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1. WSTĘP
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kawęczyn  za rok 

2014  została sporządzona w celu realizacji  zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy 

gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. 

Analiza  ta  ma  zweryfikować  możliwości  techniczne  i  organizacyjne  gminy  w  zakresie 

możliwości  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 

odpadów  przeznaczonych  do  składowania  odbieranych  z  terenu  gminy.  Głównym  celem 

analizy  jest  dostarczenie  niezbędnych  informacji  dla  stworzenia  efektywnego  systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Niniejsza  Analiza  dotyczy roku 2014. Uwzględnia ona również okres od 1 lipca do końca 

roku 2013,  kiedy to  system gospodarowania  odpadami  komunalnymi  został  zmieniony w 

oparciu o zasady określone  w znowelizowanej  ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  Do  końca  czerwca  2013  r.  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  byli  do 

udokumentowania,  w  formie  umowy,  korzystania  z  usług  wykonywanych  przez 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości.  System  funkcjonował  na  zasadzie 

rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą (firmą wywozową).

1.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE: 

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi Ustawa z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). 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 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza swoim zakresem obejmuje: 



a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c)  analizę  kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem  i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczbę mieszkańców, 

e) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy 

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

g)  ilości  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z 

sortowania  odpadów komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  odbieranych  z  terenu 

gminy.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na ternie gminy Kawęczyn funkcjonuje w 

oparciu o następujące podstawy prawne:

 Ustawa  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  

niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz.U.2015 poz. 87)

 Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  z dnia 13 września 1996 ze 

zmianami [tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391ze zmianami]; 

 Ustawa  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  

niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 roku [Dz. U. z 2011 r., nr 152, poz. 897 

ze zm.]. 

 Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach [Dz. U. 2013, poz. 228] 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości [Dz. U. 2013, poz. 122] 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  września  2012  r.  w  sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  [Dz. 

U. 2012, poz. 1052]

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.  w sprawie poziomów 

recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  

niektórych frakcji odpadów komunalnych [Dz. U. 2012, poz. 645.]; 



 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.  w sprawie poziomów 

ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy  

tych odpadów [Dz. U. 2012, poz. 676]; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r.  w sprawie kryteriów 

oraz  procedur  dopuszczania  odpadów  do  składowania  na  składowisku  odpadów 

danego typu [Dz. U. 2013, poz. 38] 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku [tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

185, poz. 1243 ze zmianami]; 

  Ustawa o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.] 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) wyznaczający cele i zadania 

na lata 2011 – 2014 i perspektywę na lata 2015 – 2022 [Monitor Polski z 2010 r. Nr 

101 poz. 1183]; 

 Plan  Gospodarki  Odpadami  Województwa  Wielkopolskiego  na  lata  2012-2017”, 

przyjęty  Uchwałą  Nr  XXV/440/12  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego  z  dnia  27 

sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Wielkopolskiego  na lata 2012-2017” 

 Uchwała nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 

2012  r.  w  sprawie  wykonania  „Planu  Gospodarki  Odpadami  Województwa 

Wielkopolskiego  na lata 2012-2017” 

1.2 DZIAŁANIA GMINY KAWĘCZYN ZWIĄZANE Z NOWELIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Z ROKU 2011 OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU
W związku  z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  zgodnie z 

ustawą  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  niektórych  

innych ustaw  z dnia 1 lipca 2011 roku [Dz. U. z 2011 r., nr 152, poz. 897 ze zm.]. Rada 

Gminy Kawęczyn  podjęła szereg uchwał:

-  Uchwałę Nr XXVII/143/2012 w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości  i 

porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 

-  Uchwałę Nr XXVII/144/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.



- Uchwałę Nr XXVII/145/2012 w sprawie  wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności.

- Uchwałę Nr XXVII/146/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

-  Uchwałę  Nr  XXVII/147/2012  w  sprawie wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości 

zamieszkałej i niezamieszkałej.

