Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Czchów
za 2013 r.

Czchów, dnia 30.01.2014r.

1. Liczba ludności

Gmina Czchów liczy 9680 mieszkańców (stan na 31.12.2013r.) W deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ujętych
zostało 7710 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2015r.)
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. Prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i
sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Potrzeby inwestycyjne Gminy Czchów wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu pojemników do segregacji odpadów
komunalnych na terenie PSZOK. Dodatkowo nakładów inwestycyjnych wymaga plantowanie i
utwardzenie terenu na którym posadowione są kosze. Brak jest konkretnych szacunków na temat
nakładów finansowych do poniesienia w celu rozwoju PSZOK w Czchowie.

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Umową nr ITI.272.5.2013 z dnia 22 maja 2013 roku zawarta pomiędzy Gminą Czchów a Firmą
Usługowo Handlową DIMARCO Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482 wybraną w drodze przetargu
nieograniczonego zlecono do realizacji świadczenie usług pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czchów”.
Umowa została zawarta na okres od 1.07.2013 do 31.12.2013 r. na miesięczne ryczałtowe
wynagrodzenie w wysokości 45.360,00 zł. Całkowity koszt za rok 2014 zamyka się kwotą:
272.160,00 zł.

4. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Czchów w okresie VII-XII 2013r.:
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5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Gmina Czchów zawarła w dniu 22 maja 2013r. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z Firmą Usługowo Handlową DIMARCO Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482.
Zgodnie z umową, odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów,
Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub
unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla regionu
tarnowskiego, co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Czchów odpady komunalne mogą trafić do
jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów

selektywnie

zebranych w ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany będzie do ich
przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości
ciekłych.
Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy a pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych.

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie zawarli umowy z uprawnionym
podmiotem.
Nie posiadamy informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli
stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru
działalności regulowanej.

8. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych z terenu
gminy.
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na składowisku odpadów w
całym 2013 roku – brak informacji.

