Informacja o realizacji przez Gminę Wieluń obowiązku odbioru
odpadów komunalnych.

Wieluń, kwiecień 2017 rok

Wprowadzenie
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) została opracowana analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Wieluń, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podstawowym celem opracowania dokumentu jest określenie aktualnego stanu gospodarki
odpadami na terenie Gminy Wieluń, określenie przewidywanych kierunków zmian, wytyczenie ogólnych
kierunków działań realizowanych poprzez konkretne zadania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczby mieszkańców;
5) liczby 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) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wieluń;
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
odbieranych z terenu Gminy Wieluń.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu prowadzące zastępczą Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie w zakresie: mechaniczno-biologicznego
przetwarzania, składowania pozostałości z sortowania odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów jest spółką należącą w 100% do Gminy Wieluń. Zatem należy
stwierdzić, iż Gmina Wieluń w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania jest samowystarczalna. Z uwagi na fakt, iż instalacje zastępcze RIPOK mogą
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funkcjonować do końca czerwca 2018 roku (od 1 lipca 2018 roku instalacją zastępczą może
być tylko i wyłącznie inna instalacja o statusie RIPOK), zasadnym jest doprowadzenie do nadania
instalacji zastępczej w Rudzie miana instalacji RIPOK, zarówno w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania jak i przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późń. zm.), podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do RIPOK. Przekazywanie odpadów do instalacji
zastępczych możliwe jest wyłącznie w przypadku awarii RIPOK lub gdy instalacja nie może przyjmować
odpadów z innych przyczyn, np. niewystarczające moce przerobowe. Według uchwał Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku Nr XXVI/481/12 w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 oraz uchwały Nr XXVI/482/2012 w sprawie jego
wykonania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 6 sierpnia 2012 roku poz. 2366 ze
zmianami) w Regionie II, do którego należy Gmina Wieluń istnieje tylko jedna instalacja RIPOK w zakresie
MBP w Dylowie A, oraz jedna instalacja RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów – kompostowania w Woli Kruszyńskiej. Brak jest instalacji RIPOK w zakresie
składowania odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych. Spółka EKO-RGION Bełchatów prowadząca instalacje RIPOK MBP w Dylowie A, w 2016
roku, gwarantowała przyjęcie od Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. odbierającego odpady
komunalne, o których mowa powyżej z terenu Gminy Wieluń oraz Gminy Wierzchlas w ilości do 50 Mg/rok.
Wymóg ten został przez Przedsiębiorstwo Komunalne spełniony.

Odnośnie przekazywania odpadów

ulegających biodegradacji do instalacji w Woli Kruszyńskiej, moce przerobowe tej instalacji wynoszą 2500
Mg/rok, z czego 600 Mg przypada na odpad o kodzie 20 02 01. Limit 600 Mg/rok jest w 100% wykorzystywany
przez Spółkę EKO-RGION zarządcę instalacji - nie jest ona w stanie przyjmować tego typu odpadów
od podmiotów zewnętrznych.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W związku z przyjęciem w dniu 31 sierpnia 2016 roku projektu „Planu Gospodarki odpadami
dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” wraz z załącznikami tj. Planem
inwestycyjnym dla województwa łódzkiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa łódzkiego (uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1020/16), dalej zwanym
WPGO, Burmistrz Wielunia po przeanalizowaniu jego zapisów na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy
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o odpadach, negatywnie zaopiniował powyższy projekt. Negatywna opinia była spowodowana
nieuwzględnieniem instalacji w Rudzie jako RIPOK. Burmistrza Wielunia oraz Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Wieluniu jako zarządca instalacji w Rudzie, niejednokrotnie zwracali się do Marszałka Województwa
Łódzkiego o uwzględnienie instalacji w Rudzie jako RIPOK zarówno w zakresie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania jak i przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów z licznymi
wnioskami, zawierającymi uzasadnienie formalno-prawne oraz ekonomiczne, dowodzące ich celowości.
Faktem przemawiającym za wpisaniem do WPGO instalacji w Rudzie jako RIPOK jest również
przystąpienie przez Gminę Wieluń do programu Ministerstwa Środowiska dotyczącego gospodarki o obiegu
zamkniętym, którego główne przedsięwzięcia powinny być zgodne z hierarchią sposobów postępowania
z

odpadami

tj.

