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Pan

Andrzej Lorenc

Radny Rady Miejskiej Legnicy

W nawiązaniu do złożonego przez Pana w dniu  2 czerwca 2021 roku zapytania nr

82/02/2021 w sprawie podania prognozy zwiększenia przychodów w 2021 roku dzięki

porozumieniu międzygminnemu z Gminą Krotoszyce za zagospodarowanie odpadów

komunalnych, uprzejmie informuję:

1.  Porozumienie  międzygminne  zakłada,  że  Gmina  Krotoszyce  w  stu  procentach

pokryje koszty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu

Gminy. W latach 2019 i 2021 takie zadanie było realizowane przez Gminę Krotoszyce

w  ramach  zawartych  przez  Gminę  umów.  W  tabeli  będącej  załącznikiem  nr  1

przedstawiono  prognozowaną  do  przyjęcia  do  zagospodarowania  ilość  odpadów

komunalnych,  które  będą  przekazane  na  instalację  komunalną  orazprzewidywane

koszty poniesione na to zadanie.

2.  Gmina  Krotoszyce będzie  finansować  w  stu  procentach  zadanie  dotyczące

zagospodarowania  odpadów komunalnych  pochodzących  z  jej  terenu  oraz  obsługę

administracyjną tego zadania.

3. Odpady komunalne z Gminy Krotoszyce będą przetwarzane na bieżąco. Zmieszane

odpady komunalne podlegają sortowaniu, podczas tego procesu powstają:

- frakcja biologiczna ze zmieszanych odpadów komunalnych  o wielkości 0 – 80 mm,

przetwarzana następnie w bioreaktorach (proces stabilizacji), po procesie stabilizacji

powstają frakcje wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska, pozostałość

po spełnieniu wymagań jest składowana na kwaterach;

-  surowce  wtórne  (makulatura,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania

wielomateriałowe), przekazywana do recyklingu;

-  odpady  balastowe  (pozostałość  nie  nadająca  się  do  składowania),  odpłatnie

przekazywana do dalszego zagospodarowania w procesach termicznych.



Podobnemu  procesowi  podlegają  odpady  surowcowe  (żółty  pojemnik),  w  tym

przypadku nie jest wydzielana frakcja biologiczna.

Odpady  BIO  (biodegradowalne,  zielone  z  selektywnej  zbiórki),  poddawane  są

kompostowaniu w kompostowni pryzmowej.

Odpady wielkogabarytowe poddawane są demontażowi.

Odpady  makulatury  i  szkła,  zbierane  selektywnie,  są  doczyszczane  i  na  bieżąco

przekazywane do recyklingu.

Wszystkie  wytwarzane  odpady przekazywane do dalszego zagospodarowania, poza

Zakładem Zagospodarowania Odpadów, mogą być magazynowane do jednego roku.

Odpady przeznaczone do składowania nie są magazynowane.

4.  Sprzedaży podlegają jedynie surowce wtórne -  z wyjątkiem odpadów typu PET

barwiony (przekazywane za odpłatą). Pozostałości z sortowania i demontażu odpadów

wielkogabarytowych,  które  nie  nadają  się  do  recyklingu  i  nie  spełniają  kryteriów

dopuszczenia  do  składowania,  przekazywane  są  odpłatnie  do  dalszego

zagospodarowania.

5. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.  o.  w najbliższym

czasie nie planuje we własnym zakresie budowy Instalacji Termicznego Spalania.

                                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                         Jadwiga Zienkiewicz

                                                                                                         (Zastępca Prezydenta)

Otrzymują:

1. Adresat;

2. Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy;

3. Wydział Organizacji Kadr i Kontroli;

4. GOS a/a.



Załącznik Nr 1

 
                                                                                                       

                                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                         Jadwiga Zienkiewicz

                                                                                                         (Zastępca Prezydenta)

Lp.

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM

1 45,000 45,000 45,000 50,000 45,000 45,000 275,000

3 Odpady ulegające biodegradacji 22,500 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 112,500

4 13,500 13,000 13,000 10,000 9,000 9,000 67,500

5 Opakowania ze szkła 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,500 47,500

6 Opakowania  z papieru i tektury 2,000 3,000 2,000 2,000 2,500 2,000 13,500

7 1,000 1,000 378,00
RAZEM 91,000 89,000 88,000 90,000 80,500 78,500 517,000

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANEJ DO PRZYJĘCIA ILOŚCI ODPADÓW ORAZ STAWEK DLA DANEGO RODZAJU 
MASY ODPADÓW OD LIPCA 2021 Z TERENU GMINY KROTOSZYCE

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych

Masa odpadów komunalnych w [Mg], KOSZT ZA 
ODPADY od 
1.07.2021 do 
31.12.2021

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 154 440,00

47 385,00
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 32 805,00

7 695,00

3 207,60
Opakowania z tworzyw 

sztucznych

245 910,60


