Analiza Stanu Gospodarki Odpadami
w Gminie Miejskiej Chojnów
za rok 2019

Chojnów 2020 r.

1.

Zakres opracowania
Niniejsza „Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Miejskiej Chojnów za

rok 2019” zawiera:
1) Podstawę prawną opracowania.
2) Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w 2019r.
3) Osiągnięte poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów w 2019r.
4) Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie miasta w 2019r.
5) Liczbę gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami w roku 2019
6) Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.

2. Podstawa prawna opracowania
Zgodnie z art. 3, ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie (Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy mają obowiązek dokonać
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Gmina powinna również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości
odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy, w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych
do składowania.
3. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w 2019r.
W 2019 roku na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miejskiej Chojnów zostały podpisane umowy z dwoma wykonawcami:
1. EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin - zbiórka
odpadów zmieszanych,
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2. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy
ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów - zbiórka odpadów selektywnych oraz prowadzenie
PSZOK.
Zgodnie z przedstawionymi przez wykonawców sprawozdaniami, w roku 2019 na
terenie miasta została zebrana ilość odpadów przedstawiona w tabeli poniżej:

kod

rodzaj odpadu

j.m.

ilość

150101

Opakowania z papieru i tektury

Mg

66,14

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Mg

3 786,64

200135
200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Mg

5,70

150107

Opakowania ze szkła

Mg

160,14

200132

Leki

Mg

0,10

200123

Urządzenia zawierające freony

Mg

3,00

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

Mg

215,34

200307

Odpady wielkogabarytowe

Mg

170,50

160103

Zużyte opony

Mg

19,20

200201

Odpady ulegające biodegradacji

Mg

27,86

170802

Materiały budowlane zawierające gips

Mg

11,42

4. Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów
Na terenie miasta znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który przyjmuje odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
plastik, szkło, gruz, papier.
Aby ułatwić mieszkańcom selektywną zbiórkę na terenie miasta rozstawione zostały
pojemniki o pojemności 1100 l oraz tzw. „dzwony” do selektywnej zbiórki odpadów.
W 2019 roku łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi wyniosła 716,99 Mg, z tego: masa odpadów komunalnych papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła wyniosła 509,93 Mg. W 2019 roku poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 71,13%.
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Odpady zebrane z terenu Gminy Miejskiej Chojnów zostały przekazywane do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:

Nazwa instalacji

Adres

LPGK Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

MUNDO Sp. z o.o.

ul. Zielona 1, 59-300 Lubin

EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

5. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w 2019r.

Zakres
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych komunalnych

Wydatki (zł)
2 486 238,25

Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych

315 463,52

Prowadzenie PSZOK

226 504,29

Likwidacja dzikich wysypisk

1 634,24

Usługi informatyczne

150,00

Koszty łączne

3 029 990,30

Kwota zaległości z ostatnich 5 lat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
wyniosła 266 311,89 zł, w tym:
- zaległości za 2019 r. -

159 217,68 zł

- zaległości za 2018 r. -

31 228,42 zł

- zaległości za 2017 r. -

10 784,56 zł

- zaległości za 2016 r. -

6 896,70 zł

- zaległości za 2015 r. -

58 184,53 zł

Do osób, które zalegają w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wysyłano 486 upomnień.
W roku 2019 wystawiono 25 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Urzędu
Skarbowego celem ściągnięcia zaległości. W 2019 r. przez Urząd Skarbowy i Komorników
zwindykowana została łączna kwota 8 068,08 zł.
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6. Liczba osób objętych systemem gospodarki odpadami w roku 2019
Systemem gospodarki odpadami na terenie miasta objęte są nieruchomości zamieszkałe
i niezamieszkałe.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. odpady zostały odebrane od 1 490
gospodarstw domowych. Do osób, które nie złożyły deklaracji w roku 2019, wysłano
22 wezwania. Prowadzona była również weryfikacja złożonych deklaracji w związku
z rozbieżnością osób zamieszkałych, a zameldowanych na stałe.
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