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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.
II.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Gminy Baligród odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług.
Zadanie realizowane było przez LKS Leśnik Baligród, ul. Kazimierza Wielkiego 43, 38606 Baligród.
2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany był przez Zakład Usług Technicznych
Sp. z o.o. w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz. Firma została wybrana w
trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na pół roku tj. od
01.07.2013 r. do 31.12.2014r.
3. Na terenie Gminy Baligród utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który
zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Baligrodzie, ul. Kazimierza
wielkiego b/n. Do PSZOK mieszkańcy mogli dostarczać odpady o kodzie: 15 01 01, 15
01 02, 15 01 05, 15 01 07, 16 01 03, 16 06 04, 16 06 05, 17 01 01, 17 01 36, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 35, 20 01 39, 20 03 07. Przeterminowane leki można było oddać w
Aptece w Baligrodzie. W obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy, placówki
oświatowe i kulturalne na terenie gminy rozstawiono pojemniki na zużyte baterie.

III.

OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Na terenie Gminy Baligród nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową poprzetargową
- w pierwszym półroczu trafiły na Składowisko Odpadów w Średnim Wielkim,
- w drugim półroczu do Stacji Segregacji Odpadów w Brzegach Dolnych.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców.

a)
b)
c)
d)

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013r. – 3394
Systemem objęto: 3394 osób
Złożonych deklaracji: 1074
Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne:
1212

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.
I kwartał 2013r.
- odpady zmieszane – 114,9 Mg
- tworzywa sztuczne – 4,84 Mg
- szkło – 6,36 Mg
II kwartał 2013r.
- odpady zmieszane – 144,06 Mg
- tworzywa sztuczne – 5,24 Mg
- szkło – 5,72 Mg
III kwartał 2013r.
- odpady zmieszane – 65,3 Mg
- tworzywa sztuczne – 2,68 Mg
- szkło – 13,48 Mg
- odpady biodegradowalne – 0 Mg
- papier i tektura – 0,06 Mg
IV kwartał 2013r.
- odpady zmieszane – 58,3 Mg
- tworzywa sztuczne – 6,22 Mg
- szkło – 3,84 Mg
- odpady biodegradowalne – 0.88 Mg
- papier i tektura – 0 Mg

5. Osiągnięte poziomy recyklingu.
1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 99,09 %
2) Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 25,3 %.
IV.
OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W OKRESIE
OD 01.07.2013r. DO 31.12.2013r.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

154 353,63 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r.:

11 791,78 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013r.:

848,65 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 165 296,76 zł

V.

KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU W OKRESIE OD 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

Koszty łącznie: 182758,28 zł
W tym:
1. Kampania informacyjna: 4 000 zł
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 74 066,15 zł
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 14 000 zł
4. Zakup worków do segregacji odpadów: 55 692,13 zł
5. Koszty administracyjne: 35 000, 00 zł
W tym:

VI.

- wynagrodzenie pracowników
- szkolenie pracowników
- programy komputerowe
- prowizja z tytułu inkasa
- przesyłki pocztowe
- doręczenie korespondencji
- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, energia, lex, telefony, śmieci)
WYPOSAŻENIE MIESZKAŃCÓW W WORKI DO SEGREGACJI

W ramach systemu wszyscy mieszkańcy otrzymali worki do zbierania odpadów komunalnych
(czarne, żółte, białe, brązowe, niebieskie).

