ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMIN|Y RACIECHOWICE
ZA ROK 2015.
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 póź.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 61km² i wg statystyki gminę zamieszkuje
6299 osób /stan na dzień 31.12.2015r./ w 15 -tu sołectwach:
- Bojańczyce
-Czasław
- Dąbie
- Gruszów
- Kawec
- Komorniki
- Krzesławice
- Krzyworzeka
- Kwapinka
- Mierzeń
- Poznachowice Górne
- Raciechowice
- Sawa
- Zegartowice
- Żerosławice

Gospodarka odpadami
Odpady komunalne z terenu Gminy Raciechowice odbiera Firma „Traszkan”Spółka Jawna
S.F.Z.Sroka Zegartowice 105 .Firma została wybrana w trybie przetargu.
Mieszkańcy zostali zaopatrzeni w pojemniki i worki na odpady,odpady komunalne zmieszane i
odpady komunalne segregowane:papier,szkło,metal,tworzywa sztuczne,opakowania
wielomateriałowe .Odpady były odbierane 2x w miesiącu ,a wielkogabarytowe 4 razy w roku.
Odpady komunalne odbierane były w postaci selektywnej i zmieszanej w pojemnikach 12 i 1100
litrów natomiast papier ,szkło,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 4 razy w roku.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej tj.Urząd Gminy,
placówki oświatowe.
Firma zaopatrzyła mieszkańców w harmonogram zbiórki odpadów,dodatkowo w gminie
mieszkańcy mogli odebrać również harmonogram na wypadek zagubienia.

Stawka opłaty od września 2015r. wynosi:
- 12.00 zł od mieszkańca za odpady niesegregowane
- 6.00 zł od mieszkańca za odpady segregowane
Gmina ma na swoim terenie instalację do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,która znajduje się
w Firmie „Traszkan” spółka jawna S.F.Z.Sroka Zegartowice 105.

Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2015r.
Kod
20 03 01
15 01 07
15 01 02
15 01 04
17 09 04
19 12 12
21 01 40
16 01 03
15 01 06
20 01 36
20 01 32
20 01 35*
20 01 23*
20 03 07
20 01 02
15 01 05
17 01 07
17 01 82

nazwa odpadu

ilość Mg

niesegregowane /zmieszne/
odpady komunalne
526.0
opakowania ze szkła
107.5
opakowania z tworzyw sztucznych
138.1
opakowania z metali
15.0
zmieszane odpady z budowy
75.4
inne odpady powstałe z mechanicznej
obróbki
67.7
metale
0.5
zużyte opony
12.9
zmieszane odpady opakowaniowe
1.9
zużyte urządz.elektryczne
5.8
leki
0.1
zużyte urządz.elektr.zaw.odpady
niebezpieczne
3.0
urządzenia zawierające freony
1.9
odpady wielkogabarytowe
23.6
szkło
21.5
opakowania wielomateriałowe
2.9
zmieszane odpady z betonu,gruzu
ceglanego odpady ceramiczne
124.1
inne nie wymienione odpady
5.7

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru,metali,tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru
Gminy Raciechowice 77.6%.
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 62.3%.
Na podstawie zebranych danych można stwierdzić,że system gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Raciechowice funkcjonuje prawidłowo. System ten działa zgodnie z

obowiązującymi przepisami o oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Mieszkańcy gminy
ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. Gmina Raciechowice osiąga wysoki poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,metali,tworzyw sztucznych,i szkła
odebranych z terenu Gminy.
Priorytetem jest ,aby w 2016r. uświadamiać społeczeństwo w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Winna ulec poprawie prawidłowa
segregacja odpadów u źródła,która wpłynie korzystnie na gospodarkę odpadami w przyszłych
latach.

