ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
NA TERENIE GMINY JANÓW
ZA ROK 2017.

I. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Janów sporządzona została w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie 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 2017r.
poz. 1289), gdzie został określony obowiązek analizy.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW.
Od dnia 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.
Doroczna analiza ma dokonać weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy Janów w zakresie:
- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych;
- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- kosztów poniesionych w związku z
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

- liczby mieszkańców, oraz liczby nieruchomości z którymi nie zostały zawarta umowa
o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g.;
- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
- ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy, oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.c.p.g., gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z której właściciel ,
mieszkaniec ( lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina również sprawuje nadzór nad
prawidłowym przebiegiem zagospodarowania i procesami unieszkodliwiania odebranych
odpadów.
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 2017r. – do 30 czerwca 2019r. ( 30 miesięcy). 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:
 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,
 papier,
 metale,
 tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET oraz opakowania po chemii
gospodarczej
 szkło białe i kolorowe (opakowaniowe),
 opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,
 odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę
możliwości w przydomowych kompostownikach poprzez ich kompostowanie,
 odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych
takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów, które
nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) wykonywane we własnym
zakresie przez właściciela nieruchomości.
 zużyte opony,
Dwa razy w roku odbywa się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wszelkich odpadów problemowych
z nieruchomości zamieszkałych. W roku 2017 odbiór w/w odpadów odbył się dniu 31 maja
oraz 29 września.
Mieszkańcy mają również możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów
segregowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym: leków,
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych określa poniższa tabela:

RODZAJ ODPADU

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKALNE W
ZABUDOWIE
JEDNORODZINNEJ

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKALNE W
ZABUDOWIE
WIELORODZINNEJ

Odpady komunalne
zmieszane

Co najmniej 1 raz w
miesiącu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

Papier

Co najmniej 1 raz w
miesiącu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

Tworzywo sztuczne

Co najmniej 1 raz w
miesiącu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

Szkło

Co najmniej 1 raz w
miesiącu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

Bioodpady, odpady zielone –
z nieruchomości nie
posiadających
kompostownika

Co najmniej 1 raz w
miesiącu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

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 do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami Planu gospodarki
odpadami województwa śląskiego Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, , spełnia warunki instalacji regionalnej
do przetwarzania odpadów komunalnych.

IV.
ANALIZA
POTRZEB
INWESTYCYJNYCH
ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI.
W roku 2017 nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

V. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM,
RECYKLINGIEM
UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW
KOMUNALNYCH.
W roku 2017 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 2017 - 355 200,00 zł

VI. LICZBA MIESZKAŃCÓW
Na dzień 31 grudnia 2017r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Janów
wyniosła 5912 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 oraz domki letniskowe. 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 2017 r., z terenu Gminy Janów.
Inne odpady nieulegające
biodegradacji

11,520

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

573,064

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

110,050

15 01 07

Opakowania ze szkła

78,860

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne

0,310

20 01 35*

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne

1,117

20 02 03
20 03 01

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

0,856

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

153,900

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

51,976

15 01 04

Opakowania z metali

4,400

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny

31,200

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie

0,006

20 01 34

Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01 33

0,083

15 01 01

Opakowania z tektury

18,500

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

2,800

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

14,550

20 01 32

Leki inne niż wymienione w
20 01 31

0,070

16 01 03

Zużyte opony

2,700

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 MECHANICZNIBIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
W roku 2017 odebrano:
20 03 01
20 01 08

19 12 12

20 02 01

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
Odpady ulegające biodegradacji

573,064 Mg
2.800 Mg

120,843 Mg

21,300 Mg

X. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.
Realizując działalność edukacyjną z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gmina Janów zaproponowała przeprowadzenie konkursu ekologicznego pt. „XIII KONKURS
ZBIERANIA PUSZEK ALUMINIOWYCH” dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli
z terenu gminy. Dzieci miały za zadanie puszek aluminiowych a następnie przekazanie ich
do punktu skupu lub recyklingu. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej
najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy, propagowanie właściwych postaw
ekologicznych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Zabrano łącznie 394,8 kg
puszek. Cieszymy się, że udało nam się zaangażować do współpracy tak wiele dzieci
i opiekunów. Mamy nadzieję, że była to dla wszystkich miła zabawa.
W ramach programu ekologicznego podczas majówki zorganizowane zostało również
przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ,
która chętnie uczestniczyła w imprezie.

