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l. CEl PRZYGOTOWANIA ANALIZY 

Niniejszy dokument sporzqdzony zostal w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i 

organizacyjnych gminy Kazanow w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma 

njezb~dnych informacji dla poprawy dzialania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

II PODSTAWA PRAWNA SPORZl\DZENIA ANALIZY 
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 

1399 z naklada na gminy szereg obowiqzkow. Jednym z nich I wynikajqcym z 

art. 3 ust.2 pkt.lO ,i art.3 ust.2 pkt.10 i corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza tworzona na podstawie sprawozdan 

zlozonych przez podmioty odbierajqce odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, podmioty 

prowadzqce punkty selektywnego zbierania odpad6w komunalnych oraz rocznego sprawozdania z 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dost~pnych danych 

wplywajqcych na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obejmuje ona w 

a) Moiliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych ,odpadow zielonych oraz 

z sortowania i pozostalosci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadow komunalnych przeznaczonych do sldadowania; 

b) inwestycyjne z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

c) poniesione w z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpad6w komunalnych; 

d) 

e) nie zawarli umowy ,0 ktorej mowa wart. 6 ust.l w imieniu kt6rych 

powinna podjqc dzialania ,0 ktorych mowa wart. 6 

f) odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

g) Ilosc zmieszanych odpadow komunalnych , odpad6w zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstajqcych z rzania odpadow komunalnych Z sortowania i 

pozostatosci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych 

przeznaczonych do skladowania. 

Gtownym celem analizy jest zatem dostarczenie niezb~dnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

III OGOLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KAZANOW 

1) Poloienie 

Gmina Kazan6w poloiona w poludniowej wojew6dztwa mazowieckiego, w powiecie 

zwolenskim I nad rzeka Iliankq. Graniczy z gminami: Ciepiel6w, Ilia, Skaryszew, Tcz6w . W sktad 

gminy wchodzq 24 sotectwa. Miejscowosc Kazan6w Urz~du Gminy Kazanow. Obszar Gminy 

obejmuje powierzchni~ 95 km 2
• 

2) Liczba 



Na dzien 3112. 2014r. w gminie Kazanow zameldowanych bylo 4712 osob. Gminnym system em 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014r. objt=:to 1160 gospodarstw. Szacunkowa liczba 

mieszkancow uwzgl~dniona w dekla na koniec 2014r. wynosita 3786. Roznica miedzy liczbq 

osob zameldowanych a zamieszkalych wynikiem migracji ludnosci do innych miejscowosci lub za 

. Jak wynika z ustawy 0 utrzymaniu i porzqdku w gminach ,oplatli za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych ponoszq 

wylqcznie za osoby faktycznie w przedmiotowej nieruchomosci. 

3} wlascicieli nieruchomoSci, ktorzy nie zawarli umowy, 0 ktorej mowa wart. 6 ust.1 

ustawy 0 utrzymaniu i porzqdku w , w imieniu kt6rych gmina powinna 

dziatania ,0 ktorych mowa w art.6 ust.6-12 . 

W 2014r. Gmina nie dysponowa/a o kt6rzy nie zawarli umowy, 0 kt6rej 

mowa wart. 6 ust. 1 o porzqdku i r7\1ctnCf" w 

IV. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 
2014R. 

Realizujqc zadania dotyczqce utrzymania czystosci i porzqdku, Gmina Kazanow zobligowana 

do wprowadzenia szeregu nowych uchwal , system gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

a) 	 Uchwala nr Rady Gminy Kazan6w z dnia 25 marca 2013r. w zmiany 

uchwaly Nr XV11/89/2012 z dn. 28.12.2012r. i uchwalenia Regulaminu utrzymania 

porzqdku na terenie Gminy KazanOw. 

b) 	 Uchwata nr XVII/91/2012 Rady Gminy Kazn6w z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki 

tej oplaty. 

c) 	 Uchwala nr XV11/93/2012 w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia 

uslug w zakresie odbioru odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i 

zagospodarowania tych odpad6w. 

d) Uchwata nr XIX/104/2013 Rady Gminy Kazan6w z dnia 18 marca 2012r. w sprawie wzoru 

deklaracji 0 wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

e} Uchwala nr XXII/119/2013 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2013r. w terminu, 

i trybu uiszczania oplaty odpadami komunalnymi. 

