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Wstęp
Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi.

Regulacje prawne z zakresu zagospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami komunalnym i na ternie Gminy Jasień funkcjonuje w oparciu
o następujące podstawy prawne:
- Plan gospodarki odpadami dla województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020
roku.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego uŜycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
- Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień.
-Uchwała nr XXIII/226/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
-Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
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- uchwała Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
- Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.

Założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubuskiego
ZałoŜone do osiągnięcia cele zostały przypisane wg rodzajów odpadów. Dla odpadów
komunalnych głównymi celami są:
- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego
kraju wyraŜonego w PKB,
- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska,
- gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne zakłady zagospodarowania
odpadów,
- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

Główne kierunki działań dla odpadów komunalnych wyznaczone w WPGO to:
1. działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko,
2. działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania
odpadami. [źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego …]
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Charakterystyka gospodarki odpadami na terenie gminy
W okresie od dnia 01.01.14 do 31.12.14 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był
przez Firmę PGKiM Lubsko. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa
została zawarta na okres od 01.01.14 do 31.12.14 r.
Na terenie Gminy opłata za gospodarowanie odpadami naliczana była od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość:
- odpady niesegregowane – 15 zł/mieszkańca/miesiąc,
- odpady segregowane – 10 zł/mieszkańca/miesiąc.
Opłatę naleŜało uiszczać do 15. dnia kaŜdego miesiąca, bez wezwania, w kasie Urzędu Miejskiego lub
na numer konta 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568.
Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy dostępne były na stronie
internetowej www.jasien.com.pl, w zakładce utrzymanie czystości.
Na terenie Gminy Jasień zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który otwarty był raz na miesiąc. Na terenie byłej oczyszczalni ścieków – ul. śytnia (Ryc. 1), Firma
PGKiM podstawiała w wyznaczonym dniu kontenery, do których mieszkańcy mogli oddać wymienione
w regulaminie odpady. Na terenie sołectw Gminy Jasień zorganizowano mobilny PSZOK, raz na dwa
miesiące prowadzona była zbiórka odpadów na zasadzie „wystawek”.
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Ryc. 1. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów ustalono w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu nr XXIII/226/13
z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji odbierano: co najmniej raz
w tygodniu z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej przez co najmniej 15
rodzin, nie rzadziej niŜ jeden raz na dwa tygodnie z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
Odbieranie następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe oraz szkło: co najmniej raz na dwa tygodnie z terenu
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej przez co najmniej 15 rodzin,
co najmniej raz w miesiącu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
Zasady odbioru odpadów od mieszkańców zostały ustalone w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jasień (Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Miejskiej w Jasieniu).
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Wg regulaminu zbiórka selektywna opierała się na zbieraniu frakcji takich jak: papier i tektura,
szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz odpady ulegające biodegradacji. Zbiórka selektywna

