Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
1. Liczba ludności:
Gmina Chełm liczy 14 174 mieszkaoców zameldowanych na terenie Gminy
(stan na dzieo 31.12.1014 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Gminy
ujętych zostało 11 298 mieszkaoców (stan na 29 stycznia 2015 r.).
Różnica w podanej liczbie mieszkaoców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów
i studentów kontynuuje naukę poza terenem naszej Gminy. Podobnie jest
wśród osób czynnych zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza terenem Gminy. W celu weryfikacji danych zawartych
deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
prowadzone są postępowania wyjaśniające.
Właściciele nieruchomości, co do których istnieją podejrzenia o podanie
nieprawdziwych danych, wzywani są do Urzędu, w celu złożenia wyjaśnieo.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi:
Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów, w tym szkła, zakup pojemników do zbiórki baterii, leków.
3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeo – grudzieo 2014 r. kształtują
się następująco:
- koszty wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów - 869 596,07zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi –100 136,00zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup żółtych pojemników)– 425 025,28 zł,
- zadania edukacyjne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 4136,00 zł
Razem wydatki poniesione w 2014 r. – 1 398 893,35zł
4. Ilośd odpadów odebranych z terenu gminy Chełm w 2014 r.
- niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) – 1143,8 Mg,
- inne frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół 20 01 99) - – 174,7 Mg
-opakowania ze szkła (15 01 07) – 245,5 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02 ) – 229,7Mg
- opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 4,9 Mg
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ( 17 01 01, 17 01
07, 17 06 04) – 46,2 Mg,

- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 2,9 Mg,
- tworzywa sztuczne (20 01 39)– 82,6 Mg,
- zużyte opony(16 01 03) – 11,3 Mg,
- odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych (ex20 01 99) – 179,2 Mg,
- inne frakcje zbierane w sposób selektywny ( 20 01 99) - – 7,6 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( 16 02 13*, 16 02 14, 20 01
35*, 20 01 36)– 3,5 Mg,
- metale (20 01 40)- 0,8Mg
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 2,2Mg
5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Na terenie Gminy Chełm znajduje się Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w miejscowości Srebrzyszcze. Instalacja jest zarządzana przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie, z siedzibą ul. ks. Piotra
Skargi 11. Zmieszane odpady komunalnych, odpady zielone z terenu gminy Chełm
trafiają do ww. instalacji.
6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości
ciekłych.
Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy
a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
7. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych
z terenu gminy.
Zmieszane odpady komunalnych, odpady zielone z terenu gminy Chełm trafiają do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości
Srebrzyszcze i są poddawane procesowi R12. W 2014 roku poddano składowaniu
odpady o kodzie 19 12 12 (balast) - z mechanicznej obróbki odpadów w ilości –
310,66Mg

