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1. Uwarunkowania formalno – prawne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do
wykonywania rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma 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, a w szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem
analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Prezentowana 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. Do końca czerwca 2013 r. właściciele
nieruchomości zobowiązani byli do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. System
funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą
(firmą wywozową).

2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata
2012-2023

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2012-2023” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego
gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie Podkarpackim jest:

systemu

- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar
wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych,
- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
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- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów,
- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.
Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego
strategia postepowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają z przepisów
unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki
odpadami.
Aktualnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek
ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli
każdej
nieruchomości,
na
której
zamieszkują
mieszkańcy.
Zmiany
w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:
- przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz
gminy,
- osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
odpowiednich poziomów:
- Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 %
wagowo,
- Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 %
wagowo,
- Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania:


do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,



do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują
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mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów,
- ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne
zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła.
- tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
- podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:
- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po
kwartale do gminy.
Gmina Chorkówka zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego została zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przewiduje
w regionie Południowo-Zachodnim:
- regionalną instalację do przetwarzania odpadów: Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania – 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska.
- instalacje zastępcze:
− Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38200 Jasło,
− Sortownia odpadów zmieszanych,
Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów,

kompostowania

frakcji

podsitowej/

ul.

− Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów/ ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec,
− Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów/ Kozodrza, 39-103
Ostrów,
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− Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów/ Malinie 317, 39-331
Chorzelów,
− Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, 39-103 Ostrów,
− Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, 39-207
Brzeźnica.
Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Chorkówka przekazywane są do Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krośnie, ul. Białobrzeska.

3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina
Chorkówka 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 Chorkówka. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem zakres merytoryczny uchwały nr XXX/174/13
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Chorkówka obejmuje następujące zagadnienia:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, dotyczące
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów problemowych,
uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
- rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dotyczące utrzymywania
zwierząt gospodarskich,
- wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

6

Podstawowe wymagania wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Chorkówka (zgodnie z uchwałą nr XXX/174/13 z dnia 14 lutego
2013 r. Rady Gminy Chorkówka w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymani czystości
i porządku na terenie Chorkówka):

a) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
b) Ustala się workowy system zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w tzw. „systemie krawężnikowym”,
c) W ramach odbierania odpadów komunalnych obowiązuje następująca kolorystyka worków:
niebieski, żółty, czerwony, zielony, czarny,
d) W ramach zbiórki odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości zobowiązany
jest dostarczyć samodzielnie do wyznaczonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, obowiązuje następująca kolorystyka worków do gromadzenia odpadów: biały
z napisem POPIÓŁ, biały z napisem ODPADY BUDOWLANE, czarny,
e) Podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia takiego sposobu odbioru odpadów
zbieranych selektywnie, który nie powoduje ich mieszania w czasie transportu,
f) W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno – higienicznego, częstotliwość usuwania
stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Chorkówka przedstawia się następująco:
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (odpady surowcowe) i odpady
zmieszane odbierane według ustalonego harmonogramu:
a) jeden raz w miesiącu – od 1 listopada do 31 marca,
b) dwa razy w miesiącu – od 1 kwietnia do 31 października,
2) popiół – odbierany dwa razy w roku w miesiącach: styczeń i kwiecień w ilości do 4
worków na rok od właściciela nieruchomości,
3) odpady zielone odbierane jeden raz w miesiącu w okresie od maja do października,
w ilości 110 litrów na miesiąc od właściciela nieruchomości,
4) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe odbierane raz w roku w ilości 300 litrów na
rok od właściciela nieruchomości, na indywidualne zgłoszenie u przedsiębiorcy,
5) odpady problemowe oraz niebezpieczne odbierane raz w roku,
6) dodatkowo wybrane odpady niebezpieczne, zbierane:
a) w szkołach – zużyte baterie,
b) w aptekach – przeterminowane leki,
7) opróżnianie koszy ulicznych, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie dopuszczając
do ich przepełnienia.
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3,4,5 należy samodzielnie dostarczyć do
wyznaczonych na terenie Gminy Chorkówka Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. O lokalizacji tych punktów i terminach odbioru właściciele nieruchomości
zostają poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Chorkówka.
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. szkło i tworzywa sztuczne
można również umieszczać w dotychczas funkcjonujących Punktach Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Chorkówka. Punkty te
opróżniane są z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie dopuszczając do ich
przepełnienia.

4. Działania Gminy Chorkówka związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Chorkówka w celu wdrożenia nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi:
- Uchwała Nr XXXI/141/12 – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XXXVIII/157/12 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
- Uchwała Nr XXX/172/13 – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
- Uchwała Nr XXX/173/13 – w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
- Uchwała Nr XXX/174/13 – w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Chorkówka,

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy Chorkówka
nowy system obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy

Chorkówka

została

wyłoniona

firma

REMONDIS

KROeko

Sp. z o.o., która od 1 lipca 2013 r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania odpadów
komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Chorkówka.
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Głównym założeniem wprowadzonej ustawy było zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina
Chorkówka przygotowała ulotki informujące mieszkańców o zmianach jakie czekają
mieszkańców po wejściu w życie od 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz ulotki objaśniające zasady selektywnej zbiórki odpadów.
W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
wyposażono wszystkich mieszkańców w worki na segregowane odpady komunalne o różnej
kolorystyce (żółty, zielony, niebieski, czerwony). Cena worków ujęta była w cenie wywozu
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łącznie wydano ponad 81 tysięcy worków.

