Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi dla
gminy Mikołów za 2014 r.
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Odpady komunalne są zdefiniowane jako odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami
komunalnymi,
nawet
jeżeli
zostały
poddane
czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości.
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych
z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim
gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury związane
z handlem, usługami, rzemiosłem, szkolnictwem itp.
Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Mikołów według stanu
na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 39.709.
Natomiast liczba mieszkańców zamieszkałych według złożonych
deklaracji wyniosła na dzień 31.12.2014 r. - 37.026.

W 2014 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel
Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej zgodnie z zawartą umową
kontynuowało do 31.12.2014 r. świadczenie usługi polegającej na
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z obszaru gminy Mikołów.
• Odpady komunalne z terenu gminy Mikołów były odbierane
w postaci zmieszanej i selektywnej. Odpady zmieszane
gromadzone były w pojemnikach o pojemności od 110 do 1100 l
oraz w kontenerach od 5 do 10 m3.
• Właściciele nieruchomości prowadzili segregację odpadów
komunalnych typu papier, szkło ( w zabudowie jednorodzinnej
dodatkowo podział na szkło białe i kolorowe), tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe oraz metale. Z nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej – odpady selekcjonowane odbieranie
były w workach, natomiast – w zabudowie wielorodzinnej –
z pojemników do selektywnej zbiórki.
• W ramach systemu gospodarowania odpadami od właścicieli
nieruchomości odbierane były odpady komunalne zmieszane oraz
odpady zbierane selektywnie tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe.
•

Wiosną i jesienią przeprowadzone zostały zbiórki rzeczy zbędnych.
W ramach zbiórki rzeczy zbędnych odbierane były: odpady
budowlane z drobnych remontów, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
• Jesienią zorganizowano zbiórkę liści.
• Każdy właściciel nieruchomości miał również możliwość
dostarczenia odpadów wyselekcjonowanych jw. oraz odpadów
niebezpiecznych (m.in. lakierów, farb, rozpuszczalników, olejów) we
własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
mieszczącego się przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie.
• Na terenie gminy prowadzona była zbiórka zużytych baterii oraz
leków przeterminowanych. W 2014 r. gmina zawarła porozumienia
z następującymi aptekami odnośnie określenia zasad realizacji
zbiórki przeterminowanych leków: „Apteka Piastowska Meddim”
przy ul. K. Prusa 14, „Apteka Stara ”przy Rynek 5, „Nowa Apteka
przy ul. Żwirki i Wigury 37 oraz Apteka św. Wojciecha przy
ul. Okrzei 28.
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W roku 2014 przetwarzaniu poddano następującą ilość odpadów
komunalnych zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów
zielonych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości
7.223 Mg zostały poddane procesowi odzysku w instalacjach
wykazanych w dalszej części informacji,
b) odpady z mechanicznej obróbki odpadów (pozostałości
z sortowania) w ilości 4.573,4 Mg zostały poddane procesowi
odzysku w instalacjach wykazanych w dalszej części informacji,
c) odpady zielone w ilości 1.521,7 Mg, zostały poddane procesom
kompostowania.
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Łączna ilość odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów za rok
2014 wynosiła 17.886,60 Mg, z czego selektywnie zebrano
10.663,60 Mg.
W roku 2014 zgodnie z obowiązującym prawem, nie składowano
odpadów zielonych.
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W 2014 roku osiągnięto następujące
gospodarowania odpadami komunalnymi:
1.

2.

3.

wskaźniki

Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2014
wyniósł 0%, przy dopuszczalnym na 2014 rok w wysokości
50%.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł 33,7 %. Jest to wskaźnik
bardzo wysoki, biorąc pod uwagę, że wymagany w roku 2014
poziom odzysku tych frakcji surowcowych wynosi 14 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, wyniósł 100 %. Jest to
wskaźnik bardzo wysoki, biorąc pod uwagę, że wymagany
w roku 2014 poziom odzysku tych frakcji surowcowych wynosi
38 %.

•

•
•

Generalnym założeniem wynikającym z art. 20 ustawy
o odpadach jest, że odpady poddaje się przetwarzaniu
(tj. odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w tym przygotowaniu
poprzedzającemu odzysk lub unieszkodliwianie) w miejscu ich
powstania.
Tylko wtedy, gdy przetwarzanie odpadów nie jest możliwe
w miejscu powstania, przekazuje się je do najbliżej położonych
miejsc, w których mogą być przetworzone.
W obu wariantach uwzględnia się hierarchię sposobów
postępowania z odpadami:
1.
2.
3.
4.
5.