-  Uchwałę  Nr XXVII/148/2012 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. 

-  Uchwałę  Nr  XXXVIII/207/2013  Rady  Gminy Kawęczyn z dnia 27 czerwca 2013 r. w 

sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/148 /2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 

grudnia 2012 roku 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.

1.3 ZAPROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN. 
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach 

(Dz.  U.   z  2012 r.,  poz.  391 z  późn.  zm.)  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. 



Z  tych  środków  gmina  pokrywa  koszty  związane  z  odbiorem,  transportem  i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych, windykacją  oraz utrzymywaniem  PSZOK. 

Stawka  opłaty  za  odbiór  odpadów  zebranych  w  sposób  selektywny  wynosi 

7 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób 

nie selektywny ( tj. zmieszany)  wynosi  12 zł od osoby miesięcznie.

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.

Kilka ważnych założeń nowego systemu: 

 Nowym  systemem  objęci  zostali  właściciele  nieruchomości,  na  których  powstają 

odpady (mieszkańcy gminy oraz podmioty gospodarcze, szkoły urzędy itp.).

 Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w systemie workowym tzw. zbiórka u 

„źródła”.

 Na  każdej  nieruchomości  musi znajdować  się  co  najmniej  jeden  pojemnik  o 

pojemności  120  litrów  w kolorze  czarnym  lub  szarym.  W pojemniku  tym  należy 

zbierać  odpady  zmieszane,  które  są  odbierane  2  razy  w  miesiącu  bądź  odpady 

pozostałe po segregacji, które są odbierane 1 raz w miesiącu. 

 Za odbiór odpadów segregowanych są mniejsze opłaty. 

 Odpady  zbierane  w  sposób  selektywny  muszą  być  gromadzone  w  specjalnie 

przeznaczonych do tego celu workach. 

 Odpady wielkogabarytowe są odbierane 2 razy w roku w formie tzw. „ wystawek”.

 Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany w m. Psary 

gmina Przykona



 Na terenie gminy również działa  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i 

Problemowych.

 Odbiór odpadów odbywa się wg ustalonego harmonogramu, który jest dostarczony 

mieszkańcom.

Częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów przedstawia się następująco:

Tabela 1. Odpady zbierane w sposób selektywny oraz częstotliwości. 

Frakcja Worek/

 kolor

Częstotliwość

Sucha 110 l

niebieski

1 x miesiąc

Szkło i 

opakowania 

szklane

110 l

zielony

1 x kwartał

Biodegradowalne 

i zielone

60  l

brązowy 2 x miesiąc

kompostownik własne

Niebezpieczne i 

problemowe

110 l

żółty

1 x  rok

Nowe zapisy ustawy zobowiązały gminy do zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów 

recyklingu  i  odzysku  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  

biodegradacji przekazywanych do składowania.



2. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z 

SKŁADOWANIA.

Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. 

Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  związane  są  z  ich 

zagospodarowaniem  w  poszczególnych  instalacjach  do  odzysku  (głównie  instalacje 

mechaniczno-biologiczne  przetwarzania  odpadów  komunalnych)  lub  unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  przekazywania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych,  odpadów zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych 

przeznaczonych  do  składowania  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych. 

Zgodnie  z  założeniami  WPGO   gmina  Kawęczyn  należy  do  X  Regionu,  w  którym 

funkcjonuje  instalacja  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych 

(MBP) Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych ”Orli Staw” z siedzibą w Olim 

Stawie  gmina  Ceków  należąca  do  Związku  Komunalnego  Gmin  "Czyste  Miasto,  Czysta 

Gmina", ul. Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz. Odebrane z terenu gminy Kawęczyn zmieszane 

odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, są transportowane przez Zakład Usług Komunalnych EKO 

GAB do ZUOK  Orli  Staw.  W 2014 roku dostarczono do Zakładu w/w frakcje  w ilości 

447, 83 Mg. Odpady te zostały poddane przetworzeniu. Z tej masy na liniach sortowniczych 

Zakładu zostały wysegregowane surowce wtórne. Ilość i rodzaj tych odpadów został ujęty w 

tabeli nr 2. 



