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Brzeziny, kwiecień 2020

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście
Brzeziny za 2019 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

I.

Wstęp

Analizę sporządzono na podstawie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z .2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.), zwanej
dalej ustawą.
Na podstawie corocznej analizy weryfikowane są możliwości techniczne i organizacyjne
Miasta Brzeziny w zakresie:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę 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;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji
przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw przesunięty został termin składania sprawozdań odpadowych za
2019 rok. Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań mają czas na ich złożenie do 30
czerwca 2020 roku. Zgodnie z nowym art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane
do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o
odpadach, składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym niniejsza analizę sporządzono na podstawie danych dostępnych na
dzień jej sporządzenia. Jeśli po dniu 30 czerwca 2020 r. wpłyną nowe dane, to niniejsze
opracowanie zostanie zweryfikowane.
W 2019 roku zaczęła działać baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO). Miasto Brzeziny złożyło wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego
o rejestrację Miasta Brzeziny w BDO. Uzyskano stosowny wpis i numer rejestrowy.
Prezentowana analiza obejmuje rok 2019 systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi ze wszystkich nieruchomości na terenie miasta Brzeziny nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz rekreacyjno- wypoczynkowych.
System działa w oparciu o:
1. ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z .2019 r., poz. 2010 z poźn. 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 XVII/112/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25
maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i za-kresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.
4891).
7. 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.);
8. 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.
9. Uchwała nr XVII/113/2019 Rada Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 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.
5028.);

II.

Zagadnienia ogólne

W 2019 roku systemem gospodarowania odpadami objęto wszystkie nieruchomości
znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Brzeziny tj. nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości rekreacyjno- letniskowe. Na koniec
2019 r. zgłoszonych do systemu było 10707 osób według złożonych deklaracji, w tym 10645
osób segregujących odpady oraz 62 osób, które nie segregują odpadów. Ponadto do systemu
zgłoszono 89 nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady oraz 5
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 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 r. systemem objęto 10802 osoby, w tym 9115 osób segregujących odpady oraz 1687
osób, które nie segregują odpadów.
W porównaniu z rokiem 20018 nastąpiła duża zmiana w ilości zgłoszonych do systemu
nieruchomości niezamieszkałych. Wynika to zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Od dnia wejścia w życie przepisów zmienionych tj. 6
września 2019 roku, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela
nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Wyjątkiem są punkty usługowe, handlowe itp.,
które są zlokalizowane w budynkach zamieszkałych. W związku z tym, wiele firma wypisało
soę z systemu prowadzonego przez Miasto Brzeziny. W konsekwencji z 164 nieruchomości
niezamieszkałych zgłoszonych do systemu na koniec 2018 r. zostało 89 nieruchomości.
W 2019 roku zmieniono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki dotychczasowe, obowiązujące do dnia 30 września 2019 r.
Nieruchomości zamieszkałe:
9,00 zł. za segregowane,
18,00 zł. niesegregowane,
Nieruchomości niezamieszkałe:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych:
1) pojemność 120 litrów
12,60 zł ;
2) pojemność 240 litrów
25,20 zł ;
3) pojemność 1100 litrów
115,50 zł;
4) pojemność 5 000 litrów
525,00 zł;
5) pojemność 7000 litrów i więcej 735,00 zł .
b) jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych:
1) pojemność 120 litrów
25,20 zł ;
2) pojemność 240 litrów
50,40 zł ;
3) pojemność 1100 litrów
231,00 zł ;
4) pojemność 5 000 litrów
1050,00 zł ;
5) pojemność 7000 litrów i więcej 1470,00 zł .
Domki letniskowea)
są w sposób selektywny zbierane i odbierane - w wysokości 113,40 zł rocznie za jeden
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku,
b)
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane - w wysokości 226,80 zł rocznie za
jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku.
W dniu 29 sierpnia 2019 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr
XVII/113/2019 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 13 września 2019 r. pod poz. 5028, przeszła pozytywnie ocenę
organu nadzorczego- RIO i zgodnie z § 8 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.
W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 roku na terenie miasta Brzeziny
obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
17,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
2. Ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości
35,40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
3. 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
120
25,00
240
50,00
1100
229,17
5000
1041,67
7000
1458,33

4. 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:
Pojemnik o pojemności (l)
120
240
1100
5000
7000