Systemem odpadami komunalnymi w Kazanow objt=:to wy/qcznie 

nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq Tylko ci wlasciciele obowiqzek zlozenia 

stosownej i ponoszenia na rzecz Gminy oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wlasciciele nieruchomosci niezamieszkatych , na kt6rych powstajq odpady, majq obowiqzek zawarcia 

umowy z podmiotem odbierajqcym odpady komunalne posiadajqcym do rejestru dziafalnosci 

regulowanej w odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci I 

prowadzonego przez W6jta. 

Na ternie gminy Kazan6w za komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

nieruchomosc i stawki optaty w \AI\lcnLt,,( 



1) 4,00 zl. miesi~cznie na jednego mieszkanca , w przypadku zbierania i odbioru odpadow w 

sposob selektywny. 

2) 9,00 zl. miesi~cznie na jednego mieszkanca , w przypadku zbierania i odbioru odpadow w 

sposob nieselektywny (zmieszane) . 

W uchwale nr XVII/93/2012 Rady Gminy Kazan6w z dnia28 grudnia 2912r. okreslono szczeg61owo 

spos6b i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci i zagospodarowanie tych odpad6w. W zamian za uiszczonq przez wlasciciela 

nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsi~biorca odbierajqcy 

odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych obowiqzany jest dokonywac odbioru 

odpowiednio zebranych odpad6w w kazdej ilosci, wedlug ustalonego przez siebie harmonogramu. 

Projekt harmonogramu na rok 2014 byl konsultowany, a nast~pnie zatwierdzony przez W6jta . W 

ramach pobieranych oplat zorganizowany byl takze Punkt Selektywnej Zbiorki Odpad6w 

Komunalnych (PSZOK). Mieszkancy ,kt6rzy uiszczali stosownq oplat~, mogli we wlasnym zakresie 

oddawac do punktu PSZOK tzw. odpady problemowe, np. wielkogabarytowe(meble) czy zuzyty sprz~t 

elektroniczny i elektryczny. Przedmiotowq oplat~ mieszkancy mieli moiliwosc uiszczac w kasie 

Urz~du Gminy , przelewem na rachunek bankowy Urz~du lub u inkasenta (soltysa) . Uchwalq nr 

XXI/119/2013 Rady Gminy Kazan6w z dnia 7 czerwca 2013r. ustalono oplat~ czterech ratach i w 

nast~pujqcych terminach: 

a) Za I kw . do 15 marca danego roku; 

b) Za II kw. do 15 maja danego roku; 

c) Za III kw. do 15 wrzesnia danego roku; 

d) Za IV kw. do 15 listopada danego roku . 

Zarzqdza si~ pob6r oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Na 

inkasent6w wyznacza si~ soltysow. Pobranq oplat~ Sq zobowiqzani wplacic do kasy Urz~du Gminy w 

ciqgu 5 dni po uplywie platnosci danej raty . Inkasentom przysluguje wynagrodzenie za inkaso w 

wysokosci 10% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urz~du Gminy w Kazanowie 

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Kazan6w naklada rowniei na wlascicieli 

nieruchomosci zamieszkalych obowiqzek utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci 

miedzy innymi poprzez wyposaienie jej w urzqdzenia 0 odpowiedniej pojemnosci sluiqce do 

gromadzenia wytworzonych odpad6w. W gminie Kazanow obowiqzuje mieszany( workowo

pojemnikowy) system segregacji odpad6w komunalnych . 

