ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAI ZA ROK 2017

WPROWADZENIE
I.1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy
Przedmiotowy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie miasta i gminy Kępice, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gdzie określony
został jej wymagany zakres. Niniejsza analiza, ze względu na wymogi ustawowe, pokrywa się
w pewnym stopniu z rocznym Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, zgodnie z art. 9q ust. 1 i 3 cytowanej
ustawy.
Analiza swoim zakresem obejmuje:
• możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
• potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
• koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych,
• liczbę mieszkańców,
• liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o których mowa w art. 6 ust.1,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
• ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
• ilości 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

I.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami
Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na dokumentach o charakterze
strategicznym:
• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 przyjęty uchwałą Nr
321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1
lipca 2016 r., oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz.
2412),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2167),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ze zm.).

I.3 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Zgodnie z obowiązującym do 1 lipca 2013 r. prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien
mieć podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości, a
stroną umowy mógł być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Nowi przedsiębiorcy, którzy chcą
prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy muszą uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mieli wydane decyzje na odbieranie
odpadów komunalnych, mogli prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012 r. Po
upływie wspomnianego terminu, przedsiębiorcy byli zobowiązani uzyskać wpis do rejestru
działalności regulowanej.
Poniższa tabela zawiera wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i
gminy Kępice

Tabela nr 1.
Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej (odbiór
odpadów komunalnych - stan na 31grudzień 2017 r.)
L.P. Nr
Nazwa przedsiębiorcy
rejestrowy
1
1.2012
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
2
10.2017
GMINNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.O.
3
3.2012
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH I
TRANSPORTOWYCH S.C
KODEK
4
4.2012
ELWOZ SP. Z O.O.

5

8.2014

SOMMER SP. Z O. O.

6

9.2014

KING JOANNA STANIUK
- SOMMER

Adres siedziby
podmiotu
Szczecińska 112,
76-200 Słupsk

NIP

REGON

Postomino 94,
76-113
Postomino
Jeziorna 16,
77-200 Miastko

4990647492 321312432

Słupska 2,
83-340
Sierakowice
Poznańska 39,
76-200 Słupsk
Grottgera 16G,
76-200 Słupsk

5891050774 191060318

8390005623 770530530

8420003802 770505560

8393168739 221575940
8391099566 221198407

II. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) - Gmina zobowiązana była do wprowadzenia od 1
lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego z zapisami
ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Obecnie mieszkańcy płacą Gminie tzw.
„podatek śmieciowy”, natomiast Gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców
opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranej w drodze przetargu firmy
odpowiednią jakość usług.
Założeniem nowego systemu jest to, że Gmina ma teraz wpływ na każdy z jego elementów i
dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim
terenie.
W celu realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Rada Miejska w
Kępicach podjęła stosowne uchwały:
• Nr XXXVII/335/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kępice,

• Nr XXX/262/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/232/2017 r.
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
• Nr VIII/73/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam i komunalnymi,
• Nr XXIX/254/2017 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice.
• Nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21.12.2017 roku, w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Całość zmian systemowych powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania z
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminę.
Zarówno na gminę jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań.
W szczególności, obowiązek ten odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku i
recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska. Obowiązek składania wspomnianych sprawozdań spoczywa na:
•podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - obowiązek
półrocznego sprawozdawania gminie,
•podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych -obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie,
•podmiotach prowadzących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - obowiązek
rocznego sprawozdania,
•burmistrzu - obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa pomorskiego
oraz pomorskiemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

III. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH
DOSKŁADOWANIA,
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” dokonał podziału
województwa pomorskiego na 4 Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi . Gmina Kępice
została przyporządkowana do Regionu Zachodniego. pONIŻEJ przedstawiono najważniejsze
informacje dotyczące wspomnianego regionu:

1) Wykaz funkcjonujących RIPOK-ów:
1. RIPOK Bierkowo – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Bierkowo 120, 76200 Słupsk
2. RIPOK Sierzno – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Sierzno, 77-131
Rekowo
3. RIPOK Wodociągi Słupsk – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
1.
2.
3.
4.
5.