Stawka w zł
50,00
100,00
458,34
2083,34
2916,66

5. 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 112,50
zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku oraz w wysokości
225,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.
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. i 2019 r. nie zmienił się.
Tak więc zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Brzeziny odpady komunalnych były w 2019 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”.
Przy czym frakcje selektywnie zbierane na nieruchomościach jednorodzinnych gromadzone
były w workach, które zapewniał wykonawca usługi odbioru odpadów, natomiast na
nieruchomościach wielorodzinnych w pojemnikach. Wszystkie pojemniki podstawiał
wykonawca usługi.
Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny, w tym odbioru odpadów
wielkogabarytowych w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykonywała w 2019 r.,
wyłoniona w drodze przetargu firma GLOBALeko, Brzeziny ul. Składowa 3. Usługa
wykonana zgodnie z umową Nr RI.528/2018 z dn. 28.12.2018 r. i Aneksem z dnia 2 września
2019 r.
Selektywnie zbierane odpady komunalne w okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r.
trafiały na sortownię odpadów, która zlokalizowana była w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.
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 była 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 były w pojemnikach przeznaczonych
oddzielnie na każdą frakcję, ustawionych w wyznaczonych miejscach śmietnikowych.
Odpady selektywne na nieruchomościach jednorodzinnych gromadzone były w workach,
natomiast pozostałości z segregacji gromadzone były w pojemniku. Od początku działania
systemu firma realizująca usługę odbioru odpadów dostarczała na nieruchomości pojemniki i
worki na odpady. Również nieruchomości niezamieszkałe wyposażone były w pojemniki na
pozostałości z sortowania przez firmę realizującą usługę, natomiast w worki do segregacji
odpadów właściciel nieruchomości musiał zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane były w każdej ilości, natomiast z
nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierane były z pojemników o określonej,
zadeklarowanej pojemności.

Drugi filar zbiórki odpadów stanowił punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
tzw. PSZOK zlokalizowany w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Otwarty był codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 oraz w soboty w godzinach 9-13. Do PSZOK
przyjmowane były 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 w
okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r. zostało powierzone Spółdzielni Socjalnej
Communal Service.
Ponadto na terenie Miasta Brzeziny w 4 punktach aptecznych można oddać zużyte lekarstwa
oraz artykuły medyczne.
Odpady z placów i ulic zbierane były w pojemnikach rozstawionych przy chodnikach, ulicach
i placach. Na terenie Miasta Brzeziny ustawione są kosze uliczne betonowe, tworzywowe i
metalowe. W 2019 r. opróżnianiem koszy ulicznych zajmowała się Spółdzielnia Socjalna
Communal Service.
Od dnia 1 września 2019 r. zmianie uległa koncepcja prowadzenia gospodarki odpadami
komunalnymi. Od września 2019 r. odpady komunalne zebrane z terenu miasta trafiały
bezpośrednio do wybranego w drodze przetargu zakładu gospodarowania odpadami
prowadzonego prze firmę - EKO-REGION sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków.
Natomiast prowadzenie PSZOK powierzono zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w
Brzezinach.
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 w okresie od stycznia do sierpnia była
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.
Natomiast od września do grudnia 2019 r. zarządzanie składowiskiem powierzono Zakładowi
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Brzezinach.
W 2016 roku składowisko to osiągnęło rzędne świadczące o całkowitym zapełnieniu.
Zaprzestano składowania odpadów na składowisku z dniem 31.03.2016 r.
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.
W 2019 roku nie prowadzono żadnych działań związanych z rekultywacją składowiska, a
zarządzanie obiektem ograniczono do bieżącego dozorowania i monitorowania.

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
od stycznia do sierpnia 2019 r. na sortownię odpadów komunalnych w Brzezinach przy
ul. Łódzkiej 35, gdzie podlegały ręcznemu sortowaniu. Od dnia 1 września 2019 r. zmianie
uległa koncepcja prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Stwierdzono, że nie ma
możliwości właściwego zagospodarowywania powstałej w wyniku sortowania frakcji
odpadów 19 12 12. Od września 2019 r. odpady komunalne zebrane z terenu miasta trafiały
bezpośrednio do wybranego w drodze przetargu zakładu gospodarowania odpadami
prowadzonego prze firmę - EKO-REGION sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków.
Powstała w procesie sortowania frakcja podsitowa dotychczas była 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, ilość zgormadzonych odpadów znacznie przewyższa możliwości finansowe
przetworzenia dalszego, zgromadzonych odpadów przez Miasto Brzeziny. Miasto czyni kroki
zmierzające do usunięcia tych odpadów szukając możliwości technicznych oraz wsparcia
finansowego na tego typu działania. W celu określenia ilości oraz kosztów tego
przedsięwzięcia zlecono sporządzenie opinii dotyczącej pryzmy odpadów o kodzie 19 12 12
pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania, zmagazynowanych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. W ramach zapytania
ofertowego usługę wykonał biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami. Celem opinii
było:
1) określenie szacunkowej ilości [Mg] zdeponowanych odpadów wraz z obmiarowaniem
przedmiotowej pryzmy- pryzma ma objętość 12 767,83 m3, a dla dalszych kalkulacji przyjęto
12 800 m3. Należy przyjąć, że 1 m3 waży około 400 kg (0,4 t = 0,4 Mg), co przy wyliczonej
objętości odpadów daje 5120 Mg . Szacunkowa kwota łączna obejmująca odbiór, transport
oraz zagospodarowanie odpadów (utylizację) w cenie 3500 PLN/Mg netto. Koszt likwidacji
składowiska odpadów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach wynosić będzie ok. 17 920 000,00
PLN (netto).
2) wskazanie określonych możliwych do wystąpienia zagrożeń związanych ze
składowaniem przedmiotowych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi i niekorzystnego oddziaływania na środowisko
3) ocena dotycząca prawidłowego magazynowania przedmiotowej frakcji odpadów z
uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w danym zakresie
4) wskazać możliwość zagospodarowania przedmiotowej frakcji odpadów wraz z
kosztorysem prac związanych z utylizację odpadów.
Wykonana opinia została udostępniona na stronie internetowej miasta Brzeziny.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2019 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
ProZero Service 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 2019 roku liczba osób zameldowanych na terenie miasta wyniosła 12 320 osób.