Zmieszane odpady komunalne naleiy gromadzic w pojemnikach metalowych lub z tworzywa 

sztucznego, z zamykanq pokrywq 0 pojemnosci 120 lub 240 I i 0 pojemnosci do 1100 (zabudowa 

wielorodzinna).Odpady zbierane selektywnie moina natomiast gromadzic w workach z folii 

polietylenowej LOPE 0 grubosci dostosowanej do ilosci i rodzaju odpadow, przeznaczonych do 

selektywnej zbi6rki odpadow, 0 pojemnosci od 60 I do 120 I. SELEKTYWNA ZBIORKA POLEGA NA 

GROMAOZENIU OOPAOOW PRZEZ Wl:..ASCICIELI nieruchomosci w okreslonych frakcjach, co ulatwia 

dalsze przetwarzanie odpad6w. 



Odpady komunalne zbierane w sposob selektywny ujq nast~pujCjce frakcje: 

a) i tektura 


b) Metale 


c) Tworzywa sztuczne 


d) Szklo 


e) nia wielomaterialowe 


f) Od komunalne biodegradacji , w tym opakowaniowe 


biodegradacji 


g) Przeterminowane leki i chemikalia 


h) 
i) niczny i 


j) Meble i inne wielkogabarytowe 


k) Odpady budowlane i rozbi6rkowe 


I) opony 


m) Odpady 


Pozostale fra kcje (niewymienione powyzej)nalezy traktowae jako zmieszane odpady 

kom 

Pojemniki lub worki na od selektywne powinny bye kolorystyce: 

a) Niebieski z przeznaczeniem na i makulatur~, 


b) Zolty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 


c) Zielony na szklo opakowaniowe 


d) Bialy na metal 


Worki na zmieszane komunalne powinny bye w kolorze czarnym. 

Odbi6r odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci zamieszkalych prowadzony by! 


zgodnie z ustalonym harmonogramem ( kalendarzem) wywozu odpad6w komunalnych. 


Odpady biodegradacji wlasciciele nieruchomosci mogq rowniez zbierac na 


przydomowych kompostownikach na nieruchomosci ,na powstaly. 


Zebrane odpady komunalne z terenu gminy przyjmowane Sq nieodplatnie( w ramach 

oplaty za nie odpadami komunalnymi) od wlascicieli nieruchomosci w 

Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK) zorganizowanym na placu Gminnej 

Kazan6w siedziba Kroczow Wi~kszy 57A( przy drodze powiatowej na 

tablica II\JFORMACYJNA). Mieszkancy samodzielnie dostarczajCj tam odpady zgromadzone na 

terenie nieruchomosci. W PSZOK zbierane Sq odpady komunalne ,takie jak: 

a) Metal 


b) Odpady budowlane i 


c) Zuzyty elektryczny i elektroniczny

d) Meble i inne odpady wielkogabarytowe 


e) Opony. 


gminy majq r6wniez mozliwose pozbywania odpad6w problemowych przy 

selektywnej w kwietniu i pazdzierniku danego roku. 



V.ODBIOR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW KOMUNAlNYCH 

obowiqzek wynikajqcy z art.6d ust.1 w 2013 r. zorganizowano przetarg na wykonanie 

uslugi odbioru i zagospodarowania kazdej ilosci stalych odpad6w komunalnych z nieruchomosci 

zamieszkalych znajdujqcych sit; w administracyjnych Gminy Kaza w okresie od 1 

2013r. do 31 grudnia 2013r., a zorganizowano przetarg na wykonanie tych 

samych uslug w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. W procedurze wyloniono 

podmiot UStUGI EKOLOGICZNE "EKO-JAS Jana 5 Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 

Wolan6w. 

przedm zam6wienia 

a) 	 Odbi6r work6w, oproinienie i wyw6z odpadow z pojemnikow na odpady zmieszane oraz 

pojemnik6w i work6w na odpady zbierane 

b) rowanie od w instalacjach w celu uzyskania recyklingu, 

przygotowania do ponownego i odzysku innymi metodami i masy 

odpad6w komunalnych biodegradacji do 

zgodnie z mi ustawy 0 utrzymaniu czystosci i w gminach ,przepisami 

wykonawczymi do oraz regulaminem utrzymania i porzqdku gminy 

c) 	 Selektywne odbieranie nastt;pujqcych frakcji papieru i tektury, meta Ii, 

tworzyw wielomateriaiowych, odpad6w komunalnych 

ulegajqcych wtym opakowaniowych ulegajqcych 

przeterminowa nych i chemikali, baterii i akumulatorow, 

elektrycznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, 

odpad6w budowlanych i rozbiorkowych ,zuzytych opon, odpad6w 

d) Wyposazenie, utrzymanie i punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych 