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz
pozostałości
z
sortowania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych
do składowania w 2013 roku

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie się
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub
unieszkodliwianie.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich
zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje
mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania
(głównie składowanie odpadów na składowiskach).
Tabela. 1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01)
w 2013 roku.
2013 rok

Nazwa i adres
instalacji, do której
zostały przekazane
odpady komunalne
Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów w Krośnie
30-400 Krosno
ul. Białobrzeska 108
ZUK w Ostrowie
składowisko odpadów
w Kozodrzy

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
(Mg)

Sposób
zagospodarowani
a odebranych
odpadów
komunalnych

20 03 01

273,4

R12

20 03 01

329,2

R12

9

Produkcja HandelUsługi
EKOMAX Sortowniach
odpadów komunalnych
w Wolicy
Razem

20 03 01

1,6

R12

20 03 01

604,2

R12

R12 – procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań
wymienionych w punktach od R1 do R11)

Tabela. 2 Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno – biologicznym
przetwarzaniu (MBR) w ZUK w Ostrowie składowisko odpadów w Kozodrzy w 2013 roku.
2013 rok

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno –
biologicznym przetwarzaniu (MBR)
[Mg]
326,6

Przekazane do instalacji zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są
procesom mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
(MBP), zgodnie
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych.

6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Chorkówka w 2013r.
W 2013 roku z terenu Gminy Chorkówka łącznie odebrano następujące ilości
odpadów:
- łącznie odpadów niesegregowanych – 787,9 Mg
- opakowania z papieru i tektury - 74,8 Mg w tym poddano recyklingowi 57,9 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych - 144,2 Mg w tym poddano recyklingowi 136,5 Mg
- opakowania ze szkła - 164,6 Mg w tym poddano recyklingowi 156 Mg
- opakowania z metalu – 0,4 Mg w tym poddano recyklingowi 0,4 Mg
- wielkogabarytowe - 14,1 Mg
- zużyte opony – 28 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 7,5 Mg
- przeterminowane leki – 0,013 Mg
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7. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie
składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji

1) W 2013 roku na terenie gminy Chorkówka łącznie odebrano:
- odpadów z mechanicznej obróbki przekazanych do składowania – 326,6 Mg
- odpadów ulęgające biodegradacji przekazanych do składowania – 2,12 Mg
- odpadów zmieszanych przeznaczonych do składowania– 183,1 Mg

2) Osiągnięte poziomy recyklingu:
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 43,38 %.
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szklą, metali, tworzyw sztucznych: 46,43 %.
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina
Chorkówka wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem
osiągając wymagane poziomy.

8. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Chorkówka za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Koszty łącznie: 350 364,30 zł
2. Kampania informacyjna: 1 049,40 zł
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 274 454,18 zł
4. Koszty administracyjne: 74 860,72 zł
w tym:
- wynagrodzenie pracowników ( 2 pracowników)
- szkolenia pracowników
- programy komputerowe RADIX GOK+, POGRUN
- druk deklaracji
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- przesyłki pocztowe
- literatura fachowa
- doręczenie korespondencji- sołtysi
- zestaw komputerowy
- koszty eksploatacyjne (meble, materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda, śmieci, lex,)
- akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, telefony, inne ).

9. Opłaty z tytułu gospodarowania
od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

odpadami

komunalnymi

w

okresie

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 421 207,15 zł
Zaległości na dzień 31.12.2013 roku - 71 827 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2013 roku – 2 196,25 zł
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 490 837,90 zł

10. Liczba mieszkańców Gminy Chorkówka

a) liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Chorkówka na dzień 31 grudzień
2013r. – 13 571 osoby,
b) systemem objęto: 3431 gospodarstw domowych,
-wysłano 227 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- zebrano 3839 deklaracji,
- zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęto 11394 osób,
c) w stosunku do 24 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli
przedmiotowej deklaracji prowadzone było postępowanie o ustaleniu wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydana decyzja Wójta Gminy określająca
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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11. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1

W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji
ludności stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte
systemem wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Chorkówka.
W 2013 roku z usług odbioru i zagospodarowania
z nieruchomości niezamieszkałych korzystało 82 właścicieli;
a) 74 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
z Usługowym Zakładem Transportowym A. Klatka

odpadów

posiada

komunalnych

zawarte

umowy

b) 7 właścicieli z firmą TRANS- FORMERS KARPATIA SP.Z O.O
c) 1 właściciel z firmą REMONDIS KROeko Sp. Z o. o.

12. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2013r. nie realizowano żadnych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

zadań

inwestycyjnych

związanych

13. Podsumowanie i wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Chorkówka za 2013 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości
objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim
dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Przedstawiona analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami
można podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2013 r., w którym
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właściciele nieruchomości rozliczali się indywidualnie za odbiór odpadów z odbiorcą (firmą
wywozową) w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy. Natomiast drugi okres
obejmuje III i IV kwartał kiedy to obowiązki w zakresie gospodarki odpadami przejęła Gmina
poprzez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości
wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą
Chorkówka a podmiotem świadczącym usługę – firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o.
Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że to rok przełomowy w systemie
gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy
Chorkówka dotyczących przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Chorkówka na lata przyszłe jest dalsze
uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów
odzysku i recyklingu odpadów.
Jednym z głównych zadań Gminy Chorkówka na nadchodzące lata jest również utworzenie
i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy
będą mogli oddawać w każdej ilości, nieodpłatnie wszelkie problemowe odpady komunalne.

Sporządziła: Magdalena Harmata
Urząd Gminy Chorkówka
Referat Infrastruktury i Środowiska
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