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Analiza gospodarki odpadami
w 2014 roku

W roku 2014 odpady z Chojnowa odbierała firma ASA  EKO  Polska Sp. z o.o.
Zabrze, firma: została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego w październiku
2013 roku, z 4 złożonych  ofert:

1.ASA     -  Zabrze - 1.229.904.00  zł
2. MPO   - Lubin - 1.386.720.00 zł
3. LPGK - Legnica - 1.503.360.00 zł 
4. VAN GANSEWINKEL - 1.399.680.00 zł

Wybrano i podpisano umowę z firmą ASA Zabrze, która posiada oddział w Lubinie.

W roku 2014 z terenu Chojnowa zebrano łącznie  4,123,8 ton odpadów komunalnych 
zmieszanych.

I kw -   940.5 t
II kw -1.046.5 t
III kw -1.055.5 t
IV kw -1.081.3 t

W roku 2014  koszt składowania naszych „śmieci” wynosił – 4.123.8 t  x  307.38 zł. 
za 1 tonę = 1.267.573 zł.  z rozliczenia wynika, że firma ASA  do składowania 
dołożyła  - 37.669,00 zł. nie licząc poniesionych, przez firmę, kosztów osobowych i 
transportu.

W roku 2014 ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór odpadów w okresie od  
1.01.2015r. do 30.06.2016r.

W wyniku przetargu, podpisano umowę z firmą ASA  Zabrze  na kwotę brutto 
– 2.410.560 zł za okres 18 m-cy, roczna opłata to – 1.607.040 zł.
W relacji do roku 2014, w roku 2015 cena usługi wzrosła o  - 378.040 zł.

Firmę ASA wybrano z czterech złożonych ofert:
1. ASA  Zabrze - 2.410.560.00 zł
2. LPGK Legnica - 3.596.594.40 zł
3. VAN GANSEWINKEL - 2.624.400.00zł
4. MPO Lubin - 2.566.080.00 zł



Koszty odbioru odpadów w roku 2014
1.229.904,00 zł. - opłata umowna za usługę, firma ASA
     54.002,00 zł. - utrzymanie PSZOK
   144.472,00 zł. - selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez CHZGKiM
   104.007,00 zł. - zbiórka odpadów wielkogabarytowych, CHZGKiM,
     55.911,00 zł. - składowanie odpadów w RIPOK Legnica,
     77.640,00 zł. - podatek od nieruchomości za składowisko odpadów,
       4.512,00 zł. - czynsz dzierżawny za składowisko odpadów,
     70.332,00 zł. - badania laboratoryjne biogazu i odcieków na składowisku  

  odpadów, opłaty środowiskowe,
     90.192,00 zł. - zakup pojemników do zbiórki selektywnej odpadów  szt. 116,
     56.400,00 zł.    - zakup samochodu z HDS, do zbiórki selektywnej,
     10.145,78 zł.    - obsługa systemu, materiały,
1.897.517,78 zł.    Razem koszty za rok 2014

Z opłat za gospodarkę odpadami w roku 2014 wpłynęło  - 1.897.517,78 zł.
Należności wynosiły (przypis) - 2.082.055,23 zł.
Zaległość, należności pozostałe do zapłaty -    194.955,33 zł. 
Nadpłaty -      10.417,88 zł.
W ramach selektywnej zbiórki odpadów w roku 2014 zebrano:
–   66,4 tony opakowań z tworzyw sztucznych
–   41,1 tony opakowań z papieru i tektury
– 155,1 tony opakowań ze szkła gospodarczego

Odpady zebrane selektywnie zostały przekazane, po części, do firmy CINETA w 
Chojnowie, do RIPOK w Lubinie, do RIPOK w Legnicy i do sortowni odpadów w 
Trzebieniu.
Ze sprzedaży opakowań uzyskano  14.691,00 zł.

Właściciele nieruchomości złożyli deklaracje:
– w roku 2013 -  4.213 szt.
– w roku 2014  -  1.132 szt.
– w roku 2015, do dnia 18.02.2015  -     170 szt.
Liczby te nie odzwierciedlają faktycznej liczby podmiotów, bowiem wszelkie zmiany
w ilości osób w nieruchomości czy ilości pojemników (dotyczy firm)   są 
dokonywane w formie deklaracji.
Analiza kosztów, planowanych na rok 2015
– opłata za usługi firmie ASA     - 1.607.040,00
– selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez ChZGKiM      -   360.000,00
– podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny składowiska odpadów – 

 -     82.152,00
– utrzymanie składowiska odpadów, badania laboratoryjne, energia elektryczna, 
monitoring, opłaty środowiskowe  -     70.332,00 
Planowane koszty razem  -  2.119.524,00