w przypadku domów jednorodzinnych prowadzona była w workach (które dostarczane były
nieodpłatnie przez firmę) (worek niebieski - papier i tektura, worek biały – szkło, worek Ŝółty –
tworzywa sztuczne i metal, worek brązowy - bio), natomiast dla budynków wielolokalowych zbiórkę
selektywną prowadzono w pojemnikach (dostarczanych nieodpłatnie przez firmę). WyposaŜenie
nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane naleŜało do obowiązków właściciela (pojemnik
prywatny lub dzierŜawa pojemnika od firmy).
Odpady takie jak:
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – do 500 kg na mieszkańca rocznie,
- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 sztuka sprzętu danego rodzaju rocznie na mieszkańca,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (m.in. farby, lakiery, puszki po farbach / lakierach)
- zuŜyte baterie i akumulatory (inne niŜ przemysłowe i samochodowe),
- zuŜyte opony,
- odpady zielone (odpady zielone pochodzące z przyciętych drzew i krzewów naleŜy przekazać
w wiązkach, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg),
- tekstylia i odzieŜ,
- lustra, szyby, porcelana, duralex, fajans, doniczki,
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura (np. tapety)
właściciel nieruchomości oddać mógł do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ZuŜyte baterie zbierane były w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. Przeterminowane leki zbierane
były w aptekach: Apteka Nowa, ul. XX Lecia 20a oraz Apteka Bernadeta Stokłosa, ul. Powstańców
Warszawskich 2, 68-320 Jasień
Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie byli obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy, Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie
określenia górnych stawek opłat za gospodarowania odpadami. Jak wynika z podjętej uchwały, koszt
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odbioru odpadów zmieszanych z pojemnika / worka o pojemności 120 l nie moŜe być wyŜszy niŜ 20,25
zł, natomiast odpadów zbieranych selektywnie – nie wyŜszy niŜ 15,19 zł.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania
Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych polega na przetwarzaniu tych
odpadów w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub
energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania.
Na terenie Gminy Jasień nie ma zlokalizowanego zakładu zagospodarowania odpadów. Odpady
w roku 2014 przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w śarach, do regionalnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Kiełczu oraz do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych w Kartowicach.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W celu prowadzenia gospodarki odpadami dla terenu zachodniego powstaje Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz składowisko odpadów w Marszowie. Zakład
Zagospodarowania odpadów jest spółką w której 100% udziałów objęły gminy z powiatów Ŝarskiego,
Ŝagańskiego i krośnieńskiego oraz ŁuŜycki Związek Gmin. Spółka realizuje projekt współfinansowany
przez

Unię

Europejską

pn.

Gospodarka

odpadami

w

obrębie

powiatu

Ŝarskiego

i Ŝagańskiego, w ramach którego powstaje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
Spółka wykonuje zadania publiczne w zakresie gospodarowania odpadami poprzez: prowadzenie
Gospodarki Odpadami dla województwa Lubuskiego, jako Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych dla regionu zachodniego oraz prowadzenie składowisk odpadów komunalnych.
Gmina Jasień objęła w ZZO Sp. z o.o. 4,58% udziałów i tym samym wykonuje obowiązek określony
w art. 3 ust. 2 pkt 2 utawy z dnia 19 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wspólnie z pozostałymi gminami.
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Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
W 2014 roku Firma PGKiM Lubsko prowadziła odbiór odpadów za kwotę 31 190,40 zł
miesięcznie. Całkowity koszt transportu odpadów za 2014 roku wyniósł 374 282,80 zł brutto.
Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów to koszt 205,00 zł
netto za tonę odpadów (221,40 zł brutto za tonę odpadów). Całkowity koszt zagospodarowania
odpadów zmieszanych za 2014 rok wyniósł 278 685,03 zł brutto.

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców podanych w deklaracjach w 2014 roku wynosiła 5664 osoby (stan na dzień
31.12.2014 r.). Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Jasień wynosiła 7159 osób (stan
na dzień 31.12.2014 r.).
Liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali zbiórkę w sposób selektywny – 3042 osoby (688 deklaracji).
Liczba mieszkańców, którzy nie zadeklarowali zbiórki odpadów w sposób selektywny – 2624 osoby
(948 deklaracji).

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których
mowa w art. 6 ust. 6-12
Gmina Jasień przejęła odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorcy
zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów z firmą odbierającą odpady (wpisaną do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Jasienia).
Odbiór nieczystości płynnych w 2014 roku prowadzony był przez cztery przedsiębiorstwa:
- Zakład Komunalny, ul Kolejowa 9, 68-320 Jasień
- Usługi asenizacyjne – Zbigniew Leś, Al. Wojska Polskiego 2/18, 68-200 śary
- Tonsmeier Zachód Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska, 67-100 Kiełcz (Firma faktycznie nie prowadziła
działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych),
- Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
Kontrole prowadzone były przez StraŜ Miejską w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
posiadanych umów przez przedsiębiorców i mieszkańców.
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Ilość odpadów komunalnych
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Na terenie Gminy w roku 2014 zebrano 1688,9 Mg odpadów zmieszanych, 41,3 Mg opakowa
opakowań
z tworzyw sztucznych, 51,3 Mg opakowań
opakowa ze szkła, 22,5 Mg opakowań z papieru i tektury oraz papieru
i tektury, 55,6 Mg odpadów ulegających
ulegaj
biodegradacji. Ilość zebranych odpadów z podziałem na
miesiące
ce przedstawia Ryc. 2 i 3. Natomiast procentowy udział frakcji w strumieniu
str
odpadów
selektywnie zbieranych przedstawia Ryc. 4.

