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1. Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z ze zm.) gminy zobowiązane zostały do wykonywania
corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu gminy (art. 9tb ust. 3 ww. ustawy).
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.

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2012 roku.
Odpady zmieszane zostały poddane składowaniu na składowisku odpadów innych niż
niebezpieczne w miejscowości Mielno gmina Chodecz.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Wśród potrzeb inwestycyjnych planowanych przez Miasto i Gminę Chodecz należy wskazać budowę
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Miasto i Gmina Chodecz planuje powierzyć
utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. jako zadania własnego gminy na podstawie przepisów ustawy o
gospodarce komunalnej.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem,
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

odzyskiem,

recyklingiem

i

W roku 2012 koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz ich przekazaniem do miejsc odzysku czy unieszkodliwienia, ponoszone były przez wytwórców
odpadów na rzecz przedsiębiorców odbierających odpady, którzy pokrywali koszty dalszego
postępowania z odpadami. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. odbiór odpadów komunalnych
na terenie Miasta i gminy Chodecz odbywał się na podstawie zawartych przez mieszkańców umów o
świadczenie usług z przedmiotowego zakresu. Zadania były realizowane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Chodczu, Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz.

5. Liczba mieszkańców.
W 2012r. Na terenie Miasta i Gminy Chodecz zameldowanych było 6232 mieszkańców (stan na
31.12.2012r.).
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2012 roku.
Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Chodecz odbierane są w podziale na odpady
selektywnie zebrane oraz odpady zmieszane.
Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu
gminy Chodecz w roku 2012 odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów:
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7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, 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.
W roku 2012 z terenu Miasta i Gminy Chodecz odebrano 424,7 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych (20 03 01). Odpady zmieszane zostały poddane składowaniu na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne w miejscowości Mielno gmina Chodecz.
Miasto i Gmina Chodecz jest gminą rolniczą i większość mieszkańców jest właścicielami posesji, na
terenie których sami zagospodarowują odpady zielone i biodegradowalne do wytwarzanie kompostu oraz
spasania zwierząt gospodarskich. Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji na Terenie Miasta i gminy Chodecz wyniosła 90,3 MG
8. Poziomy recyklingu.
a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r, poz. 676), określa poziomy
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.
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Poziomy te są coraz niższe, od 75% w 2012 r., do 35% w roku 2020 r. Co istotne, odnieść się trzeba do
roku bazowego - 1995, przez co rzeczywiste dopuszczalne poziomy składowania są dla gmin dużo mniej
korzystne.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania w roku 2012 wyniósł 43,97 tym samym Miasto i Gmina Chodecz osiągnęła poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U z 2012r, poz. 645) określa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
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Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2012 wyniósł 17,11%, tym samym
gmina Chodecz osiągnęła wymagany poziom.
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U z 2012r, poz. 645) określa poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
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Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100% (w roku 2013
-100%), tym samym gmina Chodecz osiągnęła wymagany poziom.