Tabela 2.  Ilość odpadów wysegregowanych z odpadów zmieszanych i  pozostałości  po 

segregacji  w  2014  roku  dostarczonych  do  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów 

Komunalnych „ Orli Staw” . 

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Ilość odpadów 

wysegregowanych z 

odpadów zmieszanych i 

pozostałości po segregacji

w 2014 roku

w tonach

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,58 

15 01 04 Opakowania z metali 0,91

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,05

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,10

Razem 5,64

3. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI.



Od lipca 2013 roku firma odbierająca odpady komunalne udostępnia mieszkańcom gminy 

Punkt Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  który mieści  się   w m.  Psary,  ul. 

Komunalna,  gm.  Przykona.  W ramach  istniejącego  systemu  mieszkańcy  gminy  mogą 

bezpłatnie korzystać z punktu. 

W  przypadku  realizacji  przez  gminę  inwestycji  polegającej  na  budowie  Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy liczyć się z tym, iż koszt realizacji 

takiego zadania  będzie mieścił się w granicach około 300 tys. zł.

4. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH.

W związku z tym, że w 2014 roku obowiązywały dwie umowy z firmą wywożącą odpady , 

dane dotyczące  poniesionych kosztów na zagospodarowanie i odbiór zostają przedstawione 

w okresach półrocznych. 

4.1 ANALIZA PIERWSZEGO  PÓŁROCZA 2014 ROKU 

Na terenie  gminy Kawęczyn w I połowie  2014 roku zbiórką odpadów komunalnych od 

mieszkańców gminy  zajmowała  się firma:

Zakład Usług Komunalnych EKO GAB z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonii 11 a, 

62-704 Kawęczyn. 

Firma  ta  świadczyła  usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i  zagospodarowaniem 

odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  z  nieruchomości 

niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kawęczyn. Firma świadczyła usługi 

na  podstawie  umowy  z  dnia   28  maja  2013  roku.  Koszty  związane  z  odbiorem, 

transportem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych od 1 stycznia 2014 roku do 

30  czerwca   2014  roku  wyniosły  153 653,  76  zł  brutto.  W  kosztach  tych  zostało 

uwzględnione  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki.  W  przeliczeniu  na  jednego 

mieszkańca na miesiąc stawka ta wyniosła 5,22 zł. 

4.2 ANALIZA  II PÓŁROCZA 2014 ROKU. 



W II połowie 2014 roku tj. od 1 lipca 2014 roku teren gminy Kawęczyn obsługiwała firma 

wyłoniona w drodze przetargu, z którą gmina podpisała umowę w dniu 20 maja 2014 roku 

na  świadczenie  usług  w zakresie  odbioru,  transportu  i  zagospodarowywania  odpadów 

komunalnych. Firma świadcząca te usługi została również zobowiązana do wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki. 

Jest to firma : 

Zakład Usług Komunalnych EKO GAB z siedzibą w Kowalach Pańskich Kolonii 11 a, 

62-704 Kawęczyn. 

Koszty  związane  z  odbiorem,  transportem  i  zagospodarowywaniem odpadów 

komunalnych  od 1 lipca  2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 238 140,00 zł 

brutto. W przeliczeniu na jednego mieszkańca na miesiąc stawka ta wyniosła  8,10  zł. 

W/w  umową  firma  została  także  zobowiązana  do  udostępnienia  mieszkańcom  gminy 

Kawęczyn  od  dnia  1  lipca  2014  roku  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 

Komunalnych (zwanego dalej PSZOK). 

      Z początkiem 2014 roku zostały dostarczone mieszkańcom druki do opłat. 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku 

przedstawia tabela nr 3. 

  



   Tabela 3. Koszt funkcjonowania systemu w 2014  roku. 

