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Wstęp 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648 i 2151 ze zm.) Gminy dokonują corocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także 

potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również 

dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie 

wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. 

Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

System gospodarki odpadami na terenie gminy Kawęczyn. 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w od dnia 1 

lipca 2013 roku Gmina Kawęczyn  realizuje obowiązek gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy.  Od tego dnia Mieszkańcy Gminy oddają zebrane odpady 

komunalne przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym 

zakresie. Usługa ta jest świadczona w zamian za opłatę jaka jest wnoszona do Urzędu 

Gminy. W ramach uiszczanej opłaty Mieszkańcy mają zagwarantowany odbiór odpadów 

komunalnych powstających na terenie nieruchomości.  Stawki za odbiór odpadów na 2021 

r. były przyjęte Uchwałą nr XXVIII/201/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 

2020 r., które obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 roku. Stawki za 

odpady zbierane w sposób selektywny wynosiły 20,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast 

za odpady niesegregowane w podwójnej wysokości tj. 40,00 zł miesięcznie od osoby. 

Ustalono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2,00 zł miesięcznie na mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady w 

przydomowym kompostowniku. 
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Z pobieranych opłat gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, który obejmuje koszty:  

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

• utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

• obsługi administracyjnej systemu;  

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

W kwocie pobieranej opłaty przysługuje mieszkańcom:  

- odbiór odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji, 

- odbiór popiołu, 

- odbiór tworzyw sztucznych (odpady z worka żółtego)  

- odbiór szkła (odpadów z worka zielonego) i papieru  (odpady z worka niebieskiego),  

- odpady niebezpieczne i problemowe– przyjmowane w PSZOK-u w sposób ciągły, 

- odpady wielkogabarytowe - przyjmowane w PSZOK-u w sposób ciągły, 

- pojemnik na odpady zmieszane, pojemnik na popiół, worki do zbiórki selektywnej.  

Wysokość opłaty dla właścicieli tych nieruchomości jest iloczynem liczby osób 

zamieszkujących daną  nieruchomość i stawką uzależnioną od przyjętego sposobu zbiórki 

odpadów. 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. podmioty gospodarcze, szkoły urzędy 

itp.) stawka opłaty jest rozróżniona w zależności od sposobu zbiórki odpadów oraz 

wielkości pojemników.  Wysokość opłaty jest iloczynem liczby pojemników o określonej 

wielkości i stawką uzależnioną od przyjętego sposobu zbiórki odpadów. 

Częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów przedstawia się następująco: 

1) Odpady komunalne zmieszane i odpady zielone ulegające biodegradacji – co 

najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od maja do września, a w okresie od października 

do kwietnia z częstotliwością raz w miesiącu,  
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2) Odpady zebrane w sposób selektywny takie jak papier i opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale – z częstotliwością raz w miesiącu, 

3) Szkło – co najmniej raz na kwartał, 

4) Papier – co najmniej raz na kwartał, 

5) Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – 2 szt./rok/osobę, odpady wielkogabarytowe – 

100 kg/rok/osobę, odpady budowalne i remontowe – 100 kg/rok/osobę, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz odpady szklane, odpady 

medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek- przyjmowane w PSZOK-u w sposób ciągły, 

6) Żużle i popioły paleniskowe – w okresie zimowym, czyli od 1 października do 30 

kwietnia - co najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo raz w miesiącu lipcu. 

 

I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości. 

Na terenie Gminy Kawęczyn nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, 

dlatego Gmina Kawęczyn jest członkiem Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina”. W związku z powyższym wszystkie odpady komunalne odebrane od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn zgodnie z zawartą 

umową przekazywane były do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”. 

II. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wagę najazdową, 

kontenery na odpady selektywne oraz plandeki na kontenery. W 2021 roku zrealizowano 
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część zadania inwestycyjnego tj. zakupiono plandeki na dwa kontenery. W 2022 roku 

planowana jest realizacja dalszych części inwestycyjnych. 

 

III. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku obowiązywała umowa jaka została zawarta z 

firmą Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB Daniel Piąstka & Gabriel Kropidłowski z 

siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonii 11a, 62-704 Kawęczyn  na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. Zgodnie z nią odebrane odpady w danym dniu 

transportowane były bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków.  

