ROCZNA ANALIZA STANU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
ZA 2020 ROK

1.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996r.
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.
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
realizowana

była przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Usługowe „DREWBUD” Kazimierz Budek
w miesiącach styczeń-kwiecień
* ENERIS Surowce S.A. w miesiącach maj-grudzień,
*

wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
1.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

składowania.

Na terenie

Miasta

Gminy Nowe
przetwarzania zmieszanych odpadów
z sortowania odpadów komunalnych
i
biodegradowalne przekazywane były

2.

i

Miasto nad Pilicą nie ma instalacji służącej do
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
przeznaczonych do składowania. Odpady zmieszane
do instalacji komunalnych.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2020 Gmina Nowe Miasto nad Pilicą nie realizowała inwestycji związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku z powyższym nie poniesiono
kosztów inwestycyjnych.
3.

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

Wydatki poniesione w związku z odbiorem
w 2020 roku wyniosły: 2 228 707,66 zł
4.

i

odzyskiem,

zagospodarowaniem

recyklingiem

odpadów komunalnych

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na dzień 31.12.2020
roku wynosiła 7735 osób. Deklaracje złożone na dzień 31.12.2020 r. obejmują 6297 osób.
W 2020 roku przeprowadzono 123 postępowań administracyjnych w celu zweryfikowania
danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów
kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. 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.

5.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
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Urządzenia zawierające freony
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Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01. 16 06
02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
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Odpady ulegające biodegradacji

69,8000

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

46,6400

20 02 03

Odpady nieulegające biodegradacji
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Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

1476,7200

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe
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6.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy.

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, odebranych z terenu
gminy wyniosła 1476,72 Mg.
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych,
przekazanych do składowania _ 566,6896 Mg
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych
do składowania 75,076 Mg

Opracowała: Kamila Wieczorek
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