Realizowane zdania Koszty (zł )

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania 

oraz udostępnianie oraz obsługa PSZOK-u, 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki

391 793,76

Prowadzenie rachunku 658,00

Koszt zakupu materiałów 856,40

Koszty szkolenia 310, 00

Łączne  koszty 393 618,16

Zaplanowane wpływy  z tytułu wnoszonych opłat 

w 2014 roku 

445 184,78

       Otrzymane wpłaty  od mieszkańców w 2014 

roku

      382 476,69

  Łączne zadłużenie z tytułu nie wniesionych opłat 

(2013 rok i 2014 rok )  . 

       

    62 708,09

5. LICZBA MIESZKAŃCÓW I LICZBA NIERUCHOMOŚCI. 



Gmina  Kawęczyn  liczy 5248 mieszkańców (stan  na  31.12.2013r.  najbardziej  aktualne 

dane  wg.  Głównego  Urzędu  Statystycznego)  W  deklaracjach  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie gminy, ujętych  zostało 

4901 mieszkańców  (stan  na  31.12.  2014r.)  Różnica  w  podanej  liczbie  mieszkańców 

wynika m.  in  z tego,  że wielu uczniów i  studentów kontynuuje naukę poza miejscem 

stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, 

którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco 

prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i 

sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

Liczba  mieszkańców  gminy  Kawęczyn  wynosiła  5248  na  dzień  31.12.2013 

(www.stat.gov.pl)

Liczba złożonych deklaracji ogółem: 1322  (tj. 4901 osób) 

Liczba złożonych deklaracji na zbiórkę odpadów zmieszanych: 167 (533 osób) 

Liczba złożonych deklaracji na selektywną zbiórkę: 1155  (4368 osób) 

Liczba nieruchomości niezamieszkałych: 66

Wykres 1. Ilość mieszkańców zameldowanych oraz faktycznie zamieszkałych 

Systemem zbiórki odpadów komunalnych na dzień 1 stycznia 2014 roku było objętych 

4 901  mieszkańców.  Liczba  mieszkańców  oddających  odpady  komunalne  na  dzień 

http://www.stat.gov.pl/


31.12.2014  wynosiła 4913. Liczba mieszkańców oddających odpady zwiększyła się o 12 

osób.  Liczba ta cały czas się zmienia, ponieważ mieszkańcy gminy dokonują zmian w 

deklaracjach ( wyjazdy, zameldowania, narodziny, zgodny). 

Ilość nieruchomości, która była zadeklarowana na dzień 01.01.2014 roku wynosiła 1308 z 

czego zmieszane  odpady oddawało 171 nieruchomości a 1136  odpady segregowało. Na 

koniec 2014 roku liczba ta wynosiła 1322 z czego 167 z nich oddawało odpady zmieszane 

natomiast  1155  odpady  segregowało.  W  ciągu  roku  łącznie  przybyło  15  nowych 

nieruchomości. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby nieruchomości oraz ich preferencji w poszczególnych 

miejscowościach przedstawia załącznik nr 1.   

6. 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.

7. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE 

GMINY.

Morfologię zebranych odpadów w poszczególnych kwartałach 2014 roku przedstawia tabela 

nr 4. 



Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2014  roku. 

