Borzytuchom, 21.10.2020r.
BR.0003.13.2020

Sz. P.
Jarosław Cierniak
Radny Rady Gminy Borzytuchom
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 07.09.2020r. w sprawie odpadów komunalnych
w gminie Borzytuchom, informuję jak niżej:
 Na terenie Gminy Borzytuchom liczba ludności zameldowanych na pobyt stały wynosi
3.368 osób, natomiast na pobyt czasowy 39 osób, co daje ogółem 3.404 osoby.
(statystyka na dzień 2020-10-21)
 Gmina Borzytuchom nie podpisuje umów na wywóz odpadów komunalnych.
 Podstawowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie gminy Borzytuchom w roku 2020 wynosi
308 292,80 zł . W miesiącu marzec 2020r. została podpisana dodatkowa umowa na
odbiór odpadów biodegradowalnych, w której wartość usługi określono na kwotę
2268,00 zł brutto od 1Mg oraz papier w kwocie 1101,60 zł brutto od 1 Mg. Nadto
aneksowano dotychczasową umowę podstawową na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Borzytuchom,
w której wartość usługi określono na kwotę 350.676 rocznie.
 Nie posiadamy danych dot. liczby osób zamieszkałych.
 W treści zawartej umowy z firmą ELWOZ Spółka z o.o. nie wyodrębnia się kwot
transportu i składowania odpadów na RIPOK Sierzno.
Dane, które posiadamy to ilość odpadów wg poszczególnych rodzajów odpadów za rok
2019 i za rok 2020 (styczeń- wrzesień). Kształtują się one następująco:
Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Borzytuchom
w roku 2019
Kod

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych

odpadu

komunalnych

odpadów (Mg)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,76

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

132,14

15 01 07

Opakowania ze szkła

48,04

16 01 03

Zużyte opony

1,28

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

3,08

odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
17 09 04

Zmieszane odpady z budowy remontów i

1,68

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02, 17 09 03
20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

3,56

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady

374,84

komunalne
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5,78

Odnośnie stawek za odbiór poszczególnych odpadów wiarygodnym źródłem informacji
jest cennik przyjęty uchwałą Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno
Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno
Sp. z o.o.. Usługobiorca wystawiając fakturę za wykonane zlecenie nie określa cen za które
zostały przyjęte odpady na składowisku w Sierznie.


Przepisami ustawy z dnia 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: OdpadyUZm2020) wydłużono terminy
składania sprawozdań z gospodarowania odpadami za 2019 r. Zmianami objęto
sprawozdania składane na podstawie ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU) oraz ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej:
CzystGmU).
W związku z powyższym wyliczony osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych (%) znajduje się w rocznym sprawozdaniu Wójta,
Burmistrza lub Prezydenta Miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2019, które zostanie sporządzone do końca tego miesiąca br.. O wyliczonym
osiągniętym poziomie recyklingu zostanie Pan poinformowany.

Wójt
Gminy Borzytuchom
Witold Cyba