•

zapobieganie powstawaniu odpadów
przygotowanie do ponownego użycia
recykling
inne rodzaje odzysku
unieszkodliwianie

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości obowiązany jest przekazywać zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania,
przeznaczone do składowania, wyłącznie do regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów.
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Zgodnie z zasadą bliskości nakazuje się, aby zmieszane odpady
komunalne,
pozostałości
z
procesu
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania,
przeznaczone do składowania, odpady zielone, były przetwarzane na
terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone.
Na terenie gminy Mikołów nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
Wobec czego odpady zmieszane kierowane są do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w Knurowie przy ul.Szybowej
44, którą zarządza PPHU KOMART Sp.z o.o. ul.Szpitalna 17, 44-194
Knurów.
Odpady zielone winny być przekazywane do instalacji regionalnej
w Rybniku ul.Rycerska 101, zarządzanej przez BEST-EKO Sp.z o.o.
ul.Gwarków 1 z siedzibą w Żorach.
W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, podmiot odbierający odpady
od właścicieli nieruchomości przekazuje odpady do instalacji zastępczej
przewidzianej do obsługi tego regionu.
Instalacje zastępcze zostały wskazane w Uchwale Nr IV/32/9/2013 z dnia
25 marca 2013 roku Sejmiku Województwa Śląskiego.
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W 2014 r. odpady komunalne odebrane z terenu gminy Mikołów
zostały przekazane do następujących instalacji odzysku
i unieszkodliwiania:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Modułowa Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych P.U.H. EKOM
Janota Zdzisław Zakład Główny: Ogrodzona 115, 43-426 Dębowiec
(opakowania z tworzyw sztucznych, inne odpady z mechanicznej
obróbki odpadów)
Instalacja do mielenia odpadów w młynie, ul. Braci Kobylańskich 41
w Drzewicy GREEN BROKER Krzysztof Górka ul. Skłodowskiej –
Curie 14/65 , 26-300 Opoczno (opakowania z tworzyw sztucznych),
Instalacja Przetwarzania Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego
RECO Michał Schwan ul. Bytomska 108 F, 41-803 Zabrze (zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne),
Instalacja MBP PPHU „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 44-194
Knurów (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),
Rekultywacja terenu w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Bałtyckiej,
Ekonispol Sp. z o.o., ul.Bernardyńska 1, 41-902 Bytom (odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów),
Simeko Sp. z o.o , Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra
(opakowania ze szkła),

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych PUK van
Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706
Ruda Śląska (odzież, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe),
Instalacja do Segregacji Odpadów SG SYNERGIA Spółka z o.o.
S.K.A. ul.Wrzosowa 20 a, 44-120 Pyskowice (zmieszane odpady
z budowy, remontów i demontażu),
Instalacja do Segregacji Odpadów 44-120 Pyskowice Zaolszana
działka Nr 246/144 TRANS -KRUSZ EKO Spółka z o.o. (zmieszane
odpady z budowy, remontów i demontażu),
Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie
ul. Pułaskiego 68 G, 42-300 Myszków (inne odpady z mechanicznej
obróbki odpadów),
Instalacja Rozwłókniania Makulatury Świecie Recykling Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie (opakowania z papieru i tektury),
Oczyszczalnia ścieków w Boguszowicach zarządzana przez BESTEKO (kompostowanie w pryzmach), ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik
(odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone),
Instalacja do Termicznego Przekształcania Odpadów Sarpi Sp.
z o.o. ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza
(przeterminowane leki).
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W 2014 r. koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wyniosły 5.210.673,75 zł. Podział kosztów na poszczególne
składniki przedstawiono w Tabeli
L.p.

Składnik

1.

Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych ( w tym zakup
pojemnika na leki przeterminowane)

2.

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

381.332,56

3.

