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l.Wprowadzenie

Rocznq analizQ stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporzqdza SJQ zgodnie z art. 3 ust. 2

pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2013

r. poz. 1399 z pozn. zm. ). Analize. opracowano w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i

organizacyjnych gminy Budziszewice w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niniejsza analiza zostata sporzqdzona na podstawie sprawozdah ztozonych przez podmioty

odbierajqce odpady komunalne z terenu gminy Budziszewice, rocznego sprawozdania z realizacji

zadari z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych doste.pnych danych

wptywajqcych na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z.Ogolna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

Budziszewice

Gmina Budziszewice nalezy do Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,BZURA". Zwiqzek realizuje projekt pod

nazwq ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru

podregionu Potnocnego Wojewodztwa todzkiego wraz z budowa. zaktadu zagospodarowania

odpadow". Glownym celem zwiqzku jest wybudowanie w miejscowosci Piaski Bankowe Regionalnego

Zaktadu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi, ktory stat by sie. regionalnq instalacjq dla gmin

zrzeszonych w zwiazku. Pozwoli to na zmniejszenie kosztow ponoszonych na nowy system

gospodarki odpadami.

Od 01.07.2013 r. obowiqzujq nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od

tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizacje. i funkcjonowanie nowego systemu zostata

gmina Budziszewice. Zgodnie z zatozeniami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminie,

gmina Budziszewice w roku 2013 przeprowadzila przetarg na odbior i zagospodarowanie odpadow

komunalnych. Umowa zostata podpisana z firma. JUKO" sp. z.o.o z siedzibq w Piotrkowie

Trybunalskim, na okres od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Nowym system gmina obje^ta

jedynie nieruchomosci zamieszkate, znajdujqce sie. na terenie gminy Budziszewice.

W ramach gminnego systemu z nieruchomosci zamieszkatych odbierano nast^pujqce rodzaje

odpadow:

l.w systemie workowym z cze.stotliwosciq jeden raz na dwa tygodnie:

- papier, tektura i tekstylia - worek niebieski;

- tworzywa sztuczne i metal - worek zotty;

- szkto i opakowania szklane - worek zielony;

- odpady bidegradowalne - worek brqzowy.

2. w systemie pojemnikowym 120 I b§dz 240 I, z czQStotliwoscig jeden raz na dwa tygodnie

odbierane byty zmieszane odpady komunalne.

3. Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz
pozostafosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do sktadowania.

Zgodnie z Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa todzkiego gmina

Budziszewice nalezy do III Regionu gospodarki odpadami. Odebrane w roku 2014 odpady zmieszane,



tj. o kodzie 20 03 01 z trenu gminy zostaty przetransportowane przez firme, ,,JUKO" sp. z.o.o Piotrkow

Trybunalski do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych potozonej w:

1) Ptoszowie gm. Radomsko , prowadzonej przez Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej w

Radomsku;

2) Pukininie gm. Rawa Mazowiecka, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM z siedzibq w Rawie

Mazowieckiej.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym do Marszatka Wojewodztwa todzkiego z trenu gminy

Budziszewice odebrano zmieszanych odpadow komunalnych w ilosci 348,7 Mg. W w/w instalacjach

odpady zostaty poddane procesom mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w rozporz^dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w

sprawie mechaniczno -- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych. W

procesie przetwarzania powstaty odpady o kodzie 19 12 12, ktore w ilosci 57,91 Mg, zostaty

skierowane do sktadowania.

Na terenie gminy Budziszewice nie ma technicznych mozliwosci przetwarzania odpadow

komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z wytycznymi przekazano do w/w instalacji.

4.Koszty poniesione zwiqzane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi.

Zgodnie z Uchwatq Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Budziszewice na terenie gminy

obowigzywata stawka za odpady zbierane w sposob nieselektywny w kwocie 14,00 zt, natomiast za

odpady zbierane w sposob selektywny w kwocie 7,00 zt.

