Chojnów 14.01.2016r.

Analiza gospodarki odpadami, za rok 2015.
Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty ich odbioru
w 2014 roku.
W przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
brały udział 4 firmy:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

1 229 904,00 zł

2

MOP Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.,
ul. Rynek 28
59-300 Lubin

1 386 720,00 zł

3

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Nowodworska 60,
59-220 Legnica

1 503 360,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel
ul. Spokojna 15,
59-220 Legnica

1 399 680,00 zł

Powyższy przetarg wygrała firma A.S.A. Zabrze z kwotą umowną 1.229.904,00 zł za odbiór
odpadów w okresie całego roku 2014.
Cena za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w roku 2014 wynosiła:
307,38 zł (brutto) za każdą tonę.
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2014 w Chojnowie wynosiła 4.123,8 ton,
w związku z tym koszty składowania odpadów od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według aktualnej
ceny powinny kształtować się na poziomie (307,38 zł x 4.123,8 t = 1.267.573,64 zł).
To znaczy, że w roku 2014 firma A.S.A tylko do składowania odpadów dołożyła 37.669,64 zł nie
licząc pozostałych kosztów m. in. transportu czy kosztów osobowych.

2. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty ich odbioru
w 2015 roku.
W roku 2014 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na odbiór odpadów w okresie od
1.01.2015r. do 30.06.2016r.
W wyniku przetargu, podpisano umowę z firmą A.S.A. 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.
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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
W roku 2015 z terenu miasta Chojnowa firma A.S.A. zebrała 4.002,66 ton zmieszanych odpadów
komunalnych.
Poniżej miesięczne zestawienie odbioru odpadów w tonach.
Miesiąc
(w 2015 r.)

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
(1 Mg = 1 t= 1000 kg)

Styczeń

178,72

Styczeń

157,28

Luty

301,22

Marzec

343,24

Kwiecień

342,8

Maj

306,9

Czerwiec

338,84

Lipiec

344,84

Sierpień

297,08

Wrzesień

316,62

Październik

355,03

Listopad

344,08

Grudzień

376,01

SUMA 4.002,66
W roku 2015 w relacji do roku 2014 zebrano mniej odpadów zmieszanych o 121,14 ton.
Porównując zestawienie odpadów zebranych selektywnie z roku 2014 i z roku 2015 zauważamy, że
w roku 2014 zebrano znacznie mniej plastiku w porównaniu do ilości zebranych w roku 2015.
Podobne wnioski można wyciągnąć przy analizowaniu ilości zebranego papieru.
Odwrotną sytuację zauważa się natomiast przy zbiórce szkła.
Powyższe wnioski przedstawia tabela oraz wykres.
Rodzaj odpadu Selektywna zbiórka odpadów w
roku 2014

Selektywna zbiórka odpadów w roku
2015

szkło

155,1 t

136,46 t

papier

41,1 t

72,41 t

PET-plastik

66,4 t

126,20 t
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Elektroodpadów w roku 2015 z terenu miasta Chojnowa zebrano 4 tony. Najbliższa zbiórka będzie
przeprowadzona w dniu 2 kwietnia; 11 czerwca; 24 września 2016r. w godzinach 10:00-14:00 w
dwóch wyznaczonych miejscach miasta Chojnowa przy ul. Dąbrowskiego 15 i przy ul. Kilińskiego
przed kotłownią miejską.
W roku 2015 zebrano selektywnie: 54,4 tony odpadów wielkogabarytowych; 21,4 tony tynków,
tapet i oklein; 20,3 tony odpadów ulegających biodegradacji; 7,02 tony zużytych opon.
Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy
ul. Kraszewskiego 1, wydano

-99.262,25 zł brutto

Punkt był czynny od maja do listopada w godzinach 7:00-19:00, w soboty 9:00-15:00.
W pozostałych miesiącach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest 7:00-15:00,
w soboty 9:00-15:00.
Selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Chojnowa
-161.267,96 zł brutto.
Zbieranie odpadów wielkogabarytowych gromadzonych
w rejonie pojemników z terenu całego miasta wyniosło

-94.130,44 zł brutto.

Składowanie zebranych odpadów w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy wyniosło

-56.299,47 zł brutto.

Koszt odbioru odpadów zmieszanych – ASA
Składowisko odpadów – podatek od nieruchomości
- badania laboratoryjne, energia

- 1.607.040,00 brutto
82.975,00
22.986,00

Razem koszt odbioru odpadów

- 2.123.961,12 brutto

3.

Opłaty i koszty za gospodarowanie odpadami.

Należności związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w roku 2015 wynosiły:

-2.113.277,45 zł

Dochody wykonane, wpłacone na konto Urzędu Miejskiego
w Chojnowie w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 wyniosły:

-1.851.396,67

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 wynosiły:

-267.823,80 zł

Wydatki na gospodarowanie odpadami do 31.12.2015 r. wynosiły - 2.004.249,74 zł
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