INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI NA TERENIE GMINY BIAŁA
Przedstawiona niżej informacja obejmuje stan systemu do dnia 31 grudnia 2015 r.
I. UCHWAŁY
Na dzień 31 grudnia 2015 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonował na
podstawie poniższych uchwał Rady Miejskiej w Białej:

Uchwała Nr XXX.342.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała.

Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.

Uchwał Nr VI.39 . 2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr VIII.67.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r o zmianie uchwały
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2013r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Podjęto również uchwałę:
Uchwała Nr XX.241.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia
gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk
odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego
porozumienia międzygminnego.
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała obejmuje
wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Mieszkańcy gromadzą odpady w sposób selektywny
(segregacja odpadów na zmieszane oraz wielomateriałowe tj. papier, plastik, metal,
wielomateriałowe oraz szkło) lub zmieszany.
Z uwagi na zwiększone ilości odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych w zabudowie
zwartej wydzielono w mieście Biała i w Łączniku nieruchomości wielolokalowe, którym
zwiększono częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w Białej ulice Rynek, Armii Ludowej,
Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1-go Maja oraz w Łączniku ul.
Robotnicza .
Częstotliwość odbioru odpadów ustalona została w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz wymogi
ustawowe i przedstawia się następująco:

Rodzaj odpadu
niesegregowane
Surowcowe tzw. suche
popiół
Szkło

Sezon letni
Sezon zimowy
( kwiecień – wrzesień)
( październik – marzec)
Jeden raz na dwa tygodnie
Jeden raz na miesiąc
Budynki wielolokalowe - jeden raz Budynki wielolokalowe – jeden
na tydzień
raz na dwa tygodnie
Jeden raz na dwa tygodnie
Jeden raz na dwa tygodnie
Budynki wielolokalowe - jeden raz Budynki wielolokalowe - jeden
na dwa tygodnie
raz na dwa tygodnie
Raz w miesiącach kwiecień, Jeden raz na dwa tygodnie
czerwiec i wrzesień
Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

(z pojemników
ogólnodostępnych)

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( na dzień 31 marca 2015 r..) wynosiły :
- 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
- 18 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany,
.
III. DEKLARACJE
Na podstawie danych zebranych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi posiadamy następujące informacje ( na dzień 31 marca 2016 r)
1.
Liczba nieruchomości , na które złożono deklaracje – 3440 ( wszystkich nieruchomości na
terenie gminy Biała ,wg. ewidencji gruntów i budynków jest 3776) dla pozostałych
nieruchomości zostały złożone deklaracje zerowe lub oświadczenia, że budynek nie nadaje się do
zamieszkiwania.
2.

Zdeklarowana liczba mieszkańców według deklaracji - 8052

- liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej
- liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej

- 7777
- 275

Gmina Biała wg danych ewidencji ludności na 31 grudnia 2015 r. liczy 10628 mieszkańców.
Różnica mieszkańców zameldowanych w zestawieniu z liczbą mieszkańców zamieszkałych
( zdeklarowanych w deklaracjach) wynosi 2576 osób co stanowi ubytek 24,2 % mieszkańców.
Są to osoby przebywające ( mieszkające od lat i pracujące ) za granicą oraz osoby studiujące na
uczelniach wyższych poza miejscem ich stałego zamieszkiwania.
3.
Liczba złożonych deklaracji , które mają przypisane naliczenia za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - 3440

Liczba deklaracji ze zbiórką selektywną
-3206

Liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną
- 234
Z danych posiadanych ze złożonych deklaracji wynika, że 96,6 % mieszkańców gminy Biała
segreguje odpady, a tylko 3,40 % mieszkańców gromadzi odpady bez segregacji.
4. liczba wszystkich złożonych deklaracji : 5943 szt. (deklaracje aktywne, korekty oraz deklaracje
zerowe – bez naliczania opłaty.)
IV. WERYFIKACJA DANYCH
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Na bieżąco weryfikowana jest lista nieruchomości na które nie złożono deklaracji oraz spis urodzeń
dzieci na terenie gminy. W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów wysyłane są wezwania
do złożenia deklaracji lub wyjaśnień.
W przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystosowano wezwania do
złożenia wyjaśnień rozbieżności w ilości podanych osób. W każdym z przypadków wezwane
podmioty złożyły stosowne korekty z odpowiednim naliczeniem opłaty.
V. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31. grudnia 2015 r. w wyniku przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Biała, gospodarkę odpadami prowadził P.H.U.
Komunalnik sp. z o.o. , ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, oddz. Nysa.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Zgodnie ze złożonymi przez firmy świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych sprawozdaniami, na terenie gminy Biała w roku 2015 zebrano następujące rodzaje i
ilości odpadów :
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj odpadu
Niesegregowane odpady komunalne
Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia .
Tworzywa sztuczne .
Odpady biodegradowalne.
Tekstylia
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Inne odpady komunalne.