Odpady segregowane oddane 
przez EKO GAB do ZUOK 

Orli Staw

I kwartał II 
kwartał

III 
kwartał

IV 
kwartał 

Razem 
Zebrane w 

2014
1 2 3 4 5 7

15 01 01 (papier) 7,8 7,4 10 3,7 28,9
15 01 02 (tw. sztuczne) 4,04 4,28 0 0 8,32
15 01 04 (metal) 0 0,125 0 0 0,125
15 01 06 (opakowania suche) 9,9 9,04 16,8 11,98 47,72
15 01 07 (szkło) 24 19,5 3,5 4,4 51,4
17 01 01(gruz) 0 0 0 14 14
16 01 03 (opony) 3,04 0,14 4,2 0 7,38
19 08 01 (skratki) 0,58 0 0 0 0,58
20 01 11 (tekstylia) 0 0,019 0 0 0,019
20 01 21 (lampy) 0 0,009 0 0 0,009
20 01 27(farby i tusze) 0 0,043 0 0 0,043
20 01 28 (farby i tusze) 0 0,06 0 0 0,06
20 01 32 (leki) 0 0,182 0 0 0,182
20 01 34(baterie) 0 0,021 0 0 0,021
20 01 35 (elektronika) 0 0 0,6 1,2 1,8
20 01 36 (elektronika) 0 0,48 0,3 0,4 1,18
20 01 80 (środki ochr. roślin) 0 0,017 0 0 0,017
20 02 01 (odp. 
biodegradowalne)

0 0 4,38 0 4,38

20 03 01 (odp. zmieszane) 115,8 102,81 104,82 124,4 447,83
20 03 07 (wielogabaryty) 0 5,96 0 2,95 8,91
15 01 10 (opakowania po subst. 
niebez.) 0 0,025 0 0 0,025
RAZEM 165,16 150,111 144,6 163,03 622,90

Liczba mieszkańców 4901
Ilość odpadów oddawanych przez 1 mieszkańca w m-c (kg) 10,59

Ilość odpadów zebranych ogółem w 2014 roku wynosi 622, 90  ton  z czego 447,83 ton to 

odpady zebrane w sposób zmieszany (kod odpadu 20 03 01). Natomiast w 2013 roku zostało 

zebranych razem  424, 80 ton odpadów. W tym tonażu 300, 57 ton to były odpady zmieszane. 

Całkowitą ilość  odpadów zebranych w 2013 i 2014 roku przedstawia poniższy wykres:



Wykres 2 . Całkowita ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn w 

2013 roku i w 2014 roku. 

Analizując powyższy wykres widzimy, że w ogólnym bilansie odpadów w 2014 roku jest o 

40 % więcej odpadów niż w 2013 roku. Największy wzrost w tonażu występuje w kodzie 

odpadów 20 03 01 tj. odpady zmieszane. W 2013 roku zebrano tych odpadów ok. 300 ton, 

natomiast w 2014 roku o około 147 ton więcej ( 447 ton). Także więcej zostało odebranych 

odpadów selektywnie zebranych. W 2013 roku zebrano 124,80 ton natomiast w 2014 roku 

175 ton. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oddających odpady a także ilość zebranych 

odpadów to w 2013 roku w okresie jednego miesiąca jeden mieszkaniec oddał ok. 7,22 kg 

śmieci   natomiast w 2014 roku od tego samego  mieszkańca i w tym samym czasie firma 

odebrała  10,57 kg śmieci. 

Powyższe różnice  między rokiem 2013 a 2014 wynikają z stąd, że dopiero od 1 lipca 2013 

roku  wszyscy  mieszkańcy  oddawali  odpady  komunalne.  Aby  prawidłowo w tym  okresie 



zanalizować  ilość  odpadów  oddawanych  przez  mieszkańców  należałoby  odnieść  się  do 

II półrocza 2013 roku i II półrocza 2014 roku. 

Wykres 3. Ilość zebranych odpadów komunalnych w II półroczu 2013 roku i w II półroczu  

2014 roku.

W analizie zostały uwzględnione odpady tj. odpady zmieszane, papier, odpady suche zbierane 

w worku niebieskim, szkło, gruz, odpady bio i odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady 

ujęte w tabeli  nr 4 a nie wykazane w powyższym wykresie  zostały zebrane w I półroczu 

2014 roku. 

