ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W REJOWCU FABRYCZNYM W 2015 ROKU
Niniejsza analiza została opracowana w oparciu o dyspozycję art. 9tb
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniun czystości i porządku w
gminach. Podstawą analizy są sprawozdania złożone przez podmiot zbierający
odpady

komunalne,

roczne

sprawozdanie

z

gospodarki

odpadami

oraz

sprawozdania budżetowe w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
I.

Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Realizując obowiązki wynikające z przepisów tej ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach

Miasto Rejowiec Fabryczny przystąpiło do

Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, którego celem było zapewnienie
możliwości

przetwarzania

zielonych oraz

zmieszanych

składowania

odpadów

komunalnych,

odpadów

pozostałości z mechaniczno – biologicznego

przetwarzania odpadów .
Instalacja taka została wybudowana w Srebrzyszczu.W Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Lubelskiego

instalacja ta jest wskazana jako

regionalna instalacja dla Rejowca Fabrycznego .
zmieszane oraz odpady zielone

Przetwarzane są tam odpady

a także inne odpady zebrane w sposób

selektywny. Instalacja ta obejmuje również składowisko gdzie

lokowane są

pozostalości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.
II.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami .
Poprzez wybudowanie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych zostały zaspokojone najważniejsze potrzeby inwestycyjne miasta w
tym zakresie. Dla sprawnego funkcjonowania systemu konieczne jest obecnie
ulokowanie w tzw. gniazdach

zestawów pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów dla obszarów zabudowy wielorodzinnej . Szacuje się , że koszt zakupu
pojemników wyniesie ok. 35 000 złotych.
III.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem,odzyskiem,recyklingiem i

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2015roku

.

Na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór odpadów

z nieruchomości mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych)

poniesiono wydatki

finansowane dochodami z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogółem wydatki w 2015 r : 272.091,09 zł oraz zobowiązania w kwocie 39 780
zł
Dochody w 2015 r: 301.060,16 zł
IV. Liczba mieszkańców .
Według ewidencji ludności miasto na koniec 2015 roku liczyło 4 444 osób .
Deklaracjami w sprawie opłat zostało objętych natomiast 3237 osób.
V.

Umowy dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwania

odpadów z nieruchomosci niezamieszkanych :
Urząd Miasta prowadzi ewidencję :
- zbiorników bezodpływowych ( 233 zbiorniki )
- ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych z terenów
niezamieszkanych (przedsiębiorstwa, instytucje, obiekty publiczne,

podmioty

gospodarcze) 34 umowy
- ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków ( 19 obiektów)
Wg informacji MZK „EKO” umowy na wywóz ścieków zawarło

58 właścicieli

nieruchomości , 175 właścicieli nieruchomości nie zawarło umów i

dokonuje

wywozu ścieków na podstawie tzw. telefonicznych zgłoszeń.
VI. Ilość odpadów wytworzonych na terenie miasta :
Na podstawie sprawozdań Miejskiego Zakładu Komunalnego „EKO” w Rejowcu
Fabrycznym o masie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie miasta Rejowiec
Fabryczny ustalono że w 2015 roku zebrano:
1. Niesegregowane odpady komunalne: 484,6 Mg
2. Opakowania ze szkła : 54,7 Mg
3. Opakowania z tworzyw sztucznych: 49,7
4. Inne odpady zbierane w sposob selektywny ( w tym opakowania
wielomateriałowe: 63,2 Mg
5. Odpady wielkogabarytowe: 6,3 Mg
6. Urządzenia zawierające freony:0,3 Mg
7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zwierające niebezpieczne
składniki: 1,6 Mg
8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne : 5,5 Mg

9. Papier i tektura : 5,5 Mg
10. Odpady zbetonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów : 48,7Mg
11. Zużyte opony: 2,1 Mg
12. Odpady ulegające biodegradacji : 65,2 Mg
VII. Postępowanie z odpadami zmieszanymi i zielonymi :
Odpady zmieszane zebrane na terenie miasta, o łącznej masie 484,6 Mg
oraz odpady zielone przekazane zostały do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie.
Z niesegregowanych odpadów komunalnych po

przetworzeniu

w zakładzie

przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu, do składowania

na

składowisku odpadów przekazano w 2015 roku -133,6 Mg.
W sumie w 2015 roku zebrano : 787,3 Mg odpadów ( w 2014 r. - 635,73 Mg)
w tym : 302,7 Mg odpadów selektywnie zebranych ( w 2014 r.- 151,3 Mg)
Zgodnie z art. 9tb ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach niniejsza analiza podlega publicznemu
udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
Rejowiec Fabryczny
dnia 23.04.2016 r.
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