REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Wójt Gminy Turawa
informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej
gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- informacja o w/w podmiotach znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej,

- w 2012 roku oraz od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. odpady komunalne
z terenu Gminy Turawa odbierały następujące podmioty:
• REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole,
• STRACH I SYNOWIE Sp. zo.o. ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa,
• ELKOM Sp. zo.o. ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie,
• EKO-TRANS Jan Kurowski ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup,
• ENVIPRO USŁUGI KOMUNALNE Sp.z o. o ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole.
Od dnia 1 lipca 2013 r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Turawa świadczy przedsiębiorca:
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, wyłoniony w drodze przetargu,
na zasadzie Prawa Zamówień Publicznych.
W 2014r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Turawa świadczy przedsiębiorca:
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, wyłoniony w drodze przetargu,
na zasadzie Prawa Zamówień Publicznych.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przez w/w
podmiot jest: Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych wskazana
w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”,
tj. Zakład Komunalny Sp. z o. o z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
Gmina Turawa została przyporządkowana do Regionu Centralnego.
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania
– informacja znajduje się w Sprawozdaniu Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie
świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2
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Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1399), w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
– informacja znajduje się w Sprawozdaniu Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
• informacje umieszczono w Harmonogramie Zbiórki Odpadów Komunalnych
Niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych oraz w Informacji o Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Turawa
e) firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.):
• zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) stary telewizor, pralkę, lodówkę czy inny nie nadający się do
użytku sprzęt można przekazać do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu. Wszystkie
punkty handlowe, które prowadzą sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają
obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od
osób fizycznych, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż
nowo zakupiony (art. 42 w/w cyt. wyżej ustawy).
Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Turawa zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w trakcie zbiórki
odpadów wielkogabarytowych w ramach tzw. „wystawki” lub dostarczany do
wskazanego przez Gminę Turawa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez:
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów, zabronione jest wyrzucanie
zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym
samym wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Rada Gminy
Turawa podjęła stosowne uchwały:
1. Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
2. Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
3. Uchwała Nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
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4. Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
5. Uchwała Nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
7. Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
8. Uchwała Nr XX/129/2012 z Rady Gminy Turawa dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
9. Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
10. Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Turawa od 1 lipca 2013 r. zorganizowana
jest w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.
Zbiórką objęte są następujące frakcje odpadów:
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (pojemnik oznaczony kolorem
żółtym),
• tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,opakowania wielomateriałowe
- tetra paki, opakowania z metali (pojemnik oznaczony kolorem żółtym),
• szkło, opakowania ze szkła (pojemnik oznaczony kolorem zielonym),
• odpady ulegające biodegradacji - kuchenne pochodzenia roślinnego i zielone
(pojemnik oznaczony kolorem brązowym),
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pozostałe (odpady zmieszane),
a także:
• odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych - okresowa zbiórka
przeprowadzana w formie tzw. „wystawki” lub na zasadzie donoszenia do kontenera
mobilnego ustawionego w wyznaczonym punkcie danej miejscowości – tzw. PSZOK,
• zużyte baterie i akumulatory – wskazany przez Gminę Turawa PSZOK,
• przeterminowane leki i chemikalia – wskazany przez Gminę Turawa PSZOK,
• odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie – dostarczane przez
mieszkańców do wskazanego przez Gminę Turawa PSZOK,
• zużyte opony – zbiórka w trakcie „wystawki” lub w trakcie zbiórki odpadów
niebezpiecznych.
Częstotliwość odbioru opisanych wyżej frakcji odpadów z nieruchomości określona
jest w harmonogramach, dostarczanych mieszkańcom oraz publikowanych na stronie
internetowej Urzędu Gminy Turawa.
Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku
lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE
- informacja znajduje się w Sprawozdaniu Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w Analizie Stanu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Gminie Turawa.
Poniżej zestawienie ilości odebranych odpadów w 2013r. z terenu Gminy Turawa
z podziałem na poszczególne frakcje.
l.p.

Rodzaj odpadów

Kod
odpadów

I półrocze
2013r.
[Mg]

II półrocze
2013r.
[Mg]

Łącznie
2013r.
[Mg]

1

Zmieszane odpady
komunalne

200301

1192,25

1022,56

2214,81

2

Papier i tektura

200101
150101

29,203

48,20

77,403

3

Szkło

200102,
150107

29,41

67,49

96,90

4

Tworzywa sztuczne

200139
150102

31,562

44,26

75,822

5

Opakowania
wielomateriałowe

150105

-

0,29

0,29

6

Metal

150104
200140

1,67

7

Odpady ulegające

200108

15,80

1,67
26,06

41,86
4/5

biodegradacji i
zielone

200201

8

Meble i odpady
wielkogabarytowe

200307

9

Zużyte baterie i
akumulatory

200133
200134

10

Chemikalia i
przeterminowane
leki

200113200132

11

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

12

13

24,36

77,97

0,01

0,01

-

0,03

0,03

200135
200136

1,79

1,98

3,77

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

170101170904
200399

15,66

15,26

30,92

Zużyte opony

160103

-

-

0

1370,955

1250,5

2621,455

RAZEM

53,61

Źródło danych : Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Turawa

INSTALACJE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODEBRANE ODPADY
z TERENU GMINY TURAWA
- informacja znajduje się w Sprawozdaniu Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
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