2) Wykaz obsługiwanych gmin:
Powiat bytowski – Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice,
Tuchomie, Trzebielino, Miastko
Powiat kartuski – Stężyca
Powiat kartuski – Dziemiany, Lipusz
Miasto Słupsk – Słupsk (M)
Powiat słupski – Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Słupsk (G), Smołdzino,
Ustaka (M), Ustka (G).

Na terenie regionu Zachodniego funkcjonują dwie duże regionalne instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK Bierkowo oraz RIPOK Sierzno), które zapewniają mechanicznobiologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych
i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych. Dodatkowo, RIPOK Wodociągi Słupsk
prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji.
W regionie Zachodnim nie wyznaczono instalacji zastępczych do obsługi regionu, gdyż moce
przerobowe funkcjonujących RIPOK są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia
wytwarzanych na terenie tego regionu zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów.
Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, były w 2017 r. transportowane przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku
oraz King Joanna Staniuk – Sommer w Słupsku do RIPOK Bierkowo
RIPOK Bierkowo - Wyposażenie zakładu:
1. Linia sortownicza odpadów zmieszanych- 50 000 Mg/rok – 2 zmiany;
2. Kompostownia modułowa – 20 000 Mg/rok
3. Kompostownia odpadów selektywnie zebranych – 3 000 Mg/rok;
4. Linia sortownicza tworzyw sztucznych i papieru - 3 000 Mg/rok;
5. Linia sortownicza szkła- 5 500 Mg/rok;
6. Kwatera H składowania odpadów balastowych, geometryczna poj. kwatery 1 023 000 m3;
7. Kwatera składowania odpadów zawierających azbest- poj. użytkowa 4 400 m3;
8. Elektrownia biogazowa;
9. Wiata do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych – 1 600 Mg/rok;
10. PSZOK;

11. Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12. Budynek wyposażony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do tworzyw
sztucznych;
13. Boksy na odpady surowcowe;
14. Myjnia z obiegiem zamkniętym do mycia samochodów, kontenerów i surowców wtórnych;
15. Drenaż wód odciekowych wraz ze zbiornikiem stabilizacyjnym;
16. Wagi samochodowe;
17. Brodziki dezynfekcyjne;
18. Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska;
19. Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Kępice zorganizowana jest w systemie
zarówno pojemnikowym (w zabudowie wielorodzinnej) jak i workowo - pojemnikowym
(w zabudowie jednorodzinnej) - w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów:
• papier,
• szkło (białe i kolorowe),
• metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
•odpady ulegające biodegradacji (bioodpady i zielone),
Ponadto w Kępicach przy ul. Składowej, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), w których przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy Kępice
odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia,
metale, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny, odpady
biodegradowalne, papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, zużyte opony.
IV. POTRZEBY INWESTYCYJNE
KOMUNALNYMI

ZWIĄZANE

Z

GOSPODAROWANIEM

ODPADAMI

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na
terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK
został utworzony przez Gminę Kępice i obsługiwany jest przez Spółdzielnię Socjalną „Zielony
Punkt”.
Odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do
PSZOK. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim nakładów
finansowych potrzebnych do zakupu boksów na odpady komunalne oraz pojemników do
segregacji odpadów komunalnych.

V. ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY
Na podstawie danych zawartych w półrocznych sprawozdaniach podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz danych z PSZOK, sporządzono
zestawienie ilości odpadów odebranych z sektora komunalnego z terenu gminy Kępice w 2017
r.
Tabela nr 2. Ilość odebranych odpadów z sektora komunalnego z terenu gminy Kępice w
2017 r.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
15 01 02
15 01 07
17 01 02
17 09 04

20 02 03
20 03 01
20 03 03
20 03 07
15 01 01
20 02 01

Sposób
Masa odebranych zagospodarowania
Rodzaj odebranych odpadów
odpadów
odebranych
komunalnych
komunalnych (Mg)
odpadów
komunalnych
Opakowania z tworzyw sztucznych
155,940
R12
Opakowania ze szkła
147,100
R12
Gruz ceglany
10,200
R5
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
12,060
D5
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03
Inne odpady nieulegające
27,160
D5
biodegradacji
Niesegregowanie (zmieszane)
1335,940
R12
odpady komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
8,680
D5
Odpady wielkogabarytowe
54,880
R12
Opakowania z papieru i tektury
28,080
R12
Odpady ulegające biodegradacji
87,080
R12

