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I.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz w oparciu o z art. 9tb ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
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 2018 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 2018 r. poz. 1454 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 XLIII/302/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Brzeziny (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego poz. 4044);
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 XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2017 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. 2823);

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 LI/373/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.

II.

Zagadnienia ogólne

W 2018 roku systemem gospodarowania odpadami objęto wszystkie nieruchomości
znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Brzeziny tj. nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości niezamieszkałe. Na koniec 2018 r. zgłoszonych do systemu było 10802
osoby według złożonych deklaracji, w tym 9115 osób segregujących odpady oraz 1687 osób,
które nie segregują odpadów. Ponadto do systemu zgłoszono 164 nieruchomości
niezamieszkałe, na których powstają odpady oraz 5 nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Dla porównania:
- w 2014 r. systemem objęto 11105 osoby, w tym 8415 osoby zadeklarowały selektywną
zbiórką odpadów, natomiast 2690 osoby nie segregowały odpadów;
- w 2015r. do systemu zgłoszono 10873 osoby, przy czym 8695 osób zadeklarowało zbiórkę
selektywną odpadów, natomiast 2178 osób nie segreguje odpadów;
- w 2016 roku systemem objęto 10875 osoby, w tym 8709 osoby zadeklarowały selektywną
zbiórką odpadów, natomiast 2166 osoby nie segregowały odpadów.
- w 2017 roku systemem objęto 10868 osoby, w tym 8826 osoby zadeklarowały selektywną
zbiórką odpadów, natomiast 2032 osoby nie segregowały odpadów.
W 2018 roku zmieniono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada
Miasta Brzeziny podjęła w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę Nr LI/373/2018 w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 17 maja 2018 r. pod
poz. 2762 i zgodnie z §8 uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z
mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r.
Do dnia 31 maja 2018 roku 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 segregowali
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 rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosiła do dnia 31 maja
2018r:
•
100,00 zł/jeden domek letniskowy – selektywna zbiórka odpadów,
•
150,00 zł/jeden domek letniskowy – nieselektywna zbiórka odpadów.
W 2018 roku system obejmował również nieruchomości niezamieszkałe . Stawki za pojemnik
o określonej pojemności na tego typu nieruchomościach, w przypadku, gdy zadeklarowano
selektywną zbiórkę stawki wynosiły do dnia 31.05.2018 r. :
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 .
Od dnia 1 czerwca 2018 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w
sposób selektywny zbierane i odbierane oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady
komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Pojemnik o pojemności (l) Stawka w zł
1) pojemność 120 litrów
-12,60zł ;
2) pojemność 240 litrów
-25,20zł ;
3) pojemność 1100 litrów
- 115,50zł;
4) pojemność 5 000 litrów
- 525,00zł.;
5) pojemność 7000 litrów i więcej -735,00zł ;
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
-25,20zł ;
2) pojemność 240 litrów
-50,40zł ;
3) pojemność 1100 litrów
- 231,00zł;
4) pojemność 5 000 litrów
- 1050,00zł.;
5) pojemność 7000 litrów i więcej -1470,00zł ;
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane – w wysokości 113,40
zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku oraz w wysokości
226,80 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
W ramach 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, w 2017 roku wprowadzono kolejna frakcje
do segregacji- popioły z palenisk domowych. System ten w 2018 r. nie zmienił się. Tak więc
zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Brzeziny odpady komunalnych były w 2018 r. odbierane Bezpośrednio z nieruchomości
według podziału na następujące frakcje:
1) pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier i tektura;
3) szkło (bezbarwne i kolorowe);
4) metale i tworzywa sztuczne;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe
ulegające biodegradacji;
7) popiół z palenisk domowych.
Właściciele nieruchomości umieszczali poszczególne frakcje odpadów komunalnych w
pojemnikach lub workach, wedle ich przeznaczenia.
- frakcję odpadów- papier i tektura, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
- frakcję odpadów- szkło (bezbarwne i kolorowe), zbiera się w pojemnikach lub workach
koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
- frakcję odpadów- metale i tworzywa sztuczne, zbiera się w pojemnikach lub workach
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
- frakcję odpadów- odpady komunalne ulegające biodegradacji , zbiera się w pojemnikach
lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;