Iloś zebranych odpadów w roku 2014
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Ryc. 2.. Odpady zebrane na terenie Gminy Jasień w roku 2014

Ilość odpadów zebranych slektywnie w roku 2014
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Ryc. 3.. Frakcje odpadów zbierane selektywnie na terenie Gminy Jasień w roku 2014
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Frakcje odpadów zebranych selektywnie
"u źródła"
22,5 Mg
13%

opakowania z tworzyw
sztucznych

41,3 Mg
24%

opakowania ze szkła
55,6 Mg
33%

odpady ulegające biodegradacji

51,3 Mg
30%

opakowania z papieru i tektury
+ papier i tektura

Ryc. 4.. Procentowy udział frakcji w strumieniu odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy Jasień w 2014 roku

Podczas zbiórki w PSZOK (stacjonarnym i mobilnym) zebrano 100,9 Mg odpadów
wielkogabarytowych, 32,2 Mg zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów
ceramicznych i elementów wyposaŜenia,
wyposa
4,5 Mgg gruzu ceglanego, 1,7 Mg innych odpadów nie
ulegających
cych biodegradacji oraz 1,2 Mg odpadów z betonu oraz gruzu bet
betonowego z rozbiórek
i remontów (Ryc. 5 )

Frakcje odpadów zebranych selektywnie
odpady wielkogabarytowe
w PSZOK
4,5 Mg 1,2 Mg
3%

1%
inne opady nie ulegające biodegradacji

32,2 Mg
23%
1,7 Mg
1%

100,9 Mg
72%

zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
gruz ceglany

odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

Ryc. 5.. Frakcje odpadów zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Ilość odpadów, które powstały podczas przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Odpady, które powstały podczas przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Ilość [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

8,77

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15,19

15 01 04

Opakowania z metali

11,09

15 01 07

Opakowania ze szkła

54,98

19 12 09

Minerały

159,15

Inne odpady (w tym zmieszane substancje
19 12 12

i przedmioty) z mechanicznej obróbki

520,25

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom 369,19

19 12 10

Odpady palne

380,22

20 01 01

Papier i tektura

8,07

19 12 01

Papier i tektura

0,43

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

1,40

Kontrole segregacji
W roku 2014 Firma PGKiM przeprowadziła w dniach 30.04, 06.05, 21.05, 10.06, 24.06, 15.07
kontrolę segregacji odpadów. Kontrole polegały na sprawdzeniu, czy mieszkańcy, którzy zadeklarowali
segregację faktycznie ją prowadzą. Podczas, gdy Firma wykryła nieprawidłowości w segregacji
odpadów, oznaczała pojemnik specjalną naklejką z informacją, Ŝe segregacja nie jest prowadzona
rzetelnie. Dodatkowo Firma przekazywała raport wraz z dokumentacją fotograficzną do Urzędu
Miejskiego w Jasieniu.

Kontrole wykazały poprawę jakości segregacji. Zgromadzone dane, będą
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podstawą do naliczania wyŜszych stawek opłat jeŜeli przy kolejnych kontrolach nieprawidłowości na
danych nieruchomościach będą się powtarzać.

Osiągnięte poziomy recyklingu
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jakie Gmina
musi osiągnąć w 2014 wg Rozporządzeń Ministra Środowiska:
- dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - 50 %.
Poziom osiągnięty przez Gminę Jasień w roku 2014 - 33%.
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uŜycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła – 14 %.
Poziom osiągnięty przez Gminę Jasień w roku 2014 - 30%.
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami innych niŜ
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 38 %.
Poziom osiągnięty przez Gminę Jasień w roku 2014 - 100%.
Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 stanowi załącznik nr 1 do analizy.

