ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2014 r.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.
W myśl tych przepisów Gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawą ustalenia wysokości opłaty jest
deklaracja, którą każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy
Stromiec ma obowiązek złożyć do Wójta Gminy Stromiec.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło
1544 właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje 4998 mieszkańców.
39 posesji jest niezamieszkanych.
1419 gospodarstw domowych zadeklarowało segregację odpadów.
125 gospodarstw domowych przekazuje odpady zmieszane, w tym:
33 gospodarstwa domowe mają naliczoną opłatę decyzją Wójta.
Decyzje wydano dla właścicieli nieruchomości którzy nie złożyli deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady komunalne od stałych mieszkańców odbierała firma "EKO-SAM" Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Aleja Kasztanowa 24, 26-652 Zakrzew.

Ponadto z terenu Gminy Stromiec odpady odbierły firmy:
1.Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek, Legęzów 24,
26-652 Zakrzew
2.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3,
26 - 600 Radom
3.TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., ul.Wrocławska 3, 26 - 600 Radom.
4."Clean World" Firma Handlowo- Usługowa Marek Woch, ul. Kasprzykiewicza 45,
05 - 200 Wołomin, Leśniakowizna.
Przedsiębiorcy odbierają odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
tj. działek letniskowych, zakładów usługowych, firm, istytucji. Na odbiór
i zagospodarowanie odpadów właściciele w/w nieruchomości mają podpisane
indywidualne umowy. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie , że właściciel
nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych lub ciekłych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Stromiec wszczyna postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazują
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacją regionalną dla Gminy Stromiec,
wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospopdarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Usługowo Handlowe "RADKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul.Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom.
W 2014 roku z terenu Gminy Stromiec odebrano 492.82 Mg odpadów.
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 326,57 Mg
2. Odpadów segregowanych -166,25 Mg, w tym:
– papier i tektura - 20,9 Mg
– szkło – 93,5 Mg
– tworzywa sztuczne – 31,5 Mg
– zmieszane odpady opakowaniowe – 8,43 Mg
– odpady wielkogabarytowe – 3,0 Mg
– elektrozłom – 7,9 Mg
Koszty poniesine
w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 255 571,21 zł.
Potrzeby inwestycyjne
związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi – utworzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów
komunalnych, który zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Stromiec, dnia 30 kwietnia 2015 r.
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