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1. WSTEP

Gospodarka odpadami komunalnymi nalezy do zadari wtasnych gminy, realizowana
jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu porzqdku
i czysto5ci w gminach (Dz. U. 201.8, 1454 ze zm.l.

Od roku 20L3 po nowelizacji ustawy odbiorem odpad6w z nieruchomojci
zamieszkatych zajmujq siq gmina w zwiqzku z tym Rada Gminy Krzykosy powofata
uchwafy regulujqce gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Krzykosy,
Przedstawione poni2ej informacjq stanowiq rocznq analizq gospodarki odpadami
komunalnymi, sporzqdzonE w celu weryfikacji mo2liwojci technicznvch
i organizacyjnych Gminy Krzykosy.

Zakres analizy obejmuje, zgodnie z art. 9tb wymienionej na wstqpnie ustaw:
* mo2liwo6ci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w

zielonych oraz pozostato:ici z sortowania ipozostatoSci z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych

do sktadowania;

x potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi;

* koszty poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych;

* liczbq mieszkaric6w;

* liczbQ wla5cicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie zawarli umowy, o kt6rej mowa
w art. 5 ust. L, w imieniu kt6rych gmina powinna podjqi dziatania, o kt6rych
mowa w art. 6 ust. 6-L2;

x ilo56 odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
* ilo6i zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych

z terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzania odpad6w komunalnych
pozostatoSci zsortowaniaipozostatoSci zmechaniczno-biologicznego
przetwarzania od pad6w komunalnych przeznaczonych do skladowan ia,

2, OCENA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH I ORGANIzACYJNYcH GMINY KRzYKosY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2.1 Moiliwo6d przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych
oraz pozostafo6ci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do
skfadowania.

Zgodnie z uchwatq XXXI/8I1,/17 Sejmiku Wojew6dztwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2Ot7 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla wojew6dztwa
wielkopolskiego na lata 2Ot6-2022 wraz z planem inwestycyjnym Gmina Krzykosy
nale2y do Vl regionu. Gmina jest cztonkiem Porozumienia Miqdzygminnego
w kt6rego skfad wchodzi L7 gmin z Vl regionu. Gmina posiada udziafy w sp6fce

,,zaklad Gospodarki odpadami" sp. z o.o. w Jarocinie, kt6ra jest od 2016 r. roku



2.3

2.2

oficjalnie w regionie Vl Regionalnq Instalacjq do Przetwarzania Odpad6w

Komunalnych (RIPOK) jako:

* sktadowisko odpad6w

* instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych

* instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpad6w zielonych

i innych bioodpad6w (kompostowania).

Potrzeby inwestycyjne zwiqzanie z gospodarowaniem od padami komunal nymi

Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarkq odpadami komunalnymi w roku 201-9

wynikajq wyfqczenie z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi na obszarze Gminy Krzykosy, przede wszystkim stworzenia Punktu

Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK), Dziatania zwiqzane

z tworzeniem PSZOK sq prowadzone.

Koszty poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych.

W dniu L4 czerwca 2Ot7 roku zawarto umowq (aneks z dnia L8 stycznia 2018 r.)

z firmq Przedsiqbiorstwo Ustug Komunalnych Artur Zys Ptawce 5a, 63-000 Sroda

Wielkopolska na okres od L lipca 2OL7 r. do 30 czerwca 2OI9 r. Umowa obejmujq

transport oraz zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomo6ci

zamieszkatych z terenu Gminy Krzykosy, w spos6b zapewniajqcy osiqgniqcie

odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych

biod egrad acj i p rzekazywa nych do sktadowa nia.

Koszty poniesione w 20L8 r. w zwiqzku z odbiorem, transportem

i zagospodarowaniem odpad6w komunalnych z nieruchomoSci zamieszkafych

pofo2nych na terenie Gminy Krzykosy wyniosfy: 487 '996,56 zl,

2.4 Liczba mieszkafic6w oraz liczba wfa6cicieli nieruchomo6ci, kt6rzy nie zawarli

umowy, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 1, w imieniu kt6rych gmina powinna podiE6

dzialania, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 6-12.

Jak wynika z deklaracji zlo2onych w 2018 r przez wla5cicieli nieruchomo6ci

zamieszkalych, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objqtych byto

tqcznie: 1-802 gospodarstwa domowe, z czegoi

* 1.646 gospodarstw domowych (91,34 %) deklarowato gromadzenie odpad6w

komunalnych w spos6b selektywny

* 156 gospodarstw domowych (8,66%) deklarowafo gromadzenie odpad6w

komunalnych w spos6b nieselektywny,

Gmina prowadzi na bie2qco dziatania zwiqzane z ujawnianiem wtaScicieli

nieruchomoSci, kt6rzy nie zlo2yli deklaracji lub dane zawarte w deklaracji budzq

wqtpliwoSci,

Po za systemem znajdujq siq nieruchomoici niezamieszkale znajdujqce siq na terenie

Gminy Krzykosy, kt6re majq podpisane umowy z podmiotami wpisanymi do rejestru

dziatalno6ci regulowanej na terenie gmin.