W roku 2014 gmina Budziszewice poniosta naste,pujqce koszty w zwiqzku z funkcjonowaniem

systemu gospodarki odpadami:

1) Wynagrodzenie podmiotu zajmuj^cego sie. odbiorem i zagospodarowaniem odpadow -

141.939,35 zt

2) Obstuga administracyjna -25 576,38 zt

3) Wptata gminy do zwiqzki mie,dzygminnego ,,BZURA" na realizacje. inwestycji

,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi..."

29 803,23 zt.

5. Liczba mieszkahcow

Liczba mieszkahcow gminy Budziszewice wg stanu na 31.12.2014 r. wynosita 2252 osoby,

natomiast liczba mieszkahcow wg ztozonych deklaracji wynosita 1949 osob. Roznica w liczbie

mieszkahcow wynika m.in. z tego, iz wielu uczniow oraz studentow kontynuuj^ nauke. poza miejscem

statego zameldowania. Podobnie jest wsrod osob pracujqcych, ktore ze wzgl^du na specyfike. swojej

pracy przebywajq poza terenem gminy.

W 2014 roku nie zostata wydana przez Wojta Gminy Budziszewice zadna decyzja

administracyjna wobec wtascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej mowa w art. 6

ust 1 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach.

6. Hose odpadow komunalnych wytworzona na terenie gminy Budziszewice w 2014 roku



Na terenie gminy Budziszewice nigdy nie byly przeprowadzane badania morfologii odpadow.

Gmina nie dysponuje danymi dotyczqcymi wytarzanych odpadow, a jedynie ilosciami odpadow

odebranych. Mieszkahcy gminy zagospodarowali cze.sc odpadow komunalnych we wlasnym zakresie,

np.:

- papier, tekture. i drewno - jako paliwo;

- odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji - w przydomowych kompostownikach i do dokarmiania

zwierzqt;

- odpady mineralne , w tym frakcje popiotowe - do utwardzania nawierzchni bqdz zwalczania

gololedzi.

llosci odpadow odebranych z terenu gminy przedstawiono w ponizszej tabeli, ktora stanowi

CZQSC sprawozdania przekazywanego corocznie do Marszatka Wojewodztwa todzkiego, zgodnie z

zapisami art. 9q ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach.

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADOW KOMUNALNYCH2' ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i ad res
instalacji,

do ktorej zostafy
przekazane

odpady komunalne

JUKO Sp. z.o.o ul
Topolowa 1 , 97-

300 Piotrkow Tryb.

Kod odebranych
odpadow

komunalnych4*

20 01 02

20 01 39

1601 03

1602 11

(20 01 23)

1602 14

1602 13

(20 01 35; 20 01

Rodzaj
odebranych

odpadow
komunalnych4*

Szkto

Tworzywa
sztuczne

Zuzyte opony

Zuzyte
urzajdzenia
zawierajape

freony

Zuzyte
urza^dzenia inne
niz wymienione

w 16 02 09 do 16
02 13

Zuzyte
urzajdzenia
zawierajape

Masa odebranych
odpadow

komunalnych5)

[Mg]

12,3

7,1

3,4

0,4

0,6

1,1

Spos6b
zagospodarowania6)

odebranych odpadow
komunalnych

R5

R 12

Nie zostafy
zagospodarowane -

magazynowane przez
zbieraja^cego

Nie zostafy
zagospodarowane -

magazynowane przez
zbieraja^cego

Nie zostafy
zagospodarowane -

magazynowane przez
zbierajajcego

Nie zostafy
zagospodarowane -

magazynowane przez



Pol-AM-PACK S.A
w Krakowie

Oddzial HUTA
ORZESZE, ul.

Gliwicka 59, 43-
1 80 Orzesze

VITROSI-LINCON
S.A.ul. Zagahska
27, 68-120 llowa

Spoldzielnia Pracy
Huta Szkla
,,Slawa", ul.