Z powyższego wynika, że ilość zebranych odpadów zmieszanych ( kod: 20 03 01)  w III i IV 

kwartale 2013 roku była mniejsza niż w tym samym okresie w 2014 roku. Niemniej jednak 

różnica ta nie jest znacząca i wynosi około 10 ton więcej. Widać także nieznaczną różnicę w 

pozostałych rodzajach odpadów. Tutaj ilość odpadów zbieranych selektywnie jest większa niż 

w 2014 roku (II półrocze).  Jedynie w 2014 roku zebrano większą ilość gruzu niż w roku 

poprzednim. 



8. GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwany jest przez firmę zajmującą 

się obiorem, transportem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych, która to w ramach 

świadczonych usług udostępnia i prowadzi PSZOK. 

Punkt  ten znajduje się w m .  Psary przy ul. Komunalnej  w  gm. Przykona (kod pocztowy: 

62-731). 

W  ramach  wnoszonej  opłaty  mieszkańcy  gminy  mogą  bezpłatnie  dostarczać  odpady 

komunalne tj.: 

• Szkło opakowaniowe, 

• Tworzywa sztuczne, 

• Papier i tektura, 

• Metale, 

• Opakowania wielomateriałowe, 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny tzn. bez wymontowanych 

silników, zasilaczy, sprężarek itp. 

• Zużyte baterie i akumulatory, 

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. 

meble, materace, wózki dziecięce itp. 

• Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. 

z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, itp. 

•  Odpady zielone – pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, 

gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem: ziemi, pni, karp i konarów 

powstałych w wyniku wycięcia drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać 

zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemi, kamieni), resztek jedzeniowych 

pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.



• Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. gruz ceglany i 

betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem: 

materiałów izolacyjnych (styropianu budowlanego, pianek) oraz odpadów 

zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp. 

• Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

PSZOK czynny jest w środy oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00.

Punkt funkcjonował w 2014 roku od 1 lipca. W tym czasie ilość i rodzaj przyjętych odpadów 

obrazuje tabela nr 5. 

Tabela 5 . Ilość odpadów zebranych w PSZOK - u w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014

Kod 

odpadu

Oznaczenie kodu Ilość 

zebranych 

odpadów w Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,80

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,3

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,5

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,7

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,1

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,3

17 01 01 Odpady  betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 0,5

Razem 4,2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjął   4,2 ton odpadów komunalnych 

od mieszkańców gminy. Z punktu skorzystało 13 mieszkańców ( z Kowali Pańskich Kolonii – 

2 osoby,  z Kowali  Pańskich – 3 osoby,  z Marianowa Koloni – 1 osoba, z Kawęczyna-  2 

osoby, z Tokar Pierwszych – 2 osoby, z Żdżar- 1 osoba i z Dziewiątki – 1 osoba). Udział 



oddanych  odpadów   do   PSZOK-  a  w  stosunku  do  ogólnej  masy  zebranych  odpadów 

segregowanych wynosi ok. 2,4 %. 

9. ILOŚCI  ZMIESZANYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH,  ODPADÓW 

ZIELONYCH  ORAZ  POZOSTAŁOŚCI  Z  SORTOWANIA  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  PRZEZNACZONYCH  DO  SKŁADOWANIA 

ODBIERANYCH Z TERENU GMINY.

  

W  2014 roku  zebrano  223,00  ton  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych 

przeznaczonych do składowania tj. 49,80  % odpadów zebranych o kodzie 20 03 01. 

10.UZYSKANE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU

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

porządku  w  gminach  (  Dz.U.2013.1399j.t.)  gminy  są  zobowiązane  do  osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku. 

10.1 POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO 

SKŁADOWANIA. 

Zgodnie z par 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie 

poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów zostaje przedstawiony poniżej wyliczony poziom. 

Po  zastosowaniu  wzorów ujętych  w w/w rozporządzeniu  zostaje  wyliczony  na  rok  2014 

poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 

przekazywanych do składowania i wynosi on 44,80 %



Z uwagi na fakt, iż wspomniane rozporządzenie określa wymagany  do osiągnięcia w 2014 r. 

poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 

przekazywanych  do  składowania,  który  powinien  wynosić  mniejszy  bądź  równy wartości 

50 % należy stwierdzić że został osiągnięty wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Dla porównania w 2013  roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania wynosił 40,42 %. Ilość odpadów zmieszanych 

wynosiła 300 ton. 

