ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE.
ZA ROK 2013

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach /Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zmian./ 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.

Powierzchnia Gminy Raciechowice wynosi 61 km² i wg statystyki gminę zamieszkuje
6090 osób /stan na dzień 31.12.2013r./ 15 sołectwach: Bojańczyce,Czasław,Dąbie,
Gruszów,Kawec,Komorniki,Kwapinka,Krzesławice,Krzyworzeka,Mierzeń,PoznachowiceGórne,
Raciechowice,Sawa,Zegartowice,Żerosławice.
Gospodarka odpadami
Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Raciechowice. W okresie od 01.01.2013r.do 30.06.2013r. Odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy odbywał się na podstawie indywidualnie zawartych umów pomiędzy zainteresowanym
a podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów .Zadanie odbioru odpadów
realizowane było przez:
1. Firma „Traszkan” Spółka .Jawna S.F.Z Sroka - Zegartowice 105
2. Firma Eko-Efekt Wacław Dobrzycki - Zegartowice 14
3. M.P.G.O – Kraków ul.Barska 12
Od 1 lipca 2013r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest
Gmina Raciechowice. Gmina w zamian za uiszczoną przez mieszkańców stawkę opłaty
gospodaruje odpadami komunalnymi,wywiązując się z ustawowego obowiązku,czyli wdrożenia w
życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina musiała wykonać nałożone
przez ustawę poniższe obowiązki:
- podjecie przez Radę Gminy stosownych uchwał
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców
- przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów i wybór wykonawcy
- zebranie od mieszkańców gminy deklaracji o wysokości opłat
- oraz wykonanie szeregu innych czynności towarzyszących wprowadzaniu nowego systemu
W wyniku przeprowadzonego systemu przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zadanie to
realizowane było przez Firmę „Traszkan” Spółka Jawna S.F.Z. Sroka Zegartowice 105.
Umowa została zawarta na okres od 01.07.2013 do 31.12.2014r.
Odpady komunalne odbierane były w postaci selektywnej i zmieszanej w pojemnikach
120 i 1100 litrów natomiast papier ,szkło,plastyk ,metal ,pieluchy jednorazowe i opakowania

wielomateriałowe do worków z folii LDPE.
Odpady zielone /trawa ,liście przycięte gałęzie gromadzone w workach o poj.120 litrów odbierane 6
razy w roku w miesiącach maj,czerwiec,lipiec,sierpień,wrzesień,październik.
Odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej tj.Urząd
Gminy,Ośrodek Zdrowia, szkoły podstawowe i gimnazja. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zbierany był przez firmę Biosystem 1 raz w roku,zbiórka ta była ogłaszana wcześniej,aby
mieszkańcy mogli przygotować zużyty i zepsuty sprzęt do zbiórki.
Firma zaopatrzyła nieruchomości w harmonogram odbioru odpadów.
Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2013r.
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ilość Mg
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13.3
30.7
49.1
1.0
17.7
0.8
2.9
1.1
3.5
9.2
32.1
0.7
0.8
0.8

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. W
sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych /Dz.U.z 2012r.poz.645 Gmina Raciechowice osiągnęła
42% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru ,metalu ,tworzyw
sztucznych i szkła liczony dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.
Rok 2013 to rok w którym na gminy zostały nałożone nowe obowiązki dostosowania
dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wprowadzonych
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013r. Gmina została
zobowiązana objąć właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców Gminy Raciechowice było to czymś normalnym,gdyż
gmina system segregacji „u źródła” wprowadziła już 1996r.
Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było:
-uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
-prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska

- zmniejszenie nielegalnych składowisk odpadów tzw.”dzikie wysypiska”
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości
Gmina prowadzi monitoring systemu gospodarowania odpadami komunalnymi współpracując
jednocześnie z mieszkańcami gminy i z firmami odbierającymi odpady komunalne z tereny gminy,
działania polegają na min.
- wydawaniu bezpłatnych kolorowych worków foliowych do segregacji odpadów w Urzędzie
Gminy
- prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z wymogiem ustawowym po upływie każdego miesiąca sporządzał i
przekazywał Wójtowi gminy wykaz nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
- mieszkańców gminy niewywiązujących się z w/w obowiązków wzywa się do Urzędu Gminy w
celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podejmuje odpowiednie działania adekwatne do wyjaśnień
stosując przepisy prawa
- Urząd Gminy posiadał harmonogram odbioru odpadów i również rozprowadzał wśród naszych
mieszkańców na wypadek zagubienia.