Tabela nr 3. Ilość przyjętych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych z terenu gminy Kępice w 2017r.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
15 01 02
15 01 07
17 01 02
17 01 03

17 01 07

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Sposób
Masa odebranych zagospodarowania
odpadów
odebranych
komunalnych (Mg)
odpadów
komunalnych
2,640
R12
2,920
R12
11,360
R5

Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
3,000
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów 66,340
ceramicznych

R5

R5

17 01 82
17 06 04
17 09 04
20 01 23*
20 01 36
20 01 39
20 03 07

Inne niewymienione odpady
Materiały izolacyjne
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu
Urządzenia zawierające freon
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne
Tworzywa sztuczne
Odpady wielkogabarytowe

7,380
1,920

D5
D5

7,980

D5

0,040

zbieranie

0,120

zbieranie

7,640
78,420

R12
R12

VI. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA FRAKCJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ORAZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
Minister Środowiska w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określił sposób obliczenia poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych dla 2017 r. wynosi 20 %. Wyliczony dla 2017 r.
wskaźnik osiągnął wartość 32 %, co pozwoliło Gminie spełnić zapisy 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 Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2017 r. wynosi 45%. W 2017 r.
omawiany powyżej wskaźnik osiągnął wartość na poziomie 80 %, co pozwoliło Gminie spełnić
zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

VII. ILOŚCI 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
Tabela nr 4. Ilość odebranych odpadów z sektora komunalnego z Gminy Kępice, z podziałem
na obszar miejski i wiejski w 2017 r.

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 018) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu8) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż
składowanie procesom
przetwarzania8) [Mg]

Odebranych z
obszarów miejskich

699,798

699,798

Odebranych z
obszarów wiejskich

636,142

636,142

SUMA

1335,940

1335,940

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289 ze zm.).
Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów określił
sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania w 2017 r. osiągnął wartość na poziomie 12 %, czyli poniżej poziomu
dopuszczalnego (45%). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289 ze zm.).

VII. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
Tabela nr 5. Koszty poniesione na system gospodarki komunalnej Gminy Kępice w 2017 r.
Rodzaj kosztów
Zakup materiałów i wyposażenia do administrowania
gospodarki odpadami
Wynagrodzenie pracownicze
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kępice
Wydatki związane z pobieranie opłat przez inkasentów
Suma wydatków w 2017 r.
Dochody otrzymane do dnia 31.12.2017 r.
Różnica

Wydatkowana kwota
[zł]
4419,50
38653,00
1086584,96
22000,00
1151657,46
822468,80
- 329188,66

Powyższa tabela przedstawia dynamikę wydatków i dochodów związanych z systemem
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r. Wykonane wydatki bieżące są
wyższe niżeli dochody otrzymane do końca roku 2017. Różnica pomiędzy wydatkami,
a dochodami wynika z braku 100% wpłat przez właścicieli nieruchomości co związane jest
z niebilansowaniem się dochodów z wydatkami oraz niedoszacowaniem wysokości „podatku
śmieciowego”.

VIII. LICZBA MIESZKAŃCÓW
Gmina Kępice liczy 9 205 zameldowanych mieszkańców (stan na 31.12.2017r. dane wg.
Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich). W deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim w Kępicach, ujętych
zostało 6766 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.) Różnica w podanej liczbie mieszkańców
wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego
zameldowania oraz wiele mieszańców gminy Kępie pracuje za granicami naszego państwa.
Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na
wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania
mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem
faktycznym.

IX. LICZBĘ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY O KTÓRYCH MOWA
W ART. 6 UST. 1 , W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 6 UST. 6 - 12 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
Na terenie Gminy Kępice na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację osób,
które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W stosunku do nich prowadzone są działania
zmierzające do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji.