2.5 llo56 odpad6w komunalnych wytworzonych na terenie Gminy w roku 2018

Odpady komunalne na terenie gminy zbierane sE w postaci selektywnej

i nieselektywnej. W skfad odpad6w zbieranych selektywnie wchodzq: papier, szkto,

tworzywa sztuczne oraz bioodpady. Odpady zbierane w systemie selektywnym

sq gromadzone w workach (odpady segregowane) oraz pojemnikach (pozostate

odpady). Odpady zbierane w spos6b nieselektywny gromadzone sq w pojemnikach

(wszystkie frakcje tqcznie). Na terenie Gminy Krzykosy ze strumieni odpad6w

komunalnych wydzielane sE r6wnie2 tzw. odpady problemowe w postaci zu2ytego

sprzqty elektrycznego i elektronicznego, meble i pozostale odpady

wielkogabarytowe. Odpady problemowe sq odbierane od mieszkaric6w dwa razy

w roku w ustalonych terminach. Gmina Krzykosy umo2liwifa r6wnie2 przekazywanie

opon do przedsiqbiorstwa Produkcyjno Uslugowo Handlowego Mikotaj. Ponadto

szkoty w terenu Gminy Krzykosy prowadzify selektywnq zbi6rkq odpad6w (puszki

aluminiowe, baterie, nakrqtki) w ramach konkursu prowadzonego przez ZGO Sp'

z o.o. w Jarocinie.

Koszty funkcjonowania systemu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 20L8 r.

wyniosty 585.837,30 zt. Wptat dokonano na kwotq 473.!62,Otzl.7aleglosci wyniosly

5O.4OL,94 zt. Nadplata na koniec roku 2018 wyniosta 4.593,2421.

Uchwafq nr ll/2018 z dnia 27 listopada 2018 r, Rada Gminy Krzykosy w sprawie

wyboru metody ustalania oplat za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek

takiej optaty zwiqkszono optatq miesiqcznq w nastqpujqcy spos6b:

MIESIECZNA STAWKA OPTATY USTALONA UCHWAT'A

RADY GMINY KRZYKOSY

SKTADAJACE SIE

z TRZECH I WIECEJ

OSOB

35,00 zl 7O,OO zl

SKT.ADAJACE SIE

Z DW6CH 056B
27,00 zl 54,00 zl

JEDNOOSOBOWE 2O,OO zl 40,00 zl



lloSi i rodzaj odpad6w komunalnych wytworzonych na terenie gminy Krzykosy w roku 2018

Kod odpadu Rodzaj odpad6w komunalnych

Masa wytworzonych
odpad6w komunalnych

tMel

200301 Niesegregowane odpady komunalne 1_464,360

200101 Papier itektura 72,320

200102 Szklo 59,480

200139 Tworzvwo sztuczne 83,440

200201 Odpadv ulegajace biodegradacji 4,720

200307 Od pady wielkoga barytowe 42,540

200399
Odpady komunalne niewymienione w

innych podgrupach
1,54O

200203
Inne odpady nieulegajqce

biodegradacji
26,360

200303 Odpady zczyszczenia ulic i plac6w 7,720

150104 Opakowania z metali 0,058

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 0,624

200134
Baterie i akumulatory inne ni2

wvmienione w 200133
r,032

tqcznie 1764,t94

Osiqgniqte poziomy recyklingu

Osiqgniqty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia papieru, metali, tworzyw

sztucznych i szkla LOS,Ll%

Osiqgniqty poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji

przekazywanych do skfadowania O,53 %

3. WNtOSKT

Gmina Krzykosy wdrozyfa irealizuje obowiqzki w zakresie gospodarki odpadami

komunalnymi. Nale2y wr6cii uwagQ, ze koszty poniesione przez gminq w zwiqzku ze

Swiadczeniem Uslug zwiqzanych odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpad6w

komunalnych z roku na rok wzrastajq,

Celem ograniczenia koszt6w Gmina Krzykosy zamierza wprowadzii wzmo2one kontrole

odpad6w przekazywanych przez mieszkadc6w.

W roku 20L8 Gmina Krzykosy osiqgnqf a wszystkie poziomy odzysku i recyklingu,

przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy

odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazanych do skfadowania.