(PSZOK-U) Z obsadq personalnq. 

e) Dostarczenie material6w informacyjnych wlascicielom nieruchomosci. 

W trakcie zam6wienia byly Wykonawcy informacje 

niezbt;dne do prawidlowej realizacji za Dotyczyly one m.in. aktualnej 

( wedtug z deklaracji), lokalizacji nieruchomosci objt;tych 

od czy sposobu odpad6w przez wlascicieli nieruchomoSci. 

W grudniu 2014r. ogloszono przed zam6wienia w 

zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi . 

w tej najkorzystniejszq przedstawila Ustugi "EKO-

Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 WoJanow, ktora uslugt; odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadow z terenu gminy swiadczyc br:dzie do dnia 31 grudnia 2015r. 

VI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAlNYMI W GMINIE KAZAN OW. 

gospodarki na terenie gminy Kazanow jest 0 ww. akty prawne oraz 

zaloienia w Planie Odpadami Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 

2012-2017 (WPGO). 



Od dnia 1 stycznia 2013r. wszystkie odpady komunalne zmieszane nalezy kierowac do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpad6w komunalnych (RIPOK) , zapewniajqcych 

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpad6w komunalnych i wydzielenie ze 

zmieszanych odpad6w komunalnych frakcji nadajqcych si~ w ca/osci lub w cz~sci do odzysku. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Mazowieckiego gmina Kazan6w znajduje 

si~ w Regionie Radomskim - PPUH "RADKOM " Sp. z 0.0. ul. Witosa 76,26-600 Radom. Oznacza to, 

ze odpady komunalne zbierane z ternu gminy przekazywane Sq do tego zakladu. 

VII. OCENA MOiuWOSCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNAlNYMI 

Zgodnie z definicjq przedstawionq w ustawie 0 odpadach, odpadami komunalnymi Sq odpady 

powstajqce w gospodarstwach domowych, z wylqczeniem pojazd6w wycofanych z eksploatacji, a 

takze odpady niezawierajqce odpad6w niebezpiecznych pochodzqce od innych wytw6rc6w odpad6w, 

kt6re ze wzgl~du na sw6j charakter lub sklad Sq podobne do odpad6w powstajqcych w 

gospodarstwach domowych: zmieszane odpady komunalne pozostajq zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, nawet jezeli zostaly poddane czynnosci przetwarzania odpad6w, kt6ra nie zmienita w 

spos6b znaczqcy ich wlasciwosci. 

Jako przetwarzanie rozumie si~ procesy odzysku lub unieszkodliwiania , w tym przygotowanie 

poprzedzajqce odzysk lub unieszkodliwianie odpad6w. Na ternie gminy Kazan6w nie ma mozliwosci 

technicznych i organizacyjnych przetwarzania odpad6w komunalnych. Wobec powyzszego, w celu 

realizacji obowiqzku wynikajqcego z ustawy , wszystkie odpady zgodnie z zawartq umowq 

przekazywane byly do Regionalnej instalacji w Radomiu ul. Witosa 76, 26-600 Radom. 