w

pierwszej

kolejności:

zapobieganie

powstawaniu

odpadów,

przygotowanie

do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (w tym odzysk energii). Najmniej pożądaną formą
postępowania z odpadami jest ich unieszkodliwianie poprzez mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
oraz składowanie. Jednocześnie zgodnie z ustawą o odpadach odpady w pierwszej kolejności poddaje
się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, a w przypadku, gdy nie mogą być przetworzone w miejscu
powstania przekazuje się je do najbliżej położonych miejsc. Z uwagi na powyższe, aby utworzyć Gminę
samowystarczalną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym koniecznym jest nadanie statusu instalacji
RIPOK zarówno w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, jak i w zakresie przetwarzania
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów dla instalacji w Rudzie.
Uwzględnienie w WPGO przez Urząd Marszałkowski w Łodzi instalacji w Rudzie jako RIPOK w zakresie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów będzie wiązało się z przeprowadzeniem rozbudowy kompostowni. W chwili obecnej
kompostowania odpadów działa na zasadzie tuneli foliowych, które mają przepustowość 8600 Mg/rok.
Planowana inwestycja będzie polegała na budowie 6 bioreaktorów żelbetowych wraz z placem dojrzewania
o przepustowości 19000 Mg/rok. Łącznie daje to 27600 Mg/rok, co docelowo pozwoli przerabiać 15000 Mg/rok
frakcji podsitowej oraz 12600 Mg/rok selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. W wyniku
przeprowadzonej inwestycji rozbudowy kompostowni instalacja w Rudzie będzie spełniała wymogi dla instalacji
RIPOK w zakresie MBP oraz RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów.
W przypadku nadania statusu instalacji RIPOK w Rudzie tylko w zakresie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania, zgodnie z zapisami projektu WPGO selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady
pochodzące z terenu Gminy Wieluń, pomimo rozbudowy kompostowni będą musiały trafiać do instalacji RIPOK
zlokalizowanej w Łodzi lub Woli Kruszyńskiej.
Jednostką realizującą wszystkie powyższe zadania inwestycyjne będzie Gmina Wieluń. Źródło finansowania
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będą pochodzić z Gminy Wieluń, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17
należącego w 100% do Gminy Wieluń (jako zarządca istniejącej instalacji w Rudzie) oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, poprzez dofinansowania w przypadku wpisania
powyższych inwestycji do planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik WPGO. Uwzględnienie w rzeczowym
planie budowy PSZOK w Rudzie będzie również podstawą do pozyskania gruntów od Lasów Państwowych (na
dzień dzisiejszy nie ma możliwości jego rozbudowy ze względu na brak miejsca na terenie instalacji w Rudzie).
Należy stwierdzić, iż w przypadku braku rozbudowy kompostowni i nieuzyskania statusu instalacji
RIPOK z dniem 1 lipca 2018 roku instalacja zastępcza zostanie zamknięta, gdyż zgodnie
z przepisami będzie mogła przyjmować tylko odpady zebrane selektywnie tj. odpady papieru, szkła, metalu,
plastiku i tworzyw sztucznych - (brak rentowności, żadna firma zewnętrzna nie odda odpadów, które może
sprzedać). W przypadku realizacji takiego scenariusza, w celu uniknięcia drastycznych podwyżek opłaty
za odbiór odpadów komunalnych (duża odległość transportu odpadów do instalacji RIPOK – Dylów
gm. Pajęczno, Wola Kruszyńska) jedynym wyjściem będzie reorganizacja istniejącego systemu, w celu
zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 6 lit. r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców powinna pokryć wszystkie koszty
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty związane
z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, obsługą
punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługą administracyjną systemu. Poniżej zostały przedstawione
wszystkie zobowiązania jakie poniosła Gmina Wieluń w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Koszty

ponoszone

przez

Gminę

Wieluń

w

związku

z

systemem

gospodarowania

odpadami

komunalnymi:
1) realizacja zamówienia pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń”, Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Umowa nr 169/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.
Wartość wykonania usługi w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 1 231 200,00 zł
brutto;
2) realizacja zamówienia pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń”, Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunalne
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Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Umowa nr 197/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
Wartość wykonania usługi w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. – 1 101 600,00 zł
brutto;
3) realizacja zamówienia pn.: „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”, Wykonawca - Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Umowa nr 357/2014 z dnia 22 września
2014 r. Wartość wykonania usługi w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 32 400,00 zł brutto;
4) realizacja zamówienia pn.: „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Rudzie obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”, Wykonawca - Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Umowa nr 170/2016 z dnia 6 czerwca 2016
r. Wartość wykonania usługi w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. – 32 400,00 zł
brutto;
5) realizacja zamówienia pn.: Odbiór przeterminowanych leków z aptek w Wieluniu”, wykonawca:
ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów - zlecenie nr GKM.271.64.2015
z dnia 2.12.2015 r. Koszt poniesiony za wykonanie usługi w okresie od 1.01.2016 r.
do 31.12.2016 r. – 6 804,88 zł.

