Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy i Miasta Sianów za 2014 r.

Sianów, dnia 30 kwietnia 2015 r.

I Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) zadaniem gminy jest dokonanie
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
obejmującą w szczególności:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę 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;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
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.
II Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Sianów położona jest w północno – wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego w powiecie koszalińskim przy drodze krajowej Nr 6. Od zachodu
graniczy z Koszalinem, od strony południowej z gminą Polanów i Manowo, od północy
z gminami Mielno i Darłowo, a od wschodu z gminą Malechowo. Od północy naturalne
granice gminy stanowią przybrzeżne jeziora Jamno i Bukowo, od zachodu szerokie i płaskie
dno doliny rzeki Unieść. Południe gminy otacza kompleks lasów Góry Chełmskiej oraz lasów
nadleśnictwa Manowo, a od wschodu kompleks lasów nadleśnictwa Karnieszewice.
W skład gminy wchodzi miasto Sianów oraz 24 sołectwa. Ogólna powierzchnia gminy
Sianów wynosi 226,78 km2 i jest zamieszkiwana przez 13.526 mieszkańców (stan na dzień
31.12.2014 r.).
III System gospodarowania odpadami w gminie Sianów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Koszalinie. W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta. Firma
wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta została na okres
czterech lat to jest do 31.12.2016 r.
Na terenie Gminy Sianów funkcjonuje, w granicach administracyjnych miasta Sianowa,
regionalna instalacja do przetwarzania odpadów. Właścicielem instalacji jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5.
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023” w skład regionu
koszalińskiego, do którego należy także gmina Sianów, wchodzą następujące gminy: Będzino,
Białogard (M), Białogard (W), Biesiekierz, Bobolice, Darłowo (M), Darłowo (W), Dygowo,
Gościno, Karlino, Kołobrzeg (W), Koszalin, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów,
Postomino, Siemyśl, Sławno (M), Sławno (W), Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.
Odpady odbierane z terenu gminy Sianów kierowane są do instalacji w Sianowie. Oprócz
odpadów z terenu naszej gminy na instalacje w Sianowie kierowane są także odpady z miasta
Koszalina i okolicznych gmin: Będzino, Biesiekierz, Mielno, Polanów i Malechowo.
Na terenie gminy Sianów zorganizowano przy ul. Tylnej 34 w Sianowie Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Mobilny Punkt Zbiórki. PSZOK czynny jest
w każdy czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00, a Mobilny Punkt Zbiórki odbiera odpady,
z ustalonych na terenie gminy punktów, cztery razy w roku. Do PSZOK mieszkańcy całej
gminy mogą nieodpłatnie dostarczać odpady „problemowe”, m.in. meble i inne odpady
wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki, zużyte kartridże i tonery (vide Zał. nr 1).
Dodatkowo utworzono trzy (po jednym na każde osiedle w Sianowie) ogólnodostępne
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych wspomagające system segregacji.
Owe punkty wyposażone są w pojemniki na tworzywa sztuczne (2 na punkt) oraz pojemniki
na szkło opakowaniowe (2 na punkt). Lokalizacja punktów:
1) Osiedle Nr 1 – Plac pod Lipami,
2) Osiedle Nr 2 – przy ul. Słowackiego,
3) Osiedle Nr 3 – przy ul. Słonecznej.
Odpady biodegradowalne (w tym zielone) z nieruchomości zamieszkałych odbierane
są, bez dodatkowych opłat, z częstotliwością raz na dwa tygodnie w okresie od 15 marca
do 15 listopada.
Gmina prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego
postępowania mieszkańców z odpadami komunalnymi. Do wykorzystanych w tym celu form
komunikowania się z mieszkańcami gminy należały m.in.:
- ulotki,
- informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach,
- artykuły zamieszczane na stronie internetowej w aktualnościach,
- zakładka „Odpady komunalne” na stronie www.sianow.pl,
- gra edukacyjna „EKO-GRA” na stronie www.sianow.pl,
- w szczególnych przypadkach rozsyłane były pisma informacyjne do bezpośrednio
zainteresowanych (np. informacja dot. nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania
odpadów komunalnych – do placówek oświatowych).
Ponadto mieszkańcy w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zasad
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami mogą kontaktować się bezpośrednio
z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie osobiście (oficyna, I piętro, pokój nr 2), telefonicznie –
pod nr (94) 346 95 39 lub poprzez pocztę elektroniczną – pod adresem gpee@sianow.pl.
W ramach systemu, nieruchomości wielorodzinne wyposażono w pojemniki a nieruchomości
jednorodzinne – w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych.

IV Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Wszystkie odbierane od mieszkańców odpady przekazywane były do Regionalnego
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Istniejąca tam regionalna instalacja przetwarzania
odpadów komunalnych posiada zdolność przerobową:
a) wynoszącą dla części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych – 50.000 Mg/rok,
b) wynoszącą dla części biologicznej (biostabilizacja) instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – 25.000 Mg/rok.
Kompostownia płytowa odpadów zielonych posiadała maksymalną zdolność przerobową
na poziomie 6.500 Mg/rok.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014 r. nie realizowano większych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Do drobniejszych zleceń można zaliczyć m.in.
zakup 15 koszy ulicznych.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem,
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

odzyskiem,

recyklingiem

Łączne koszty, poniesione w roku 2014 r. w związku z umową na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy gminy i miasta Sianów, wyniosły 1.204.655,95 zł.
4. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r. - 13.526 osób, w tym
6.500 osób zamieszkuje miasto Sianów, a 7.026 osób zamieszkuje teren wiejski,
b) na podstawie 4.020 złożonych deklaracja systemem objęto: 11.467 osób,
c) Wystawiono 2 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obejmujące 3 osoby, które nie złożyły deklaracji.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.
6 ust. 1
W 2014 r. w wyniku analizy i przeprowadzanych kontroli nie ujawniono właścicieli
nieruchomości którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
Zgodnie ze sprawozdaniami pomiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości odebrano odpady w ilości 3.416,70 Mg.

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy.
W 2014 r. z terenu gminy Sianów do składowania przekazano:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 0,0 Mg;
b) odpady zielone – 0,0 Mg;
c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – 442,2 Mg.
V Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Zaległości na dzień 31.12.2014 r.:
Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r.:
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.235.918,00 zł
97.444,20 zł
14.007,65 zł
1.319.354,55 zł

VI Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1) Koszty łącznie: 1.332.775,80 zł
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.210.785,10 zł
w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 6.129,15 zł
3) Koszty administracyjne: 121.990,70 zł
w tym:
- wynagrodzenia 2 pracowników,
- szkolenia pracowników,
- programy komputerowe,
- przesyłki pocztowe,
- inne koszty (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe itp.).

