekazane
odpadów
odpady
komunalnyc
komunalne
h7)

Terra Recykling
sp. z o.o., s.k.
ul. Traugutta 42
05-825 Grodzisk
Mazowiecki

20 01 33*

20 01 36

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06
03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory
zawierające te baterie
Zużyte urządzenia
elektryczne i

Masa
magazynowan
ych odpadów
komunalnych8
)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

Rok
sprawozdawczy,
w którym
odpady zostały
wykazane jako
zebrane

0,005

R12

2015

0,350

R5

2015

elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
SUMA

0,355

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA,
PRZEZNACZONYCH
DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU
GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone do
składowania z odebranych
i zebranych z terenu
gminy/związku międzygminnego
odpadów komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych do
składowania
powstałych po
sortowaniu odpadów
selektywnie
odebranych
i zebranych8) [Mg]

Masa odpadów
Nazwa i adres
o kodzie 19 12 12
składowiska, na które
przeznaczonych
przekazano odpady
do składowania
o kodzie 19 12 12
powstałych po
przeznaczone
sortowaniu albo
do składowania
mechanicznowytworzone z odebranych
biologicznym
i zebranych z terenu
przetwarzaniu
gminy/związku
zmieszanych odpadów
międzygminnego
komunalnych8) [Mg]
odpadów komunalnych

Kompostownia
i sortownia odpadów,
ul. Łódzka 35,
95-060 Brzeziny

83,66

SUMA

83,66

RIPOK -Pukinin
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Maz.
Prowadzony przez ZGO
AQUARIUM

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH
DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 12) przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku
międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych
recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi8) [Mg]

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła

51,4
97,35
39,8
11,2
106,6

19 12 01
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40

Papier i tektura
Papier i tektura
szkło
Tworzywa sztuczne
metale

55,4
2,25
0,2
0,3
0,1

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 03.02.2014 r. znak:
RŚVI.7243.15.2014.IW odpady o kodzie 19 12 12 (łączna masa odpadów o kodzie 19 12 123174 Mg) powstałe z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03
01, zostały:
- poddane procesowi R3- kompostowanie w instalacji kompostowni znajdującej się na terenie
sortowni i kompostowni odpadów w m. Brzeziny ul. Łódzka 35,
- frakcja podsitowa <20 mm jest magazynowana z przeznaczeniem do zagospodarowania w
trakcie rekultywacji składowiska,
- frakcja nadsitowa magazynowana z przeznaczeniem na paliwa alternatywne.

VII. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]:
2014 r.: 14,5 %. (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 14 %)
2015 r. : 31 %. (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 16 %)
2016 r. : 31 % (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 18%)
2. Poziom redukcji składowania masy odpadów ulegających biodegradacji
2014 r. : 1,9 % (zgodnie z rozporządzeniem nie więcej niż 50%)
2015 r. : 0,02 % (zgodnie z rozporządzeniem nie więcej niż 50%)
2016 r. : 2,17 % (zgodnie z rozporządzeniem nie więcej niż 45%)
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
2014 r: 100 %.,(zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 38%)
2015 r. : 95% (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 40%)
2016 r. : 100 % (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 42%)

VIII. Koszty systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r.
1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny, w tym odbiór odpadów
wielkogabarytowych w 2016 r.- 615 081,60 zł;
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów – sortownia i kompostownia w 2016 r.- 963 243,19 zł;
3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w 2016 r.- 37 576,00 zł;

4. Koszt obsługi administracyjnej w 2016 r. - 69 505,22 zł
Razem koszty w 2016 r.- 1 685 406,00 zł

Przypis księgowy wynikający ze złożonych przez mieszkańców deklaracji w 2016 r.:
1 322 485,00 zł
Wpływy w 2016 r.: 1 315 200,42 zł
Brakujące środki na pokrycie kosztów systemu: 370 205,58 zł.

IX.

Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami.

W 2016 roku Miasto Brzeziny realizowało Projekt pn.: „Eko- Brzeziny zwiększenie
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”- kampania edukacyjna w zakresie
racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu.
Projekt obejmował następujące działania:
- konkurs ekologicznej kreatywności pn. „Upcycling- artystyczne i użytkowe wykorzystanie
odpadów”,
- druk i kolportację ulotek i plakatów tematycznych,
- zbiórkę makulatury – akcja „Drzewko za makulaturę”.
- zakup gadżetów promujących ekologiczne miasto,
- przedstawienie teatralno-ekologiczne,
- akcję promującą sprzątanie psich odchodów.
Na realizacje zadań otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości33 296,49 zł

X. Czynności administracyjne.
W 2016 roku wprowadzono 2386 zmian. Wszystkie deklaracje i ich korekty wprowadzane
są na bieżąco. Wystosowano 31 wezwań. Wezwania te najczęściej dotyczą ilości zgłoszonych
do systemu osób np. zamieszkanie na nieruchomości nowonarodzonego dziecka lub tez nie
złożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odnotowano zgłoszenia reklamacji na działania firm wywożących odpady. Zgłaszane uwagi
dotyczyły uszkodzonego pojemnika, nieodebrania odpadów w wyznaczonym terminie czy też
niepozostawienia odpowiedniej ilości worków na odpady selektywnie zbierane. Wszystkie
zgłoszenia były na bieżąco weryfikowane. Natomiast sprawy sporne zawsze rozwiązywane
są na korzyść mieszkańca. Firma odbierająca odpady zawsze reaguje na każdą zgłoszoną
przez nas uwagę i jeśli są jakiekolwiek nieprawidłowości to są one bezzwłocznie usuwane.

Z up. Burmistrza
JUSTYNA NOWAK
Zastępca Burmistrza
Opracowała: Agnieszka Guzek