- frakcję odpadów- popiół z palenisk domowych, zbiera się w pojemnikach lub workach
koloru czarnego oznaczonych napisem „Popiół”.
Selektywnie zbierane odpady komunalne trafiały na sortownię odpadów, która znajduje się w
Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. 1. Wykonawca przekazywał odebrane zmieszane odpady
komunalne przeznaczone do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych właściwej dla Regionu III w WPGO- ZGO Pukinin 120, Rawa Mazowiecka.
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. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany był bezpośrednio z każdej nieruchomości po
uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru pod wskazanymi numerami telefonów, bez
względu na ustalone terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
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 kilka
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 2018 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 2018 r. opróżnianiem koszy ulicznych zajmuje się Spółdzielnia
Socjalna Communal Service. Na terenie Miasta ustawionych było 162 szt. koszy ulicznych ,
w tym 37 szt. przy drodze krajowej nr 72 i 9 szt. przy drogach wojewódzkich. Ustawienie
koszy może ulec nieznacznym zmianom i podyktowane jest uwagami mieszkańców odnośnie
ich lokalizacji.
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 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku firmę- GLOBALeko Przemysław Kozłowski, 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego
7b. Świadczenie usługi odbywało się w oparciu o umowę RI. 387/2017 z dnia 27.12.2017 r.
Odpady komunalne selektywnie
zebrane z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych trafiały na sortownię odpadów komunalnych w Brzezinach przy ul.
Łódzkiej 35. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powierzono Spółdzielni Socjalnej
Communal Service z Brzezin w drodze Porozumień.
Na terenie miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowane jest składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest to składowisko typu nadpoziomowego.
Podmiotem zarządzającym składowiskiem odpadów jest Spółdzielnia Socjalna Communal
Service na mocy uchwały nr XLI/275/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia Spóldzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach zadań
własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej.
W 2016 roku składowisko to osiągnęło rzędne świadczące o całkowitym zapełnieniu.
Zaprzestano składowania odpadów na składowisku z dniem 31.03.2016 r. 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 przez SSCS w Brzezinach decyzji Marszałka
Województwa Łódzkiego w sprawie zamknięcia składowiska z dnia 5.05.2016 r. Nr RŚVI.
7241.5.2016.IW. W decyzji określono techniczny sposób zamknięcia i sposób rekultywacji,
wraz z harmonogramem działań. Określono termin zakończenia rekultywacji na dzień 30
kwietnia 2019 r. Inwestycja polegające na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
wpisana została do Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028,
zatwierdzonego w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa
Łódzkiego.
Zamknięcie i rekultywacja składowiska obejmuje:
- uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska,
- pokrycie powierzchni korpusu składowiska warstwą zamykającą i rekultywacyjną,
- odgazowanie korpusu składowiska,
- odwodnienie zrekultywowanej czaszy składowiska,
- zadarnienie powierzchni okrywy rekultywacyjnej składowiska,
- ewentualne dodatkowe zadrzewienie i zakrzewienie zadarnionej powierzchni składowiska
odpadów.

Przyjęty docelowy kierunek rekultywacji określony został jako leśny, z naturalną sukcesją
roślinności. Po wykonaniu zabiegu darniowania i ustabilizowaniu się warunków glebowobiologicznych, nie wyklucza się ewentualnego wprowadzenia planowanych zakrzewień i
zadrzewień terenu, jednakże w pierwszym rzędzie zakłada się przyjęcie sukcesji naturalnej
roślinności pochodzącej z otoczenia obiektu.
Rekultywację składowiska rozpoczęto w 2016 roku od ukształtowania docelowego kształtu
wierzchowiny zdeponowanych odpadów, z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów.
Powierzchni okrywy rekultywacyjnej niezbędnej do wykonania na ukształtowanym
składowisku wyniesie 15 910 m2.
W 2017 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach w ramach
Porozumienia Nr RI.7031.6.2017 z dnia 1 września 2017 roku rozpoczęła działania w ramach
zadania: „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowanego na działce nr 1224 w Brzezinach”. W ramach zlecenia wykonano:
a) Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
b) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,
c) Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi.
W 2018 roku nie prowadzono żadnych działań związanych z rekultywacja składowiska, w
związku z tym postanowiono o konieczności przedłużenia terminu do zamknięcia
składowiska oraz zmiany harmonogramu.