Srednia 13, 25-
650 Kielce

ERMAX
Magdalena Kozik,
ul. Cedlera 26/21,
41-303 Dabrowa

Gornicza

PRT Radomsko
Sp. z.o.o ul.

Krasickiego 63/71,
97-500 Radomsko

Polskie Odpady
Komunalne sp.
z.o.o, ul. 1-go

Maja 129, 25-508
Kielce

Regionalna
Instalacja

Przetwarzania
Odpad6w ZUOK,
ul. Jezynowa 140,

Plosz6w

36)

19 12 12-
odpady powstale
po selekcji frakcji

materiatowej

1501 07

1501 07

1501 07

1501 02

1501 02

20 03 07

1701 07

niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16

02 09 dO 16 02
12

Inne odpady z
mechanicznej

obrobki odpadow

Opakowania ze
szkla

Opakowania ze
szkla

Opakowania ze
szkla

Opakowania z
tworzyw

sztucznych

Opakowania z
tworzyw

sztucznych

Odpady
wielkogabarytowe

Zmieszane
odpady z betonu,
gruzu ceglanego,

odpadowych
materialow

ceramicznych i
elementow

wyposazenia
inne niz

11,3

12,3

11,4

32,0

22,5

9,7

5,0

2,1

zbierajapego

Nie zostaty
zagospodarowane -

magazynowane przez
zbieraja^cego

R5

R5

R5

R3

R3

R 12

R 12



wymienione w 17
01 06

Mechaniczno-
Biologiczne

Przetwarzanie
ZGO AQARIUM
sp. z.o.o Pukinin

140, 96-200 Rawa
Maz.

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)

odpady
komunalne

348,7 R12

Masa odebranych
odpadow o kodzie

20 03 015)

[Mg]

Masa odpad6w
o kodzie 20 03 01

poddanych
skladowaniu5)

[Mg]

Masa odpad6w
o kodzie 20 03 01

poddanych innym niz
skladowanie procesom

przetwarzania

[Mg]

,5)

Odebranych z obszar6w
miejskich

Odebranych z obszar6w
wiejskich

348,7 348,7

Liczba punktow selektywnego zbierania odpadow
komunalnych, funkcjonujacych na terenie gminy

Nazwa i adres punktu
Kod zebranych

odpad6w
komunalnych4)

Rodzaj zebranych
odpad6w

komunalnych4)

Masa zebranych
odpad6w komunalnych5)

[Mg]

PSZOK, ul. Osiedlowa 9c,
97-212 Budziszewice

I. INFORMACJA O MASIE ODPADOW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI7

Lapzna masa selektywnie odebranych odpadow
komunalnych ulegaja^cych biodegradacji5) [Mg]

11,5

a) przekazanych do sktadowania na sktadowisku odpadow

Nazwa i adres skladowiska,
na ktore przekazano
odpady komunalne

ulegajape biodegradacji

Kod odebranych
odpadow

komunalnych
ulegajapych

biodegradacji4)

Rodzaj odebranych
odpad6w

komunalnych
ulegajapych

biodegradacji4)

Masa odpad6w komunalnych
ulegaja^cych biodegradacji

przekazanych do skladowania
na skladowisku odpadow5)

[Mg]

NIE DOTYCZY



b) nieprzekazanych do sktadowania na sktadowisku odpadow

Nazwa i ad res
instalacji,
do ktorej

przekazano
odpady

komunalne
ulegajape

biodegradacji

Swiecie Recykling
sp.z.o.o, ul.

Bydgoska 1, 86-
100 £wiecie

RMP Sp. .z.o.o,
ul. Szubianki 8,
63-200 Jarocin

JUKO Sp.z.o.oo,
ul. 1-go Maja 25,
97-300 Piotrkow

Tryb.