Podsumowanie i propozycje zmian
Na terenie Gminy Jasień w stosunku do roku 2013 zwiększyła się masa frakcji odbieranych
selektywnie. Coraz więcej osób decyduje się na segregację odpadów.
Propozycje zmian:
- podwyŜszenie opłaty za odbiór odpadów zmieszanych, w celu zachęcenia mieszkańców do segregacji
odpadów,
- edukacja ekologiczna mieszkańców o sposobie segregacji oraz pozytywnego wpływu segregacji na
zdrowie i środowisko
- kontrole ilości osób zamieszkałych z ilością podaną w deklaracji,
- zmiany systemu funkcjonowania PSZOK – przywoŜenie przez mieszkańców tylko odpadów
str. 13
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wymienionych w regulaminie w ilości ujętej w regulaminie,
- przejęcie nieruchomości niezamieszkałych (lub ich części) w celu lepszej kontroli przedsiębiorców
oraz ilości wytwarzanych odpadów.

Spis tabel:
Tabela 1. Odpady, które powstały podczas przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.......................................................................................................... 12

Spis rycin:
Ryc. 1. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .............................................................. 6
Ryc. 2. Odpady zebrane na terenie Gminy Jasień w roku 2014 .......................................................................... 10
Ryc. 3. Frakcje odpadów zbierane selektywnie na terenie Gminy Jasień w roku 2014 ........................................ 10
Ryc. 4. Procentowy udział frakcji w strumieniu odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy Jasień w 2014
roku ................................................................................................................................................................... 11
Ryc. 5. Frakcje odpadów zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ................................ 11

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014
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Załącznik nr 1
ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ADRESAT1)
SPRAWOZDANIE WÓJTA,
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
BURMISTRZA
LUBUSKIEGO
LUB PREZYDENTA MIASTA Z
2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
REALIZACJI
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZADAŃ Z ZAKRESU
W ZIELONEJ GÓRZE
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2014 ROK
I.
NAZWA GMINY (MIASTA)
JASIEŃ
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)
Nazwa i adres
Kod
Rodzaj
Masa odebranych
Sposób
instalacji,
odpadów
odebranych
odebranych
Zagospodarowania
do której zostały
komunalnych5)
odpadów
odpadów
odebranych odpadów
przekazane
komunalnych4) komunalnych4)
[Mg]
komunalnych6)
odpady
komunalne
Tonsmeier
20 03 01
Niesegregowan
97,8
R15(R12)
Zachód Sp. z
e (zmieszane)
o.o., ul. Szosa
odpady
Bytomska 1, 67komunalne
100 Kiełcz
Zakład
20 03 01
Niesegregowan
1591,1
R15(R12)
Zagospodarowa
e (zmieszane)
nia Odpadów w
odpady
śarach Sp. z
komunalne
o.o., ul. śurawia
20 03 07
Odpady
100,9
R12
23
wielkogabaryto
we
20 02 03
Inne odpady nie
1,7
R12
ulegające
biodegradacji
17 01 07
Zmieszane
32,2
R5
odpady
z betonu, gruzu
ceglanego,
materiałów
ceramicznych
i elementów
wyposaŜenia
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17 01 02
17 01 01

Gruz ceglany
4,5
1,2
Odpady
z betonu oraz
gruz betonowy
z rozbiórek i
remontów
15 01 02
Opakowania
41,3
z tworzyw
sztucznych
15 01 07
Opakowania ze
51,3
szkła
Masa odpadów
Masa odebranych
odpadów o kodzie o kodzie 20 03 01
poddanych
20 03 015)
składowaniu5)
[Mg]
[Mg]
Odebranych z obszarów
1262,1
miejskich
Odebranych z obszarów
426,8
wiejskich
Liczba punktów selektywnego zbierania
odpadów
komunalnych, funkcjonujących na terenie
gminy
Nazwa i adres punktu
Kod zebranych
odpadów
komunalnych4)

R5
R5

R12

R12

0

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niŜ
składowanie procesom
przetwarzania5)
[Mg]
1262,1

0

426,8

1

Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa zebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]
0

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
78,1
komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
Kod
Rodzaj
Masa odpadów komunalnych
składowiska, na
odebranych
odebranych
ulegających biodegradacji
które
odpadów
odpadów
przekazanych
przekazano odpady
komunalnych
komunalnych
do składowania
komunalne ulegające ulegających
ulegających
na składowisku odpadów5)
4)
4)
biodegradacji
biodegradacji
biodegradacji
[Mg]

