Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na
terenie Miasta i Gminy Debrzno
za 2013 rok

Debrzno 2014 rok

I. Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przedmiotowa analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami
komunalnymi funkcjonował od 1 lipca 2013 r. w oparciu o zasady określone w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Głównym założeniem analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest dostarczenie
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne
1. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
miasta i gminy Debrzno odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług zadania
realizowane były przez:
• Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont - bis Złotów,
• Zakład Usług Komunalnych Woźniak Teresa, Debrzno,
• Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Złotów,
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Szczecinek.
2. Od 1 lipca do 31 lipca 2013 r. została zawarta umowa na odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na których
nie zamieszkują mieszkańcy realizowane było przez firmę Sanikont- bis Złotów Waldemar
Zawistowski, al. Rodła 45, Złotów na podstawie wyboru oferty zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych do równoważności kwoty 14.000,00 euro.
Od dnia 1 sierpnia 2013 r. została wybrana firma na świadczenie tychże usług w trybie
przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont Radosław Kostuch, ul.
Narutowicza 76/57, Inowrocław (podwykonawca Sanikont- bis Złotów). Umowa została zawarta na
okres od 1 sierpnia 31 grudnia 2014 r.
3. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Debrzno przekazywane są do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w
Nowym Dworze Sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy od dnia 1 lipca 2013 r. na
zagospodarowanie odpadów.
4. Na terenie Gminy Debrzno zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) położony w miejscowości Grzymisław, działka 760/4, 760/27. PSZOK przyjmuje
następujące rodzaje odpadów:
* odpady wielkogabarytowe;
* zużyte opony;
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
* chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);
* odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających
pozwalania na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone
odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany itp.);
* zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
* odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
metal);
* zużyte baterie i akumulatory;
* opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach.,
tonerach itp.;
* odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

III.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Debrzno

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina
Debrzno zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Jednym z
obligatoryjnych etapów było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Debrzno (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Podjęta Uchwała Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno
obejmuje następujące zagadnienia:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

IV. Działania Gminy Debrzno związane z wprowadzeniem ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Debrznie:
* w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno;
* w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik;
* w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
* w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów;
* w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
* w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
* w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
* w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w
Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Debrzno;

* w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 72.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
* w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w
Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Debrzno;
* w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych;
* w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

V. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Debrzno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane po uruchomieniu nowego systemu przekazywane były do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w „Nowy Dwór” Sp. z o. o.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2013 r. zakupywano blaszaki, kontenery oraz pojemniki na potrzeby zorganizowania
PSZOK-u.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013 r. - wynosiła 9 318 , w tym
miasto – 5 171 mieszkańców i wieś – 4 147 mieszkańców.
b) systemem objęto nieruchomości zamieszkałe jak i nie zamieszkałe.
c) ilość podmiotów prawnych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2013.
d) ilość osób fizycznych, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyniosła 1336.
e) w stosunku do 5 właścicieli nieruchomości zamieszkałych (którzy nie złożyli deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie)
prowadzone było postępowanie o ustalenie wysokości opłaty.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2013 rok.
a) masa poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.367,4 Mg,
- zmieszane odpady opakowaniowe – 21,9 Mg,
- opakowania ze szkła – 21,5 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 2,5 Mg,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 0,3 Mg,
- odpady wielkogabarytowe - 8,1 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,4 Mg,
- inne frakcje zebrane w sposób selektywny - zużyte opony – 8,3 Mg,

- inne frakcje zebrane w sposób selektywny – popiół – 5,7 Mg,
- inne frakcje zebrane w sposób selektywny – bio – 2,6 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki – 1,4 %.
5. Osiągnięte poziomy recyklingu.
* poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 35,4 %,
* poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy: 14,4 Mg.

VI. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od
01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
* Przypis na 2013 r. (okres od lipca do końca roku) wynosił 470.832,56 zł, z czego osoby fizyczne214.780,06 zł; osoby prawne - 256.052,50 zł.
* Wpłaty rzeczywiste z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych
wynosiły – 410.478,41 zł.
* Wpłaty z opłat 410.478,41 zł – koszty prowadzenia gospodarki odpadami – 484.827,18 zł =
74.348,77 zł (wynik ujemny)
* Zaległości na dzień 31.12.2013 r. - 10.351,93 zł (wymagalne); 50.343,92 zł (niewymagalne)
* Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. - 341,70 zł.
Rada Miejska w Debrznie ustaliła stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych (Uchwała Nr 71.XXXII.2012):
- 8 zł od osób, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 12 zł od osób jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Rada Miejska w Debrznie ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów
komunalnych od właścicieli nie ruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny (Uchwała Nr 71.XXXII.2012):
a) pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 10,50 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 11,50zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 21,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 92,95 zł,
e) kontener o pojemności 7m3 – w wysokości 591,50 zł,
f) pojemnik o pojemności 8000 l – w wysokości 750,00 zł.
Rada Miejska w Debrznie ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do odpadów
komunalnych od właścicieli nie ruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (Uchwała Nr 71.XXXII.2012):
a) pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 13,13 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 14,38 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 26,25 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 116,19 zł,
e) kontener o pojemności 7m3 – w wysokości 739,38 zł,
f) pojemnik o pojemności 8000 l – w wysokości 937,50 zł.
Przy ustaleniu stawek opłat wzięto pod uwagę koszty utworzenia PSZOK-u, koszty
edukacji, koszty administracji, koszty odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów.

VII. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
Koszty obsługi systemu łącznie wyniosły 484.827,18 zł, z czego wydano na:
- wyposażenie,
- usługi- ulotki, instal.,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- podróże krajowe,
- ubezpieczenie,
- PSZOK,
- wynagrodzenie pracowników (2 pracowników).

VIII. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki i worki do segregacji
W ramach systemu wyposażono wszystkie osoby fizyczne i prawne:
- w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkałych
(120 l, 240 l),
- w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zielone, żółte, brązowe, szare).
Usługę świadczyła firma Sankont – bis Złotów.
W zależności od potrzeb dodatkowe worki do segregacji dostępne są również w Urzędzie Miasta i
Gminy Debrzno w biurze nr 30.

Sporządziła:
Sandra Krampikowska
insp. ds. gospodarki komunalnej