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, gdzie podlegały
ręcznemu sortowaniu. Powstała w procesie sortowania frakcja podsitowa jest magazynowana
z przeznaczeniem na późniejszą rekultywację oraz na zasypywanie dołów po wyrobiskach
znajdujących się na terenie składowiska. Jednak, z uwagi na to, że odpady nie były wywożone
sukcesywnie i ze względu na wagę problemu, Miasto czyni kroki zmierzające do usunięcia
tych odpadów.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2018 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.
Informacje dotyczące Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Adres siedziby
podmiotu

NIP
REGON

REGON

470797081

9570053630

191759662

3

12

FCC Polska Sp. z o.o.

6762157648

357190739

4

14

MARIUSZ SZYMCZAK "POLCAN"

7291516248

472323163

5

17

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Zakład
ZGO Pukinin

8351567630

100441327

6

18

"EKO-REGION" sp. z o.o.

7

2

8

3

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

9

7

Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź

10

8

GLOBALeko Przemysław Kozłowski

Tokarzewskiego 2,
91-842 Łódź
Podchorążych
12/22, 80-298
Gdańsk
ul. Lecha 10, 41800 Zabrze
Gospodarcza 6/43,
93-335 Łódź
Katowicka 20, 96200 Rawa
Mazowiecka
Bawełniana 18, 97400 Bełchatów
Ks. Ignacego
Skorupki 7, 90-458
Łódź
Łąkoszyńska 127,
99-300 Kutno
Zbąszyńska 6, 91342 Łódź
Składowa 3, 95-060
Brzeziny

7260019767

10

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania – Łódź Spółka z o.o.
TRANS-TOM Tomasz Pietysz

Nr
rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Lp
.

1

1

2

IV.

769-19-17590765381
979
7251926342 04000640200286
7750000516

610281538

7280132515

011089141

8331367460

100772870

Liczba mieszkańców

Z danych z ewidencji ludności, prowadzonej przez Urząd Miasta Brzeziny, na dzień 31
grudnia 2018 roku liczba osób zameldowanych na terenie miasta wyniosła 12 320 osób.
W systemie komputerowym GOMIG zarejestrowano 2099 kont wymiarowych, do których
zgłoszono 10802 osoby. Zmiany w ilościach wynikają z dużej migracji mieszkańców.

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 2018 roku wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień. W
omawianym okresie wydano 85 decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VI.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2018 roku na terenie miasta
Brzeziny

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg]
Opakowania z papieru i
15 01 01
tektury
184,563
15 01 02
Tworzywa i metale
247,240
15 01 07
szkło
40,750
20 01 08
Odpady biodegradowalne
564,240
Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny20 01 99
popiół
449,860
Inne niewymienione frakcje
20 01 99
zbierane w sposób selektywny
2789,920
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
28,440
Niesegregowane (zmieszane)
20 03 01
odpady komunalne
171,54
Zmieszane odpady
15 01 06
opakowaniowe
8,040
20 01 01
Papier i tektura
39,790
20 01 02
Opakowanie ze szkła
28,120
Inne odpady nie ulegające
20 02 03
biodegradacji
118,700
Odpady ulegające
20 02 01
biodegradacji
91,900
SUMA
4763,103

INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUNKTACH SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku
międzygminnego
utworzonych samodzielnie przez gminę
utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami
1- Ul Łódzka 35

0
16)

95-060 Brzeziny
ul. Łódzka 35

informacja o zebranych odpadach komunalnych
Adres
Kod
Rodzaj odpadów6)
punktu odpadów6)
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07
Opakowania ze szkła
16 01 03
Zużyte opony
20 01 02
Szkło
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 07
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

Masa zebranych odpadów
komunalnych7) [Mg]
0,400
0,500
0,900
0,300
9,735

7,574
0,400
26,000

20 03 07
15 01 04
20 01 33*

20 01 40
15 01 01
20 01 01
20 02 01

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
Metale
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Odpady ulegające biodegradacji
SUMA