Poniższa tabela przedstawia ogólne wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych 

poniesione w 2021 roku: 

 

Tabela 1. Ogólne wydatki i wpływy za zagospodarowanie odpadów  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

2021 

Kwota brutto 

Wydatki ogółem  na zagospodarowanie odpadów  1.091.972,00 zł 

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów  1.008.109,00zł 

- Koszty administracyjne  71.263,00 zł  

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych  1.000.403,46 zł 

Kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

91 568,54 zł 

 

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn nie 

pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na gospodarkę odpadami, wynika to 

z faktu, iż nie wszyscy mieszkańcy uiścili opłaty w terminie. W 2022 roku wzrosła stawka 

za odbiór odpadów w związku z rosnącymi kosztami zagospodarowania. 
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IV. Liczba mieszkańców w 2021 roku. 

Liczba mieszkańców Gminy Kawęczyn w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi 

pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy – 5332. 

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących 

ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – 

4621. 

 

V. Liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 

mowa w art. 6 ust. 6-12. 

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. e  u.c.p.g., analizie powinna zostać 

poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 

których mowa w art. 6 ust. 6-12 u. c. p. g. Na chwilę obecną liczba ta wynosi 0. Jeżeli 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości 

stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Wójt 

Gminy Kawęczyn wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W 

toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub 

nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. Dotychczasowe postępowania nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

VI. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Tabela 2. Informacja o odebranych odpadach komunalnych 

Lp.  Rodzaj odpadu  Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

w tonach [Mg] 

1 Papier i tektura 16,64 

2 Tworzywa sztuczne i metale 133,14 

3 Szkło białe i kolorowe 81,01 

4 Odpady biodegradowalne  56,72 
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5 Zmieszane odpady komunalne  508,62 

6 Odpady zebrane na PSZOK 42,19 

 Razem  838,32  

 

VII. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy 

oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Masa odpadów zawierająca frakcje nieulegające biodegradacji, powstałych po sortowaniu 

odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania w tonach [Mg] - 19 12 

12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wynosi 60,2752 Mg.  

VIII. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych.  

Na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648 i 2151 ze zm.) gminy są zobowiązane do 

osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku.  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.  

Po zastosowaniu wzorów ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 

2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów poniżej zostaje przedstawiony poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na rok 

2021, który wynosi  26,06%.  

Z uwagi na fakt, iż wspomniane rozporządzenie określa wymagany  do osiągnięcia  w 2021 

roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, który powinien być mniejszy bądź równy wartości 35% 
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należy stwierdzić, że został osiągnięty wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku. 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych. 

Biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Ochrony Środowiska określone w Rozporządzeniu 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. 

U. z 2021 poz. 1530) na terenie Gminy Kawęczyn w 2021 r. wskaźnik przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięto na poziomie 18,56 %. 

Natomiast wymagany Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach poziom recyklingu w 2021 roku wynosił 20%, co oznacza, że gmina nie 

osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych. 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Wskaźnik recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty na dużo 

wyższym poziomie niż zakładają to wytyczne Ministra Ochrony Środowiska i kształtował się 

w 2021 r. na poziomie 100%. 

PODSUMOWANIE 

Niniejsza analiza miała na celu zweryfikowanie możliwości technicznych  i organizacyjnych 

gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Miała również dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 

określonych w ustawie, a także o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy. Od stycznia 2021 roku gmina prowadziła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kawęczynie, który zapewnił mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych 
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w sposób ciągły. Porównując łączną masę zebranych odpadów komunalnych obecnego 

okresu sprawozdawczego z 2020 rokiem można zauważyć zmniejszenie ilości odebranych 

odpadów komunalnych o ponad 200Mg.  

Dotychczasowe działania edukacyjne dla mieszkańców polegały na stworzeniu, wydruku i 

dystrybucji broszury dotyczącej segregacji odpadów, a także ulotki dotyczącej 

kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach. Edukacja mieszkańców 

odbywała się również za pomocą udostępnianiu informacji w miesięczniku „Kawęczyniak” 

oraz na stronie www.kaweczyn.pl czy tez Facebooku gminy. Biorąc pod uwagę powyższe 

priorytetowym zadaniem dla Gminy Kawęczyn na następne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców i młodzieży gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych, a tym samym osiągnięcia określonych przez Unię Europejską 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

 

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Paulina Tyczyno  

28 kwietnia 2022 r. 
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