Obsługa administracyjna, w tym: płace,
szkolenia, usługi pocztowe, zakup
materiałów pocztowych, telefonia
stacjonarna, strona internetowa

614.586,71

OGÓŁEM:

Koszty w 2014 roku
w zł

4.214.754,48

5.210.673,75
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W prowadzonej w 2014 roku gospodarce odpadami zgłoszono wiele
interwencji dotyczących odbioru odpadów i tak:

•

Wystąpiły trudności związane z bezpośrednim powiadamianiem wszystkich
właścicieli nieruchomości o zmianie harmonogramu;
W 2014 roku odbiór odpadów ustalany był np. na drugi wtorek miesiąca.
Jeżeli w pierwszy wtorek miesiąca wypadało jakieś święto, mieszkańcy
pomijali
ten
dzień
w
określeniu
dnia
odbioru,
i wystawiali odpady dopiero za tydzień po przypadającym dniu odbioru.
Zdarzały się przypadki niesłusznie zgłaszanych reklamacji. Kiedy w trakcie
zgłaszania przez mieszkańców braku odbioru odpadów z nieruchomości,
pracownik Referatu Usług Komunalnych zadawał pytanie, czy odpady
zostały wystawione przed posesję w dniu odbioru o godz. 6:oo. Mieszkaniec
potwierdzał, że odpady były wystawione przed godz. 6:oo. Po wyjaśnieniu
przez pracownika, że w programie SMOK monitorującym przejazd
samochodów odbierających odpady, będzie sprawdzony przejazd pojazdu,
a szczególnie godzina, o której samochód znajdował się w okolicy
przedmiotowej posesji, mieszkaniec wycofywał się ze składanej reklamacji
i przyznawał się, że pojemnik był wystawiony po wymaganym czasie.

•

•

Wielokrotnie po zapełnieniu śmieciarki w czasie odbioru odpadów
na danej ulicy, pojazd zjeżdżał z rejonu i kierował się na
przeładunek. Mieszkańcy myśląc, że pojazd odjechał i w danym
dniu już nie przyjedzie, zabierali pojemniki sprzed nieruchomości
i w następnym dniu zgłaszali brak odbioru odpadów. Podobne
sytuacje występowały, kiedy pojazd ulegał awarii i podstawiano
w danym dniu samochód na drugą zmianę, ale mieszkańcy
wcześniej zdążyli zabrać pojemniki lub worki z odpadami
segregowanymi sprzed posesji.
• Bywały sytuacje, kiedy w dniu odbioru worków z odpadami
segregowanymi, przejeżdżał jakiś inny samochód (prawdopodobnie
„złomiarze”) i zabierał worki z metalami. Mieszkańcy sygnalizowali,
że nie zostały dostarczone worki na metal. Po wyjaśnieniu okazało
się, przy odbiorze odpadów pracownicy przedsiębiorcy nie
zostawiali pustych worków na metal, ponieważ przy posesji nie było
pełnych worków z metalami.
•

•

•

Zdarzały się również takie przypadki, kiedy mieszkańcy zgłaszali brak
dostarczenia wymaganej ilości worków na odpady segregowane (ilość
dostarczanych pustych worków na daną nieruchomość jest taka sama jak
ilość wystawionych pełnych worków). W trakcie rozmowy okazywało się, że
na danej nieruchomości zamieszkują dwie albo trzy rodziny i całą ilość
pustych worków przeznaczonych dla tej nieruchomości zabierała jedna
osoba.
Dochodziło również do takich sytuacji, kiedy mieszkańcy do pojemnika na
odpady zmieszane wkładali odpady remontowo-budowlane lub zielone.
Zgodnie z przepisami prawa odpady remontowo-budowlane oraz zielone
muszą być zbierane selektywnie. Wówczas przedsiębiorca nie opróżniał
pojemnika. Było to jakby ostrzeżenie dla mieszkańca i zwrócenie uwagi na
daną sprawę, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji. Mieszkańcy
wielokrotnie nie byli świadomi tego, że nie wolno umieszczać tych odpadów
do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Zgodnie z prawem (art. 9f ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w przypadku niedopełnienia
przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne,
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
Gmina winna obciążyć właściciela nieruchomości wyższą stawką za
zbieranie odpadów w sposób nieselektywny.

W ubiegłym roku występowały problemy z workami na odpady
segregowane (worki na szkło były za krótkie, za cienkie, rozklejały
się na spawie). Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
reklamował
wadliwe
worki,
zmienił
dostawcę
worków,
a mieszkańcom zgłaszającym uwagi zostały dostarczone nowe
worki.
• Wykazane interwencje były przedmiotem analiz i w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kolejnego przetargu dokonano
stosownych modyfikacji:
1. Wprowadzono do umowy na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.,
zapis o konieczności dostarczania harmonogramu odbioru
odpadów właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
2. Wprowadzono zapis dotyczący wymaganej grubości worków
oraz minimalnej szerokości worków.
• W harmonogramie na 2015 r. wpisano już konkretne daty odbioru
odpadów, co uniemożliwia pojawienia się pomyłek w ustalaniu dnia
odbioru w zamian za dni świąteczne.
•

Dziękuję za uwagę