8,000
0,200
0,020

0,100
0,200
0,600
6,000
60,929

INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH FRAKCJE
ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
PRZEZ PODMIOTY ZBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE INNE NIŻ WYŁONIONE PRZEZ
GMINĘ W DRODZE PRZETARGU
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów
2
a) informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, i
właścicieli
nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne20)
Adres podmiotu zbierającego odpady
komunalne
Masa zebranych
Kod
stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
Rodzaj odpadów6)
odpadów
6)
odpadów
papieru,
komunalnych7) [Mg]
metali, tworzyw sztucznych i szkła
Opakowania z papieru
95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 15
15 01 01
25,447
i tektury
95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 15
15 01 04
Opakowania z metali
15,221
Opakowania z papieru
95-060 Brzeziny ul. Okrzei 7
15 01 01
2,366
i tektury
95-060 Brzeziny ul. Okrzei 7
15 01 04
Opakowania z metali
1,036
SUMA
44,070

Ilości i rodzaje wysegregowanych odpadów w poszczególnych latach.
Rodzaj odpadów

2018 r

opakowania z papieru i tektury
104,333 Mg
opakowania
z
tworzyw 93,385 Mg
sztucznych
opakowania ze szkła
178,795 Mg
opakowania wielomateriałowe
papier i tektura
metale
tworzywa sztuczne
opakowania z metali

8,627 Mg
58,105 Mg
0,100 Mg
0,400 Mg
57,609 Mg

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

59,00 Mg
98,10 Mg

51,40 Mg
97,35 Mg

72,80 Mg
74,20 Mg

28,90 Mg
22,40 Mg

210,30
Mg
13,20 Mg
64,60 Mg
5,00 Mg
0,50 Mg
41,00 Mg

106,60
Mg
11,20 Mg
57,65 Mg
0,10 Mg
0,30 Mg
39,80 Mg

98,50 Mg

100,70
Mg
0,90 Mg
4,20 Mg
6,90 Mg
-

12,90 Mg
10,90 Mg
4,80 Mg
7,70 Mg
--

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 123297,2 Mg) powstałe z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20
03 01 oraz odpadów o kodzie 20 01 99- inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny, 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 z przeznaczeniem na preRDF oraz RDF.

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%)
2017 r. : 39,8 % (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 20%)
2018 r.: 39,19% (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 30%)
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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%)
2017 r. : 0,13% (zgodnie z rozporządzeniem nie więcej niż 45%)
2018 r.: 4,32% (zgodnie z rozporządzeniem nie więcej niż 45%)

100
80
60

osiągniety poziom

40

dopuszczalny poziom

20
0
2014

2015

2016

2017

2018

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%)
2017 r. : 100% (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 45%)
2018 r.: 100% (zgodnie z rozporządzeniem nie mniej niż 50%)
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VIII. Koszty systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r.
Lp Zadanie
1
Odbiór odpadów
komunalnych z terenu
miasta Brzeziny, w
tym odbiór odpadów
wielkogabarytowych
w 2018 r.
2
Przyjęcie i
zagospodarowanie
odpadów – sortownia i
kompostownia w 2018
r.

Wykonawca
GLOBALeko,
Brzeziny ul.
Waryńskiego 7b

Umowa/porozumienie
Umowa Nr
RI.387/2017 z dn.
27.12.2017 r.

koszt
681 886,00 zł

Spółdzielnia
Socjalna
Communal
Service, Brzeziny
ul. Sienkiewicza
10/12

W drodze Porozumień

979 999,92 zł

3

Prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK) w
2018r.

4

Koszt obsługi
administracyjnej

Spółdzielnia
Socjalna
Communal
Service, Brzeziny
ul. Sienkiewicza
10/12
Pracownicy
Urzędu Miasta
1,30 część etatu

W drodze
Porozumienia

51 600,00 zł

Wynagrodzenia z tytułu
umowy o pracę oraz
koszty materiałów
biurowych niezbędnych
do obsługi stanowisk
Razem:

83 000,00 zł.

1.796.485,92 zł.

Przypis księgowy wynikający ze złożonych przez mieszkańców deklaracji w 2018 r.:
1 578 512,40 zł
Brakujące środki na pokrycie kosztów systemu: 217 973,52 zł.

IX.

Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami.

