Czaplinek, 30 kwietnia 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czaplinek za 2017 r.
Podstawę do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czaplinek za 2017 r.
stanowią przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy, gminy zostały zobowiązane
do dokonania analizy w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie gminy Czaplinek nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od
właścicieli nieruchomości przekazywane były do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
w Mirosławcu oraz na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i opakowania ze szkła
do Zakładu Przerobu Stłuczki Szklanej w Pile.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2017 r. na terenie gminy Czaplinek nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarką odpadami. Docelowo planuje się budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.
W 2017 r. wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 1 296 658,51 zł.
4. Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Czaplinek na dzień 31.12.2017 r. – 11 674
osób. Na podstawie deklaracji, które złożyli właściciele nieruchomości zamieszkałych w całości lub
w części – w 2017 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych
zostało 9 026 mieszkańców, w tym 8 138 osoby zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów i wnoszenie opłaty w wysokości 9,00 zł od osoby, a 888 zadeklarowało, że nie będzie
prowadzić selektywnej zbiórki i będzie wnosić opłatę w wysokości 14,00 zł od osoby.
W 2017 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 2 173
nieruchomości.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
W 2017 roku nie wykryto przypadków art. 6 ust. 1, w związku z tym nie podejmowano żadnych
działań.

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
Kod
odpadu
20 03 01
20 01 99

Rodzaj odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Ilość (Mg)
2 894,138
350,100

20 03 07
20 02 03
20 01 11
17 09 04

Odpady wielkogabarytowe
Inne nieulegające biodegradacji
Tekstylia
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

151,920
5,10
63,640
152,720

17 01 07

16 01 03

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Zużyte opony

12,500

17 06 04
17 01 02
15 01 06
15 01 07
17 03 80
17 02 02
15 01 07

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Gruz ceglany
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpadowa papa
Szkło
Opakowania ze szkła

0,900
6,500
13,901
2,500
12,700
2,360
2,500

1,110

7. Ilość odpadów zebranych selektywnie, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi na terenie gminy.
Kod
odpadu
19 12 02
19 12 01

Rodzaj odpadów

Ilość (Mg)

Metale żelazne
Papier i tektura

15 01 07
15 01 05
15 01 04
15 01 02

Opakowania ze szkła
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania z metali
Opakowania z tworzyw sztucznych

178,244
8,830
56,476
94,854

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

85,724

0,970
0,150

Na terenie gminy Czaplinek w 2017 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 38,05%, gdzie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych minimalny
poziom tych frakcji na 2017 r. powinien wynieść 20%.

8. 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 2017 r. z terenu gminy Czaplinek zebranych zostało 1 916,025 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych i przekazanych do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym oraz 978,113 Mg zmieszanych odpadów komunalnych
i przekazanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu. Wszystkie niesegregowane
odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesowi odzysku R12.
W wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w 2017 roku nie wytworzono
odpadów o kodzie 19 12 12.