0
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
str. 16

__

Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jasień w 2014 roku

Kod
Rodzaj
Masa odpadów
odebranych
odebranych
komunalnych
odpadów
odpadów
ulegających
komunalnych komunalnych
biodegradacji
ulegających
ulegających nieprzekazanych
biodegradacji4) biodegradacji4 do składowania
)
na składowiska
odpadów5)
[Mg]
20 02 01
Odpady
55,6
ulegające
biodegradacji

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
nieprzekazanych
do składowania na
składowiska odpadów
Kompostowanie
R3

SITA Zachód
Sp. z o.o.,
Kartowice 37,
67-300
Szprotawa
Zakład
15 01 01
Opakowania
4,5
Recykling materiałowy R12
zagospodarowa
z papieru
nia odpadów w
i tektury
śarach Sp. z
20 01 01
Papier
18
Recykling materiałowy R12
o.o., ul.
i tektura
śurawia 23
IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)
1,68

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UśYCIA
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj
Łączna masa
Masa
Masa odpadów
Kod odebranych
odebranych
odebranych
odpadów
przygotowanych
odpadów
odpadów
odpadów
poddanych
do ponownego
komunalnych4)
4)
5)
5)
komunalnych
komunalnych
recyklingowi
uŜycia5)
[Mg]
[Mg]
[Mg]
15 01 01
Opakowania
8,8
8,8
0
z papieru
i tektury
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
15 01 02
Opakowania
15,2
15,2
0
z tworzyw
sztucznych
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
15 01 04
Opakowania
11,1
11,1
0
z metali
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
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15 01 07

Opakowania ze
55
55
0
szkła
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
20 01 01
Papier i tektura
8,1
8,1
0
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
15 01 05
Opakowania
1,4
1,4
0
wielomateriałow
e
(wyselekcjonow
ane z 20 03 01)
15 01 04
Opakowania
2,4
2,4
0
z metali
(wyselekcjonow
ane z 15 01 02)
15 01 01
Opakowania
4,5
6
0
z papieru
i tektury
20 01 01
Papier i tektura
18
8
0
15 01 02
Opakowania
41,3
13,7
0
z tworzyw
sztucznych
15 01 07
Opakowania ze
51,3
49
0
szkła
Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania
29,92
11)
do ponownego uŜycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UśYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIś NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Kod
Rodzaj
Łączna masa
Masa
Masa odpadów
Masa
odebranych
odebranych
odebranych
odpadów
przygotowanyc
odpadów
odpadów4)
odpadów4)
odpadów5)
poddanych
h
poddanych
[Mg]
recyklingowi do ponownego
odzyskowi
5)
uŜycia5)
innymi
[Mg]
[Mg]
metodami
niŜ
recykling
i ponowne
uŜycie5)
[Mg]
17 01 07
Zmieszane
32,2
0
0
32,2
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odpady
z betonu,
gruzu
ceglanego,
materiałów
ceramicznych
i elementów
wyposaŜenia
17 01 02
Gruz ceglany
4,5
0
0
4,5
17 01 01
Odpady
1,2
0
0
1,2
z betonu oraz
gruz
betonowy
z rozbiórek
i remontów
Osiągnięty poziom recyklingu,
100
przygotowania
do ponownego uŜycia i odzysku innymi
metodami11) innych niŜ niebezpieczne
odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]
VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE
1631

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY13)
949
IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj odebranych z obszaru gminy
Ilość odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych14)
nieczystości ciekłych5)
[m3]
Ścieki bytowe
12717,8
X. DODATKOWE UWAGI
W punkcie VIII wpisano liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób
niesegregowany.
Odpady z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są zbierane i odbierane tego samego dnia,
nie są magazynowane.
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
Nazwisko
Dorota
Romańska
Telefon słuŜbowy15)
Faks słuŜbowy15)
E-mail słuŜbowy15)
(68)-457-88-70
(68)-457-88-73
d.romanska@jasien.pl
Data
Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
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