Koszt obsługi administracyjnej systemu od 01.01.2016 r.do 31.12.2016 r – 109 983,03 zł.
Całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok – 2 514 387,91 zł.
Przychód Gminy Wieluń (przy 100% ściągalności) wynikający z opłat wnoszonych przez mieszkańców
Gminy Wieluń: przypis – obroty narastające za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
– 2 425 307,00 zł. Koszty poniesione przez Gminę Wieluń z związku z realizacją zadania związanego
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2016 rok kształtują się w wysokości 2 514387,91 zł,
natomiast należności (przy 100% ściągalności) to 2 425 307,00 zł.

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Wieluń na dzień 31.12.2016 roku wynosiła – 32 393.
Liczba mieszkańców zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń
na dzień 01.01.2016 roku – 27232.
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Porównanie ilości osób zameldowanych do zadeklarowanych w 2015 i 2016 roku.

Miejscowość 31 Grudzień 2015

31 Grudzień 2016

1 Styczeń 2015

1 Styczeń 2016

Liczba osób
zameldowanyc
h
216
77
1307
915
266
546
878
173
748
72
433
1218
178
435

Liczba osób
zameldowanych
220
82
1327
968
269
554
891
178
759
68
429
1224
178
441

Liczba osób
zadeklarowanych
176
68
1108
782
212
456
750
153
612
65
352
980
141
356

Liczba osób
zadeklarowanyc
h
172
70
1133
781
214
454
757
148
620
61
349
980
138
356

198

192

166

169

194
642
151

193
646
151

172
570
121

178
562
118

Widoradz

340

346

274

268

Wieluń
RAZEM

23258
32 245

23277
32393

19840
27354

19704
27232

Bieniądzice
Borowiec
Dąbrowa
Gaszyn
Jodłowiec
Kadłub
Kurów
Małyszyn
Masłowice
Nowy Świat
Olewin
Ruda
Rychłowice
Sieniec
Srebrnica Piaski
Starzenice
Turów
Urbanice

Liczba 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
W związku z częstymi zmianami wśród osób sprawujących zarząd w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych (częste zmiany najemcy dokonywane w skutek wynajmu lokali pod firmy czy sklepy)
postanowiono, iż na terenie Gminy Wieluń, nieruchomości te są poddawane stałej cyklicznej kontroli
dokonywanej przez Straż Miejską w Wieluniu, w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów
komunalnych i pozbywanie się nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków potwierdzających
wykonywanie tych usług przez jednostki wywozowe. W przypadku braku umowy lub rachunków
6

zarządcy byli zapoznawani z konsekwencjami, jakie z tego tytułu mogą wyniknąć oraz w przypadku braku
umowy, zobowiązywani do jej zawarcia. W celu weryfikacji, czy skontrolowani zarządcy nieruchomości,
u których stwierdzono jakiekolwiek uchybienia zastosowali się do wytycznych, Straż Miejska poddawała
ich powtórnej kontroli. Z danych na dzień 31.12.2016 roku wynika, iż nie było przypadku, który
zobowiązywałby Gminę Wieluń do wydania decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie
odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Analiza dotycząca ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wieluń
Ilości poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wieluń w 2016 roku1:
1)

zmieszane odpady komunalne – 5694,7 Mg;

2)

gleba ziemia i kamienie – 36,56 Mg;

3)

inne odpady nieulegające biodegradacji – 139,96 Mg;

4)

odpady z czyszczenia ulic i placów – 25,86 Mg;

5)

zużyte opony – 12,28 Mg;

6)

odpady wielkogabarytowe – 125,0 Mg;

7)

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 371,36 Mg;

8)

łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
1182,1 Mg (z czego 63,46 stanowiły odpady z targowisk, 766,68 Mg - odpady ulegające
biodegradacji,

188,38

Mg

odpady

ulegające

biodegradacji

kuchenne,

163,58

Mg

opakowania z papieru i tektury, papier i tektura);
9)

szkło – 377,14 Mg;

10) zmieszane odpady opakowaniowe – 382,72 Mg.
W 2016 roku na terenie Gminy Wieluń zostało wytworzonych – 8.347,68 Mg odpadów komunalnych.
Z masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych poddane recyklingowi zostało 1135,79 Mg. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016
poz. 2167) Gmina Wieluń w 2016 roku uzyskała:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości 38 %, (45,14%) - wymagany poziom za 2016 r. to minimum 18 %;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 % - wymagany poziom
1

