Analiza gospodarki odpadami za 2014 rok
na terenie gminy miejskiej Lubań
sporządzona na podstawie art. 9tb Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)

I.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.

Na terenie Lubania funkcjonuje spółka miejska Zakład Gospodarki i Usług
Komunalnych Sp. z o.o., która jest właścicielem Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich w
Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu. CUO w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami zakwalifikowane zostało jako Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych na terenie tzw. Zachodniego Regionu. Aktualnie Centrum
obsługuje 14 gmin w trzech powiatach. Centrum Utylizacji Odpadów wyposażone jest
w instalacje:
 instalację do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
40.000 Mg/rok;
 instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych
6.000 Mg/rok;
 instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów w ramach komponowania
paliwa alternatywnego (RDF) 18.000 Mg/rok;
 instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w
rozdrabniaczu mobilnym 10.000 Mg/rok;
 instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów kompostowania 18.000
Mg/rok, w skład której wchodzi m.in. kompostownia tunelowa, plac dojrzewania,
sita do kompostu;
 instalacja kompostowania odpadów zielonych 4.000 Mg/rok.
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami na terenie
miasta jest działający na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpadami, które mogą być przekazywane samodzielnie przez mieszkańców
miasta, w ramach zryczałtowanej opłaty za odpady, do punktu są:


meble i inne odpady wielkogabarytowe,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz),
odpady zielone,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy
sodowe,
zużyte opony,
przeterminowane leki,
opakowania po chemikaliach i chemikalia, w tym pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.








Ponadto tradycyjnie, w miesiącu marcu zorganizowana była wystawka, w ramach której
zabierane były odpady gabarytowe, czyli meble i sprzęt gospodarstwa domowego.

II.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
1. Budowa bazy transportowo-magazynowej przy ul. Bazaltowej
2. Przebudowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów
selektywnie zebranych

III.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

W wyniku przetargu w 2013 roku wybrano do obsługi mieszkańców i firm w zakresie
transportu odpadów komunalnych nasze lokalne przedsiębiorstwo - Zakład
Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lubań,
ul. Bankowa 8.
Zagospodarowanie odpadów powierzono również ww. firmie, która jednocześnie jest
właścicielem Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, będącym Regionalną
Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Region Zachodni w
Dolnośląskim i Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.
W wyniku przetargu, miesięczna kwota za odbiór i transport wszystkich odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubań, wynosi 110.000,00 zł brutto.

Poniżej przedstawiono pełne koszty ponoszone przez gminę miejską Lubań
obejmujące

odbieranie,

komunalnych w 2014 roku.

odzyski,

recykling

i

unieszkodliwianiem

odpadów

Tabela: Koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów w
miesiącach styczeń – grudzień 2014 roku:
Miesiące

Koszty odbioru i transportu
oraz zagospodarowania odpadów komunalnych

Styczeń
Luty

258.153,60 zł

Marzec

317.215,01 zł

Kwiecień

280.496,89 zł

Maj

261.610,99 zł

Czerwiec

255.563,63 zł

Lipiec

282.887,69 zł

Sierpień

268.302,07 zł

Wrzesień

280.435,97 zł

Październik

282.648,34 zł

Listopad

256.144,45 zł

Grudzień

287.034,76 zł

Razem

IV.

262.351,41 zł

3.292.844,81 zł

Liczba mieszkańców Lubania:

Na koniec 2014 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 21.296 osób.

V.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1.

Na terenie Lubania na koniec 2014 roku liczba mieszkańców korzystających w
nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych
wyniosła 545 osób. Właściciele dokumentują fakt wywozu nieczystości ciekłych
rachunkami wystawianymi przez przedsiębiorców.

VI.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
gminy.

W 2014 roku łącznie do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich z terenu miasta
Lubań trafiło 9.048,25 Mg odpadów komunalnych. W ramach systemu odbioru
odpadów komunalnych w zamian za opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów
odebrano 7.384,47 Mg.

VII.

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.

Masa odpadów odebranych o kodzie 200301 (odpady zmieszane): 5.640,5 Mg
Łączna masa selektywnie
biodegradacji: 1.563,2 Mg

odebranych

odpadów

komunalnych

ulegających

Burmistrz Miasta Lubań
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