ANALIZA STANU GOSPIODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE
ZA ROK 2014

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz.U.z 2013r.poz.1399 z późn.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.
Powierzchnia Gminy Raciechowice wynosi 61 km² wg statystyki Gminę zamieszkuje
6092 mieszkańców, w 15 sołectwach:
- Bojańczyce ,Czasław,Dąbie,Gruszów,Kawec,Komorniki,Kwapinka,Krzesławice,Krzyworzeka,
Mierzeń, PoznachowiceGórne,Raciechowice,Sawa,Zegartowice,Żerosławice.
W roku 2014 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raciechowice z
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i od firm realizowane było przez :
- Firma „Traszkan” spółka jawna S.F.Z.Sroka Zegartowice 105
- Firma Eko-Efekt Wacław Dobrzycki – Zegartowice 14
- MPGO – Kraków ul.Barska 12
Mieszkańcy Gminy Raciechowice są zaopatrzeni w worki i pojemniki na odpady.
Odpady segregowane i zmieszane są odbierane dwa razy w miesiącu ,a wielkogabarytowe
3 razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów firma uzgadnia z gminą.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej tj.Urząd
Gminy,Ośrodek Zdrowia ,szkoły podstawowe i gimnazja. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierany był 1 raz w roku po wcześniejszym ogłoszeniu i zebrany przez firmę Biosystem.
W Gmin ie Raciechowice przyjęto metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi opartą na liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.
Stawka opłaty wynosi:
- W latach 2013 do września 2015r przyjęta była stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obliczona była od gospodarstwa domowego i wynosiła 7 zł od 1 osoby,18zł od 2
osób,27 zł od 3 i więcej osób.
W 2014r. Wójt wzywał do złożenia deklaracji /6 wezwań/
Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2014r.
Kod
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niesegregowane odpady
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opakowania ze szkła
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zmieszane odpady z budowy
inne odpady zmieszane
metale
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zużyte urządze.elktr i elktron.
zużyte urządz.elekt i elektr.
zawierające niebezp.związki
odpady wielkogabarytowe
drewno
szkło
opakowania wielomateriałowe
zmieszane odpady betonu i gruzu

117.4
57.9
0.5
29.8
3.0
3.1
19.8
6.3
9.2
4.5
41.2

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r.
W sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych/Dz.U.z2012r.poz.645/ Gmina Raciechowice
osiągnęła 68% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,metalu,tworzyw
sztucznych,i szkła .
Gmina Raciechowice w roku 2014 osiągnęła 67% poziom recyklingu przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
Powyższe poziomy mieszczą się w dopuszczalnych poziomach opublikowanych w
Rozporządzeniach Ministra Środowiska.
Nas terenie Gminy jest instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
prowadzona przez Firmę „Traszkan”.
Na podstawie zebranych danych można stwierdzić,że system gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Raciechowice funkcjonuje prawidłowo.
Gmina wraz z placówkami oświatowymi prowadzi uświadamianie mieszkańców w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych,oraz racjonalnego sortowania odpadów w celu osiągnięcia określonych przez Unię
Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