W 2018 roku Miasto Brzeziny realizowało projekt edukacyjny pn.: „Edukacja Ekologiczna
mieszkańców miasta Brzeziny-2018. Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców
miasta. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
- Konkurs pod hasłem „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”.
Konkurs przeznaczony był dla małych mieszkańców miasta Brzezin, w przedziale wiekowym
8-12 lat. Uczestnicy konkursu wykonywali przedmioty w całości z surowców wtórnych. np.
ozdoby, biżuterię, przedmioty użytkowe itp.). Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagodzeni. Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursu "Dobre rady na
odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów" w tym: piórniki, kosmetyczki, notesy,
długopisy, materiały plastyczne, puzzle, teczki, gry planszowych, farby do malowania twarzy
oraz 55 sztuk drobnego sprzętu elektronicznego w postaci power banków i słuchawek.
- Akcja promująca sprzątanie psich odchodów.
Celem kampanii było uświadomienie mieszkańcom miasta – właścicielom czworonogów, że
posiadanie pupila, to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. Dla wszystkich właścicieli psów
naturalna jest konieczność karmienia zwierzaka, jego szczepienie, dbanie o jego kondycję. Do
listy naturalnych nawyków związanych z opieką nad psem wprowadzamy kolejny – nawyk
sprzątania psich nieczystości. Planujemy uświadomić mieszkańcom, że sprzątanie po swoim
pupilu nie jest czymś wstydliwym, a równocześnie jest koniecznym do utrzymania czystości
na placach, skwerach i parkach.
W ramach akcji zakupiono woreczków na psie odchody, które będą bezpłatnie rozdawane
mieszkańcom posiadającym psy oraz 2 dystrybutory na woreczki wraz z koszem na odpady.
- Akcja edukacyjna pn: „ Z zielenią pokonamy SMOG”. W ramach działania zakupiliśmy 980
sadzonek drzew i krzewów o łącznej wartości 12.010,00 zł, które trafiły do mieszkańców w
ramach akcji drzewka za makulaturę. Akcje te przeprowadzamy corocznie i cieszy się ona
ogromna popularnością.

- Stoisko ekologiczne w trakcie Dni Brzezin 2018 r.:
Zorganizowano liczne konkursy, quizy i rebusy. Nagrodami były drobne gadżety mające na
celu promowanie właściwych postaw proekologicznych (zakupiono łącznie 800 szt. o łącznej
wartości 11 598,90 zł.). Mamy nadzieję, że podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców przełoży się bezpośrednio na: ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających
środowisko, wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności, ograniczenie
zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, pozyskanie surowców wtórnych, niższe
zużycie surowców naturalnych.
- Akcja „Sprzątanie Świata 2018”.
W ramach akcji zakupiliśmy materiały w postaci worków na odpady i rękawiczek
jednorazowych, które zostały przekazane do placówek oświatowych do wykorzystania w
trackie przeprowadzenia akcji. Koszt - 311,37 zł.
- Zakończenie i podsumowanie kampanii wraz z przedstawieniem teatralno-ekologicznym.
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych akcji i konkursów, odbyło się uroczyste
zakończenie podczas którego wręczone zostały nagrody zwycięzcom konkursów. Uroczystość
odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Główną część uroczystości stanowiło
widowisko teatralno-ekologiczne o tematyce ekologicznej.
Spektakl miał charakter
interaktywny –widzowie aktywnie uczestniczyli w rozgrywającej się na scenie historii,
zapraszani byli do wspólnych ekologicznych konkursów, gier i zabaw, wspólnie z aktorami
śpiewali piosenki.
Na realizacje zadań otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 16.647,22 zł

X. Czynności administracyjne.
W ramach czynności prowadzone są wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami
komunalnymi na terenie miasta tj.:
- nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
- nadzór nad świadczeniem usług zagospodarowania odpadów,
- przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców
miasta, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
- sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
- nadzorowanie działania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- przyjmowanie, wprowadzanie do systemu oraz weryfikacja deklaracji składanych przez
mieszkańców,
- sporządzanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów,
- opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki
odpadami,
- dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
- monitorowanie stanu składowiska odpadów komunalnych,

- opracowywanie informacji o realizacji Planu Gospodarki Odpadami, aktualizacja i
wprowadzanie zmian do Planu,
- opiniowanie zezwoleń odbiorcom odpadów niebezpiecznych na usuwanie tych
odpadowe, w tym transport.
W 2018 roku wprowadzono 4434 zmian wynikających ze złożonych przez mieszkańców
deklaracji oraz wynikających ze zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszystkie deklaracje i ich korekty wprowadzane są na bieżąco.
Odnotowano nie wielką ilość 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.
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