- na podstawie półrocznych sprawozdań sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości oraz rocznego sprawozdania sporządzonego przez podmiot prowadzący punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, składanych do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
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za 2016 r. to minimum 42 %.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Gmina Wieluń
w 2016 roku osiągnęła poziom ograniczenia wynoszący 18,97 % (wymagany poziom za 2016 r. powinien być
niższy lub równy 45 %).
Wyjaśnienia odnośnie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła osiągniętego przez Gminę Wieluń w 2016 roku 38 %, (45,14%).
Podczas

wykonywania

obliczeń

osiągniętego

poziomu

recyklingu

i

przygotowania

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dokonano podwójnych obliczeń
zarówno uwzględniając dane z ewidencji ludności (obliczenia wykonane zgodnie z nowym
rozporządzeniem), jak i danych z złożonych przez mieszkańców Gminy Wieluń deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (dane wykorzystywane do obliczeń w latach
poprzednich). Różnica w ilości osób zamieszkujących na terenie Gminy Wieluń pomiędzy ewidencją
ludności (32393 osoby) a złożonymi deklaracjami (27232 osoby) wynosi 5161 osób (są to osoby
zameldowane, ale nie zamieszkujące na terenie Gminy Wieluń – wyjazdy za granicę, studia, zmiany
adresu zamieszkania bez dokonania zmiany meldunku). Obliczanie osiągniętego poziomu odzysku
na podstawie danych z ewidencji ludności a nie z złożonych deklaracji doprowadzi do sytuacji,
iż Gmina Wieluń nie będzie w stanie osiągnąć odzysku na poziomie 50%, jaki jest przewidywany
w 2020 roku, bowiem wirtualne osoby nie produkują rzeczywistych odpadów. Na chwilę obecną
wszystkie powstałe na terenie Gminy Wieluń niesegregowane zmieszane odpady komunalne
o kodzie 20 03 01, są poddawane obróbce na linii do segregacji odpadów. Trudno sobie wyobrazić,
aby Gmina Wieluń ponosiła kary finansowe za nieosiągnięcie wymaganych w 2020 roku poziomów
odzysku bez fizycznej możliwości ich osiągnięcia (z wyliczeń Mwpmts - łącznej masy wytworzonych
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych na podstawie danych z ewidencji w 2016 roku powstało ich 2990,721 Mg - poziom
odzysku 38,0%, natomiast na podstawie danych z złożonych przez mieszkańców deklaracji
powstało ich 2515,945 Mg - poziom odzysku 45,14%). Z uwagi na powyższe, obliczenia zostały
dokonane zarówno dla danych pochodzących z ewidencji ludności jak i złożonych przez
mieszkańców Gminy Wieluń deklaracji.
Z uwagi na zaistniałą sytuację Burmistrz Wielunia składając sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok do Marszałka Województwa
Łódzkiego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zasugerował,
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aby zastanowiono się nad zmianą sposobu obliczania osiąganych przez poszczególne Gminy
poziomów odzysku (wykorzystywanych do wykonywanych obliczeń danych).
Analiza dotycząca ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz powstających
z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu Gminy Wieluń
W 2016 roku przeznaczono do składowania następujące ilości odpadów komunalnych odebranych
z terenu Gminy Wieluń:
1) zmieszane odpady komunalne – 0,0 Mg;
2) odpadów zielonych – 0,0 Mg;
3) pozostałość po sortowaniu i mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu – brak danych (1592,96 Mg).

Wyjaśnienia odnośnie ilości odpadów przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
i mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (odpad o kodzie 19 12 12).
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie
dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach, art.

3 ust. 3, (Dz. U. 2015. poz. 1277),

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, jako zarządca instalacji w Rudzie nie zagospodarowuje
odpadu o kodzie 19 12 12 poprzez składowanie (ze względu na zbyt dużą jego kaloryczność). Odpad
ten w całości został przekazany do firmy Eko-Myśl Sp. z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, w celu poddania
go procesowi R-12, (w dalszym ciągu technologicznym wykorzystanie do produkcji paliwa alternatywnego).
Gmina Wieluń nie posiada informacji o ilości składowanych odpadów po procesie odzysku R12, bowiem
instalacje do jego zagospodarowania (w tym składowiska odpadów) nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji
wytwarzanych i przekazywanych do dalszego zagospodarowania odpadów z podziałem na poszczególne gminy
czy kontrahentów. Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych w 2016 roku
z odpadów wytworzonych na terenie Gminy Wieluń wyniosła – 1592,960 Mg. W

związku

z obowiązkiem dokonania obliczenia osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uwzględniono, iż cały przekazany odpad 19 12 12
tj. 1592,960 Mg został bez żadnej obróbki poddany składowaniu – co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.
Mimo zaistniałej sytuacji, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania, jaki osiągnęła Gmina Wieluń w 2016 roku wyniósł 18,97% (przy wymaganym
nieprzekraczalnym poziomie w wysokości 45%).
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