W systemie komputerowym GOMIG zarejestrowano 2196 kont wymiarowych, do których
zgłoszono 10707 osób. 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 2019 roku prowadzono na bieżąco, w ramach możliwości, weryfikację deklaracji
składanych przez właścicieli nieruchomości. Najczęściej popełniane błędy to nie wypełnianie
wszystkich rubryk w druku. Ponadto od 6 września 2019 r. obowiązuje segregacja, w związku
z tym poprzez ogłoszenia w prasie oraz za pomocą środków elektronicznych informowano
właścicieli nieruchomości o nowych obowiązkach. Również wystosowano pisma do
wszystkich zgłoszonych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Z tytułu zmian w
przepisach maja oni możliwość wyboru podmiotu organizującego odbiór odpadów z ich
nieruchomości.
VI.

Ilości odpadów.

Z uwagi na zmiany terminów składania sprawozdań przez podmiotu odbierające i
zagospodarowujące odpady wynikające z obowiązku wprowadzenia danych do BDO oraz
w związku z ogłoszeniem stanu pandemii dane do cz. VI i VII zostaną wprowadzone w
późniejszym terminie.
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg]
Opakowania z papieru i
15 01 01
tektury
15 01 02
Tworzywa i metale
15 01 07
szkło
20 01 08
Odpady biodegradowalne
Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny20 01 99
popiół
Inne niewymienione frakcje
20 01 99
zbierane w sposób selektywny
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
Niesegregowane (zmieszane)
20 03 01
odpady komunalne
Zmieszane odpady
15 01 06
opakowaniowe
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Opakowanie ze szkła
Inne odpady nie ulegające
20 02 03
biodegradacji
Odpady ulegające
20 02 01
biodegradacji
SUMA

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
Masa zebranych odpadów
komunalnych7) [Mg]

95-060 Brzeziny
ul. Łódzka 35

informacja o zebranych odpadach komunalnych16)
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
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
15 01 04
Opakowania z metalu
20 01 33*
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
20 01 40
Metale
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
20 01 01
Papier i tektura
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
SUMA

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
6)
stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
Rodzaj odpadów
odpadów
odpadów6)
papieru,
komunalnych7) [Mg]
metali, tworzyw sztucznych i szkła
Opakowania z papieru
95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 15
15 01 01
i tektury

95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 15

15 01 04

95-060 Brzeziny ul. Okrzei 7

15 01 01

95-060 Brzeziny ul. Okrzei 7

15 01 04

Opakowania z metali
Opakowania z papieru
i tektury
Opakowania z metali
SUMA

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
--

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%)
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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 2019r.
Lp Zadanie
1
Odbiór odpadów
komunalnych z terenu
miasta Brzeziny, w
tym odbiór odpadów

Wykonawca
GLOBALeko,
Brzeziny ul.
Waryńskiego 7b

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

koszt
681 886,00 zł

wielkogabarytowych
w 2018 r.
2

Przyjęcie i
zagospodarowanie
odpadów – sortownia i
kompostownia w 2018
r.

3

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

4

Koszt obsługi
administracyjnej

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

W drodze Porozumień

979 999,92 zł

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 2019 r.:
…………………………….. zł
Brakujące środki na pokrycie kosztów systemu: ……………………………… zł.

IX.

Pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami.

