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1) PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES ANALIZY.
Dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Spiczyn za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Analiza została
opracowana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, informacji generowanych z programu
MIKROBIT, a także innych dostępnych danych wpływających na koszty gospodarki
odpadami. Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 250).
2) REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI.
Ustawy:
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. z 2016r. , poz. 250 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
Rozporządzenia:
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012r., Nr 676).

Akty prawa miejscowego:
Uchwała nr VII.100.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty.
Uchwała nr VII.101.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr VII.102.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Uchwała nr VII.121.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr VII.120.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Uchwała nr VII.142.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty

3) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY SPICZYN.
Od dnia 1 sierpnia 2016r. stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych kształtują się w następujący sposób:
- 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
- 13 zł miesięcznie od mieszkańca w jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
(Dnia 8 grudnia 2016r została podjęta uchwała przez Rade Gminy Spiczyn zmieniająca stawkę za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, od dnia 1 lutego 2017 roku)

Na stronie internetowej utworzona została zakładka dotycząca systemu gospodarowania
odpadami, aby mieszkańcy na bieżąco mogli śledzić działania gminy w tym zakresie.
Odnaleźć tam można m.in.:
- harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,
- druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje dotyczące firm w nowym systemie,
- informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami,
- teksty uchwał podjętych przez Radę Gminy Spiczyn
- sposób segregacji odpadów
- inne materiały informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami.
Częstotliwość odbioru odpadów:
Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów
(papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale)




raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie wielorodzinnej wyposażonych w pojemniki 1100 l;

raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie jednorodzinnej


4)
MOŻLIWOŚCIPRZETWARZANIAZMIESZANYCHODPADÓW
KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z
SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA ODPDÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA.
Gmina Spiczyn zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 2590 z późn. zm.) –przyjętego Uchwała Nr
XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2012r.. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2012r., poz. 2590 z późn. zm.) wchodzi w skład Regionu CentralnoWschodniego, w którym regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
jest prowadzona przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Instalacją
przewidzianą do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów komunalnych uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z
innych przyczyn jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
Łęczna. Na terenie Gminy Spiczyn nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

5) POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W analizowanym okresie nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spiczyn.
6) KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM,
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
a) koszty łącznie:

408.267,64 zł

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

379.392,48 zł
28.875,16 zł

c) koszty administracyjne:
w tym:

-wynagrodzenie pracowników,
24.697,21 zł
-koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, druki płatnicze, bębny, tonery) 4.056,95 zł
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016r. do
31.12.2016r.
Zgodnie z przyjętym prawem miejscowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza się miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek.
ponoszenia opłaty

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 405.835,34 zł
Zaległości na dzień 31.12.2016r.

68.155,34 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2016r.

4.078,01 zł

Dla potrzeb wyegzekwowania należności wystosowano następującą ilość upomnień:
RATA
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KWOTA
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KOSZTY UPOMNIEŃ
WYSTAWIONYCH

50.686,88

2.992,80

7) LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY SPICZYN
Gmina Spiczyn liczy 5706 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.) w tym 5583
zameldowanych na pobyt stały i 123 zameldowanych na pobyt czasowy. W deklaracjach o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie,
ujętych zostało 5041 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.). Ilość złożonych deklaracji przez
mieszkańców Gminy Spiczyn od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wyniosła- 1491
sztuk na nieruchomości zamieszkałe (są to tylko deklaracje aktywne).


Ilość osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do dnia
31.12.2016r.– 4993 osób (1461 sztuk złożonych deklaracji), co stanowi 97,83% ogółu
mieszkańców zadeklarowanych.



Ilość osób, które zadeklarowały niesegregowana zbiórkę odpadów komunalnych do
dnia 31.12.2016r.– 48 osób (30 złożonych deklaracji), co stanowi 0,95 % ogółu
mieszkańców.






8) ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE
GMINY ORAZ ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,
ODPADÓW ZIELONYCH ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ
POWSTAJĄCYCHZPRZETWARZANIAODPADÓWKOMUNALNYCH
POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO –
BIOLOGICZNEGOPRZETWARZANIAODPADÓWKOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
Szczegółowy wykaz ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Spiczyn
został przedstawiony w sprawozdaniu, będącym załącznikiem do niniejszej analizy.
9) WNIOSKI
Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że:
1.

Nadwyżka z roku 2015r została zagospodarowana w roku 2016 na zakup
pojemników i kontenerów.

2.

Różnica z ilości mieszkańców zameldowanych a tymi którzy są objęci w
deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika miedzy innymi:
- uczniowie i studenci zameldowani w Gminie Spiczyn mieszkają poza terenem
- mieszkańcy w celach zarobkowych wyjeżdżają do większych miast bądź za granicę

3.

Na terenie Gminy Spiczyn nie powstał Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Głównym jest brak terenu, jednak Gmina dąży do jak
najszybszego utworzenia. Mieszkańcy mają możliwość przekazywania odpadów do
mobilnych punktów, które odbierane przez operatora zbiórki według uzgodnionego i
ogłoszonego harmonogramu.

4.

Mieszkańcy w ciągu roku 2016 mieli zapewniony comiesięczny odbiór
odpadów wraz z dostarczeniem minimum trzech worków do segregacji oraz od
października 2016 do kwietnia 2017 odbiór popiołu - bezpośrednio z nieruchomości.

5.

W roku 2016 wymagany poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został osiągnięty.

6.

Gmina Spiczyn w kolejnych latach za priorytetowe działania uznała dalsze
ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prawidłową segregację tych
odpadów u źródła. Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Prowadzenie działań informacyjnych o konieczności prowadzenia
selekcji odpadów. Edukacja najmłodszych o odpowiedniej selekcji odpadów oraz o
kulturze zachowań w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

7. W październiku został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Spiczyn w 2017 r. Najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oferty złożyło
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp.z.o.o.