VIII. IlOSe ODPADOW KOMUNAlNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY KAZAN6w. 

Przedstawiona ponizej ilosc odpad6w komunalnych wynika z otrzymanych kwartalnych 

sprawozdan od firm wywozowych, jakie w 2014r. odbieraly od wlascicieli nieruchomosci odpady 

komunalne. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu lIose w 20l4r. 

w tonach 

200101 Papier i tektura 
--

9,5 

200139 Tworzywa sztuczne 50,0 

150107 Opakowania ze szkla 103,1 

200140 Metale 1,4 

191212 Inne odpady w tym zmieszane substancje przedmioty z 

mechanicznej obr6bki odpad6w inne niz wymienione w 19 

1211 

51,S 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 131,3 

200136 Zuzyte urzqdzenia elektroniczne i elektryczne inne niz 

wymienione w 200121,200123 i 200135 

0,8 

RAZEM 347,6 ton 



Przyj~to mas~ odpadow 0 kodzie 19 12 12 w ilosci Mg przekazanych do sktadowania , 

kt6ra zostata wysortowana ze odpadow komunalnych 0 kodzie 20 03 01 

przekazanych do RIPOK i uwzgl~dniono jq do poziomu ograniczenia masy 

odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych do sktadowania . 

Razem : 58,39 ton w 2014r. (44,47% z masy Mg) 

Przekazane zatem do Przetwarzania Odpadow Komunalnych w 

Radomiu zmieszane odpady komunalne 0 20 n03 01 z ternu Kazan6w 

poddawane Sq procesom przetwarzania odpadow I z 
okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 

w sprawie mecha przetwarzania odpadow komunalnych .z 2012r 

poz.1052). 

Z masy przekazanych do RIPOK w Radomiu w 2014r zmieszanych odpadow 

komunalnych do sktadowania skierowanych .... odpad6w 0 kodzie 19 1212 powstatych 

po mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu. 

IX. OSIt\GNI~TE POZIOMY RECYKUNGU, PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UiYTKU I ODZYSKU METODAMI NIEKTORYCH FRAKCJI 

ODPADOW KOMUNAlNYCH ORAZ OGRANICZENIE SKLADOWANIA 

IlOSCI ODPADOW UlEGAJt\CYCH BIDEGRADACI 

i przygotowania do ponownego uiyda papieru, metalu, tworzyw 

Na podstawie wymagan zawartych z rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 maja 2012r. 

w sprawie poziomow recyklingu , przygotowania do ponownego uiycia i odzysku innymi metodami 

niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645 z pOUI. zm.) oraz informacji 

uzyskanych ze sprawozdan od firm odbierajqcych odpady, gmina Kazanow osiqgn~ta 28,76% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia papieru, metal!, tworzyw sztucznych i szk!a , liczany 

!qznie dla wszystkich podanych frakcji odpadow komunalnych. Wobec gmina 

z obowiqzku narzuconego przedmiotowym ,gdyi, jak wynika z 

poziom, recyklingu na 2014r. wynosit 14%. 



Biorqc pod uwag!i poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia i odzysku innymi 

metodami odpadow budowlanych i rozbiorkowych wynosi on 0% nie ustalono. Wynika to z 

ii w 2014r. w otrzymanych sprawozdaniach kwartalnych podmiotow odbierajClcych odpady 

komunalne od wlascicieli nieruchomosci nie uwzglt::dniono tego typu odpadow( nie odebrano). 

W rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomow 

masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadow okreslono zas te poziomy w stosunku 

do masy tych odpadow wytworzonych w 1995r, 

komunalnych 

ulegajqcych 

biodegradacji 

przekazanych 

so 
skladowania 

w stosunku do 

masy tych 
odpadow 

wytworzonych 

w 1995r.% 

2018 

40 

Z tabeli wynika poziom, ktory musial zostac osiClgnit::ty w roku 2014 wynosi 50%, 

Z dokonanych wynika, ie w 2014r. poziom masy odpadow komunalnych 

biodegradacji do skladowania wynosi 13,19%. W zwiqzku z powyiszym nalezy 

stwierdzic, ii poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

przekazywanych do skladowania w 2014r. zostal osiClgnit::ty, poniewaz poziom ten musi bye rowny 

lun niz poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

przekazywanych do skladowania wynikajqcy z zalqcznika do ww. 