Regionalna
Instalacja

Przetwarzania
Odpadow ZUOK,
ul. Jezynowa 140,

Ploszow

Kod odebranych
odpad6w

komunalnych
ulegaja^cych

biodegradacji4)

1501 01

1501 01

2001 01

20 02 01

Rodzaj
odebranych

odpadow
komunalnych
ulegajapych

biodegradacji4)

Opakowania z
papieru i tektury

Opakowania z
papieru i tektury

Papier tektura

Odpady
ulegajape

biodegradacji

Masa odpad6w
komunalnych
ulegajapych

biodegradacji
nieprzekazanych

do skladowania na
sktedowiska
odpad6w5)

[Mg]

1,4

7,1

1,4

1,6

Spos6b
zagospodarowania8)

odpadow komunalnych
ulegaja^cych

biodegradacji
nieprzekazanych do

skladowania na
skladowiska odpadbw

Recykling materialowy

Recykling materialowy

Mechaniczne
przetwarzanie

Kompostowanie

IV. OSIA^GNIEJY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADOW KOMUNALNYCH ULEGAJA^CYCH
BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKLADOWANIA9)

26,62%

V. POZIOM RECYKLINGU 1 PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA NAST^PUJACYCH
FRAKCJI ODPADOW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH 1 SZKLA10)

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Laczna masa .._,
j. Masa Masa odpad6w

Kod odebranych Rodzaj odebranych m/c odpad6w przygotowanych do
odpadow odpadow D pa ow 5) poddanych ponownego uzycia5)

komunalnych4) komunalnych4) komunalnych recyk,jngowj5)

[Mg] IM9l [Mg]



1501 01

1501 02

1501 07

2001 01

20 01 02

20 01 39

1501 01

RIPOK

1501 02

RIPOK

1501 07

RIPOK

Opakowania z
papieru i tektury

Opakowania z
tworzyw sztucznych

Opakowania ze
szkla

Papier i tektura

Szklo

Tworzywa sztuczne

Opakowania z
papieru i tektury

Opakowania z
tworzyw sztucznych

Opakowania ze
szkta

8,5

32,2

55,7

1,4

12,3

7,1

0,0

0,0

0,0

Osiajgni^ty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia nastepujapych frakcji odpad6w
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
iszkla11)[%]

8,5

32,2

55,7

0,0

12,3

0,0

6,48

6,59

2,98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,33%

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA I ODZYSKU INNYMI
METODAMI INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE ODPADOW BUDOWLANYCH
1 ROZBIORKOWYCH12' Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADOW KOMUNALNYCH

Kod
odebranych
odpad6w4)

1701 07

Rodzaj
odebranych
odpadow4)

Zmieszane
odpady z

betonu, gruzu
ceglanego,

odpadowych

Lapzna masa
odebranych
odpadow5)

[Mg]

2,1

Masa
odpadow

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

0,0

Masa odpad6w
przygotowanych
do ponownego

uzycia5)

[Mg]

0,0

Masa
odpadow

poddanych
odzyskowi

innymi
metodami

niz
recykling

i ponowne
uzycie5)

[Mg]

2,1



materialow
ceramicznych i

elementow
wyposazenia

inne niz
wymienione w

1701 06

Osiajgni^ty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
innych niz niebezpieczne odpad6w budowlanych i
rozbiorkowych11) [%]

100%

W 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaja.cych biodegradacji,

przekazanych do sktadowania wyniost 26,62%. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomow ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych

biodegradacji przekazywanych do sktadowania w stosunku do masy tych odpadow wytworzonych w

1995 roku wynosit 50%. A zatem Gmina Budziszewice osi$gne.ta prawidtowy poziom ograniczenia

masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie

poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych

frakcji odpadow komunalnych dopuszczalny poziom frakcji materiatowej w roku 2014 wynosit 14,0%.

Zgodnie ze ztozonym sprawozdaniem gmina Budziszewice osiqgn^ta 78,33% recyklingu,

przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow

komunalnych.


