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I. WPROWADZENIE
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janów
sporządzona została w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 10 oraz art. 9
tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U
z 2016r. poz. 250).
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW.
Od pierwszego lipca 2013 roku uruchomiony został nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i
funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina Janów.
W trybie przetargu nieograniczonego na odbiór z zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy została wyłoniona firma pod
nazwą Tadeusz Cieślak P.P.H.U. „TAMAX” z siedzibą ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów
na okres od 1 stycznia 2015r. – do 31 grudnia 2016r. ( 24 miesiące). W ramach systemu
właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnego
zbierania odpadów „ u źródła”.
Odbiorem odpadów u „ źródła” zostały objęte następujące frakcje odpadów:
1) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,
2) papier,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET oraz opakowania po chemii
gospodarczej
5) szkło białe i kolorowe (opakowaniowe),
6) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,
7) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji,
8) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę
możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,
9) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych
takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony,
Dwa razy w roku odbywa się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. W roku
2015 odbiór w/w odpadów odbył się 30 marca oraz 29 października.
III. ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH,
ODPADÓW
ZIELONYCH
ORAZ
POZOSTAŁOŚCI
Z
SORTOWANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH
DO
SKŁADOWANIA.
Na terenie Gminy Janów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z zawartą umową odpady komunalne z terenu gminy przekazywane są do regionalnej
instalacji w Sobuczynie zgodnie z założeniami Planu gospodarki odpadami województwa
śląskiego, która spełnia warunki instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów
komunalnych.
IV.
ANALIZA
POTRZEB
INWESTYCYJNYCH
GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI.

ZWIĄZANYCH

Z

Art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt b u.c.p.g. obowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie
potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby
inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy przejawiają
potrzebę budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). W roku 2015 udostępniono
mieszkańcom PSZOK położony w miejscowości Janów na terenie oczyszczalni ścieków.
V. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM,
RECYKLINGIEM UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH.
W roku 2015 poniesione koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi to koszt odbioru, odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez
przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Janów, który
wyniósł:
za cały rok 2015 - 319 200,00 zł

VI. LICZBA MIESZKAŃCÓW
Na dzień 31 grudnia 2015r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Janów
wyniosła 5904 osób.

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O
KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1 U.C.P.G., W IMIENIU KTÓRYCH GMINA
POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA , O KTÓRYCH MOWA ART. 6 UST. 6-12.
Wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami gmina Janów objęła tym systemem
tylko nieruchomości zamieszkałe. Z wiedzy posiadanej przez urząd gminy, właściciele
nieruchomości niezamieszkałych posiadają indywidualne umowy na odbiór odpadów
komunalnych.

VIII. ILOŚC ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY
JANÓW.
Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2015 r., z terenu gminy Janów.
Wyszczególnienie
Odpady zmieszane
makulatura
Plastik
Szkło
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Odpady wielkogabarytowe
elektrośmieci

2015
552,6
22,8
38,8
65,2
50,6
16,1
1,9

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne z terenu gminy.

IX. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH , ODPADÓW ZIELONYCH
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI
Z
MECHANICZNI-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH.
W roku 2015 odebrano:
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Nie segregowane
(zmieszane)odpady
komunalne
Odpady ulegające
biodegradacji
Inne odpady ( w tym
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11

552,6 Mg
2.5 Mg

31,9 Mg