W 2019 roku Miasto Brzeziny realizowało projekt edukacyjny pn.: „Edukacja Ekologiczna
mieszkańców miasta Brzeziny-2019, adresowany do wszystkich mieszkańców miasta. Celem
strategicznym projektu było podniesienie wiedzy, świadomości i poziomu aktywności
mieszkańców miasta Brzeziny. Założony cel osiągnięto poprzez realizację następujących
zadań:
1.
Akcja edukacyjna pn: „ Z zielenią pokonamy SMOG”. Każdy mieszkaniec miasta,
który przyniósł co najmniej 2 kg makulatury, mógł otrzymać zieloną sadzonkę. W tym roku
rozdano mieszkańcom 1220 sadzonek drzew i krzewów. Akcja, jak co roku, cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród brzezinian. Akcja została rozpropagowana wśród
mieszkańców poprzez: plakaty, informacje w prasie i na stronie internetowej. W ramach akcji
zebrano ok. 800 kg. makulatury.
2.
Festyn ekologiczny czyli edukacja przez zabawę. W dniu 1 września 2019 r. w Parku
Miejskim odbył się Piknik ekologiczny połączony ze świętem kolorów- Holi. Impreza została
zorganizowana przez firmę zewnętrzną. Zostały zorganizowane stoiska o tematyce
ekologicznej: oze, ochrona powietrza, zdrowie, koło fortuny, rowery, stół multimedialny,
monidło, puzzle, bramka celnościowa, eko wiklina, eko biżuteria, eko medaliony, eko

broszki, eko odlewy, eko zoo, eko malowanie plakatów. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty kreatywne.
3.
Stoisko informacyjne zorganizowane podczas Pikniku ekologicznego w dniu 1
września 2019 roku. W punkcie ekologicznym prowadzonym przez pracowników Urzędu
mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat segregacji odpadów oraz uczestniczyć w
licznych konkursach o tematyce ekologicznej. Dla mieszkańców przygotowano drobne
upominki w postaci gadżetów ekologicznych. Nagrodami za udział w konkursach były power
banki, światełka odblaskowe, plecaki, torby, pojemniki na psie odchody, gra domino, kredki
świecowe oraz zestawy piśmienne. Łącznie rozdano 590 sztuk upominków.
Wartość zadań: 38 996,42 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 23 500,00
zł.
Ponadto Miasto Brzeziny w 2019 r. w ramach walki z niską emisją wzięło udział w akcji
Kochasz dzieci nie pal śmieci. W ramach akcji:
1.
Opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano i rozdysponowano 5000 szt.
ulotek edukacyjno- informacyjnych dotyczących problemu spalania odpadów w paleniskach
domowych.
2.
Opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano i rozdysponowano 300 szt.
plakatów edukacyjno- informacyjnych dotyczących problemu spalania odpadów w
paleniskach domowych.
3.
Opracowano oraz przekazano do placówek oświatowych na terenie miasta Brzeziny tj.
Przedszkole Nr 1, ul. Konstytucji 3-go Maja 1
Przedszkole Nr 3 w Brzezinach, ul. Moniuszki 15
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Moniuszki 21
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 17
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bohaterów Warszawy 4
materiałów edukacyjnych w postaci broszury/książeczki dotyczącej problemu spalania
odpadów w paleniskach domowych.
4.
Opublikowano na stronie www.ecorower.pl informacje o prowadzonej kampanii.
5.
Przekazano do publikacji w lokalnej gazecie BIS informacje o prowadzonej kampanii.
Również na bieżąco prowadzimy działania związane z edukacją mieszkańców w zakresie
właściwego postepowania z odchodami swoich zwierząt. W tym celu zakupiono:
- 1 karton (2500 szt.) ekologicznych biodegradowalnych woreczków na psie nieczystości
PUCEK,
- 2 sztuki dystrybutorów na woreczki foliowe wraz z koszem na nieczystości- psia stacja
Dora,
- worki na śmieci 35 l po 15 szt.- 20 rolek,
- worki na śmieci 60 l po 15 szt. – 20 rolek.
Ponadto w 2019 r. umieszczano wiele artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej oraz Facebooku.
Od maja 2019 r. Miasto brzeziny udostępnia mieszkańcom usługę polegającą na
bezpośrednim dostępie do harmonogramu odbioru odpadów, informacji o płatnościach za
wywóz odpadów komunalnych, informacji o sposobie segregacji odpadów itp. w aplikacji
mobilnej działającej na urządzeniach typu „smartphone”.

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 2019 roku wprowadzono do systemu dane z 2206 złożonych przez mieszkańców
dokumentów. W ramach zmiany stawki wysłano zawiadomienia do wszystkich mieszkańców.
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.
Analizę sporządziła: Agnieszka Guzek z-ca naczelnika Wydziału RI

Analizę zatwierdziła: Ilona Skipor Burmistrz