X. POTRZEBV INWESTVCVJNE ZWIAZANE ZGOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNAlNVMI 

Gmina Kazanow nie realizowala w 2014r. inwestycji zwiqzanych z gospodarowania 

komunalnymi I w zwiqzku z czym nie poniesiono zadnych koszt6w. Nalezy w tym m 

, ze jedynym z problemow rkl komunalnymi w 

funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow. PSZOK 

wydatnie przyczynilby do poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

odzysku innymi metodami innych niz odpadow budowlanych i rozbi6rkowych , do 

czego ustaw 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. Poziom ten do 31 grudnia 2020r, 

poziom w wysokosci co najmniej 70 % wagowo. 



Gminny PSZOK zlokalizowany na placu oczyszczalni sciek6w . Gmina Kazan6w planuje budow~ 

PSZOKU na nieruchomosci przy Oczyszczalni sciek6w Kazan6w z lokalizacjq Krocz6w Wi~kszy . 

XI. KOSZTY fUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNAlNYMI W GMINIE KAZANOW W 2014 R. 

Og61ny koszt poniesiony w z funkcJonowaniem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Kazan6w w 2014 r. wyniosl- 181.169,50 zl. Na wysokosc 

1. 	 Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych (Odzysk,recykling i unieszkodliwianie) : 

166.380,00 zl. 

2. 	 ProwizJa za inkaso: 13.252,00 zl. 

3. 	 Koszty administracyjne obstugi systemu: 1.537.50 zt. 

a) Serwis ,Iicencja i oprogramowanie 

OPtATY Z TYTUW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014R. 

1. 	 Naliczenia z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 181.784,00 zt. 

2. 	 Wplywy z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami: 171.612,00 zt. 

3. 	 Zaleglosci w opiacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 9.250,00 zl. 

4. 	 Nadplaty w roku 2014 558,00 zl. 

z zapisami ustawy 0 utrzymaniu i porzqdku w srodki te b~d<j na popraw~ 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na ternie gminy. 

XII. WNIOSKI Z ANAlIZY I PODSUMOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNAlNYMI W GMINIE KAZANOW W 2014 R. 

Funkcjonuj<jcy od 11ipca 2013r. system gospodarowania odpadami komunalnymi zostai we 

wlaSciwy spos6b wdrolony na terenie gminy Kazan6w. Podj~to wszystkie uchwaly, 

do jego uregulowania i usprawnienia, aby funkcjonowal zgodnie z przepisami krajowymi i 

wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2012

2017. System obj~to jedynie nieruchomosci zamieszkale. 

Jak wynika ze zlolonych deklaracji I w roku 2014 system em gospodarowania odpadami komunalnymi 

obj~tych by to 1160 gospodarstw domowych( 3786 os6b). Z tego 1159 gospodarstw zadeklarowalo 

gromadzenie odpad6w w spos6b selektywny (3784 os6b), a 1 gospodarstwo ( 2 osoby) spos6b 

mieszany. 

W 2014r. z terenu gminy zebrano 347,6 Mg odpad6w komunalnych I z czego 131,3 Mg odpad6w 

(37,8% ). 

http:1.537.50


Zadanie priorytetowym wydaje si~ bye usprawnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi6rki 

Odpad6w Komunalnych m.in. poprzez: 

a) 	 Zwi~kszenie liczby pojemnik6w (kontener6w) w celu wyszczeg61nienia frakcji odbieranych 

odpad6w; 

b) 	 Usytuowanie PSZOKu w wyznaczonym miejscu ogrodzonym, umozliwiaj<jcym mieszkancom 

pozbywanie si~ odpad6w w wyznaczonym czasie . 

Spos6b wykonywania ustug przez firm~ Ustugi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas Garno ul. 

Kasztanowa 21,26-625 Wolan6w r6wniez nie budzi zastrzezen. Odbi6r odpad6w wykonywany jest 

zgodnie z umowq i ustalonym harmonogramem, a ewentualne drobne nieprawidtowosci Sq 

konsultowane i niezwtocznie rozwiqzywane. 

Opracowat: W6JT GMINY 

Krzysztof Kazimierski mgf~'!',;'~a 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Rolnictwa. 