9

Zużyte opony

10

Opakowania z tworzyw sztucznych

11

Opakowania ze szkła

12

Inne odpady z grupy (10 01 01)

13

Opakowania ze szkła

Ilość odpadu (tony)
707,1
39,5
14,0
7,2
8,0
50,3
22,5
4,6

126,6
56.6
287,9
44,7

Miejsce przekazania

Regionalne Instalacje
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych dla Regionu
Południowo-Zachodniego
w Nysie.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami MB
recykling Sp. z o.o. w
Kielcach
P..P.H.U Beno Serwis
Hentschel Bernard Lubrza.
P.H.U. Komunalnik Sp. z
o. o. Oddział Nysa
P.H.U. Komunalnik Sp. z
o. o. Oddział w Nysie.
P.H.U. Komunalnik Sp. z
o. o. Oddział w Nysie
Zakład Gospodarki
Komunalnej Organizacja
Odzyski Biosystem S.A. w
Krakowie.

Suma zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w
roku 2015 wynosiła 1369.00 ton.
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od 1 lipca 2013 r. w Białej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który mieści się przy ul. Lipowej 1. Punkt przyjmuje odpady zgodnie z Regulaminem
PSZOK.
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W roku 2015 do PSZOK trafiły następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych :
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Zużyte opony
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Tworzywa sztuczne
Odpady ulegające biodegradacji
Tekstylia
Odpady wielkogabarytowe
Baterie i akumulatory z bateriami akumulatorowymi.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w poz.
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Ilość odpadu [t]
39,5
2,3
50,3
7,0
7,2
8,0
14,4
0,1
3,1
1,4

Odpady Zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają do następujących
odbiorców:
1. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu PołudniowoZachodniego Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie.
2. Składowisko w Prudniku
3. P.P.H.U/\.Beno Serwis w Lubrzy
4. składowisko Prudnik – popiół i gruz;
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB recykling w Kielcach.
Punkt PSZOK obsługiwany jest przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej , wybranej w
wyniku przetargu.
W marcu 2015 roku za kwotę 80 000 zł zakupiono teren na którym zlokalizowany jest PSZOK.
VI. KOSZTY SYSTEMU W ROKU 2015
Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzona została na podstawie ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiąca od lipca 2013 r.
dochód własny gminy. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały
w Uchwale Nr.VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r..
Należności przypisane na rok 2015 wynosiły 1.048.772,91 zł , w tym należności z lat poprzednich
45.233,35 zł , nadpłata z poprzedniego roku rozliczona w roku bieżącym to kwota 4.341,40 zł.; na
dzień 31 grudnia 2015 r odnotowano wpłaty na kwotę 980.914,12 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 47.654,39 zł, w stosunku do dłużników
prowadzona jest egzekucja.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 3.801,20 zł. co wynika z wpłat
dokonywanych na okresy następne.
Do osób zalegających w 2015 wysłano 308 upomnień , wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych. W
związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz utraceniem przez
gminy uprawnień organu egzekucyjnego , akta spraw egzekucyjnych przekazywane są do
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku. W dalszej egzekucji na koniec grudnia 2015 r. były
53 tytuły egzekucyjne oraz 1 zawieszony, ze względu na śmierć osoby zobowiązanej.
W roku 2015 udzielono ulgę w postaci rozłożenia na raty – 1 osobie ( zobowiązanie zostało
spłacone). Nie udzielono ulg w postaci umorzenia, bądź przesunięcia terminu płatności należności.
Na koniec roku 2015 w trakcie rozpatrywania był jeden wniosek o umorzenie lub rozłożenia na raty
zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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VII WPŁATY ZA ODPADY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI
W roku 2015 wykonanie planu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwotę
1.005.576.32,zł tj. 91,79 % założonego planu. Opłaty można dokonać za dowolny okres do
przodu. Są mieszkańcy, którzy dokonują opłat kwartalnie, za okres pół roku lub cały rok. Są też
tacy mieszkańcy, którzy nie uiszczają opłaty za odpady.
W ramach wydatków z funduszy gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2015 sfinansowano:
Zadania związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 923.514,22 zł,
wydatki bieżące kształtowały się następująco:
- wynagrodzenie inkasentów
- obsługa administracyjna systemu
- czynsz za wynajem pomieszczeń PSZOK (w styczniu i lutym 2016)
- obsługa PSZOK
- odbiór i zagospodarowanie odpadami
- wybrukowanie terenów pod pojemniki na zbiórkę szkła
- podatek od nieruchomości

- 21.059.00 zł
- 110.229,78 zł
- 2091,00 zł
- 180.001.44 zł
- 582.000,00 zł
- 23.000,00 zł
- 5.133,00 zł.

Zadania związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 82.062 zł to wydatki inwestycyjne na
zakup nieruchomości w Białej przy ulicy Lipowej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK.
Sporządził : Joachim Ernst
Inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.
Biała , 14.04.2016 r.
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