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[. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust, 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniuczystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizystanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznychiorganizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Usługaodbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościrealizowana była pizez Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Usługowe..DREWBUD”Kazimierz Budek. wyłonione w trybie pizetargu nieograniczonego.

ll. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnychGminy w zakresie gospodarowaniaodpadami komunalnymi

1, Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonychoraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych doskładowania.

Na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nie ma instalacji służącej do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. odpadów zielonych oraz pozostałości zsortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Wszystkie odpadyzgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
:X'lazowicckiego. przekazywane byly do RlPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania
OdpadówKomunalnych) ,.Radkom" w Radomiu.

2. Potrzeby inwestycyjne związanie z gospodarowaniemodpadami komunalnymi.

W roku 2018 Gmina Nowe Miasto nad Pilicą nie realizowała inwestycji związanychzgospodarowaniem odpadami komunalnymi. W związku z powyższym nie poniesionokosztów inwestycyjnych.

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiemi unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Wydatki poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnychw2018 roku wyniosły: 1 143 308,41 zł

4. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na dzień 31.12.2018roku wynosiła 7735 osób. Deklaracje zlozone na dzień 31.12.2018 r. obejmują 6292 osób.W 2018 roku przeprowadzono 91 postępowań administracyjnych w celu zweryfikowaniadanych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in, z tego. że wielu uczniów i studentów
kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występujewśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza
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terenem Gminy, Na bieżąco prowadzone są dzialania mające na celu weryfikację danychzawartychw deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

5. Ilość odpadów komunalnychwytwarzanych na terenie gminy.

Kod odebranych odpadów Rodzaj odebranych odpadów Masaodebranych ndpadow
komunalnychkomunalnych komunalnych ,
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Opakowania z tworzyw15 01 02
sztucznych 114,11

15 01 01 Opakowania Z papieru i tektury 64,92

15 01 03 Opakowania z drewna 7,04

15 01 04 Opakowania z metali 40,871

15 01 07 Opakowania ze szkła 95,04

15 01 06 Zmleszane odpady
86,68opakowamowe

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 17,42

17 04 05 Żelazo i stal 3,495

17 06 05* Matenaly budowlane zaw1erające
1,2azbest
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odpady komunalne

2003 01
1075,12
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Osiągnięte w 2018 roku poziomy:

. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych doskładowania _ 24,41 %

' Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzywsztucznych i szkla › 37,36%



~ Recyklingu, przygotowania do ponownego uźyciai odzysku innymi metodami innychniż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych _ 57,64%

6. l|ość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości zsortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych zterenu gminy.

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych (› kodzie 20 03 01, odebranych z terenugminy wyniosła 1075,12 Mg.
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych,przekazanych do składowania. 527,819 Mg
Masa odpadów, powstalych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych,przekazanych do składowania. 105,340Mg
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