W 2014 roku ilość odpadów się  zwiększyła  o  147 ton i  wynosi  447 ton co w rezultacie 

poskutkowało  wzrostem  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.

W  tabeli  nr  6  zostaje  wskazana  ilość  odebranych  odpadów  biodegradowalnych  w 

poszczególnych  kwartałach  2014  roku,  które  następnie  zostały  zagospodarowane  poprzez 

kompostowanie oraz recykling. 

Tabela  6.  Ilość  odebranych  biodegradowalnych  odpadów komunalnych  na  terenie  gminy 

Kawęczyn w 2014  roku



10.2 POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

I ODZYSKU INNYMI METODAMI NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

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

porządku  w  gminach  (  Dz.U.2013.1399j.t.)  gminy  są  zobowiązane  do  osiągnięcia  

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła. Zgodnie z par 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku 

w sprawie poziomów recyklingu,  przygotowania  do ponownego użycia  i  odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zostaje przedstawiony poniżej wyliczony 

poziom. Do wyliczenia niniejszego poziomu niezbędna jest wiedza dotycząca ilości papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dane pokazuje tabela nr 7.

Tabela 7. Ilość zebranego papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła  na terenie gminy w 

2014 roku. 

Kod 

odpadu

Rodzaj odpadu

Zebrana ilość w 2013 roku w tonach 

I

kwartał

II 

kwartał

III 

kwartał

IV

Kwartał

Razem

15 01 02

Opakowania  z  tworzyw 

sztucznych

4,04 4,28 0 0,3 8,62

15 01 04

Opakowania z metali 0 0,125 0 6,46 6,585

15 01 07

Opakowania ze szkła 24 19,50 3,50 22,50 69,50

15 01 01

Opakowania  z  papieru  i 

tektury

7,8 7,4 10,00 13,52 38,72

Razem

35,84 31,30 13,50 42,78 123,43



Osiągnięty w 2014 r.  poziom recyklingu,  przygotowania  do ponownego użycia  i  odzysku 

innymi  metodami  następujących  frakcji  odpadów komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw 

sztucznych i szkła wynosi 26,9 %. 

Wymagany  do  osiągnięcia  w  2014 r.  poziom  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego 

użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  powinien 

wynosić ≥14 %.

W związku  z  powyższym  w  2014  roku  został  osiągnięty  wymagany  poziom  recyklingu,  

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów  

komunalnych. 

W 2013 roku osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi  metodami  następujących  frakcji  odpadów komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw 

sztucznych i szkła wynosił  25,07 % 

10.3 POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 

ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z par 3 ust. 3  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w 

sprawie  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w 

2014  roku  poziom  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 

metodami  innych  niż  niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  nie  mniej 

niż 38 %.  W 2014  roku odpady budowlane i rozbiórkowe zostały zebrane na terenie gminy 

Kawęczyn w ilości 14 ton i poziom  ten wynosi  100 %.  Tym samym warunek osiągnięcia 

odpowiednich parametrów został osiągnięty. 

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok 

kalendarzowy. 



10.USTAWA O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I 

PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z 

DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. ( DZ.U.2015 POZ. 87) WPROWDZANE 

ZMIANY

Najważniejsze  zmiany  wprowadzone  nowelizacją  ustawy  śmieciowej,  wchodzące  w życie 

z dniem 1.02.2015 r. Zakres  wprowadzonych  zmian  jest  duży,  jednak do najważniejszych 

możemy zaliczyć to iż:

1. Rada  gminy  ma  obowiązek  ustalić  stawki  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi w wysokości  nie wyższej  niż  maksymalne stawki  opłat ustalane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale każdego roku.

Na dzień dzisiejszy stawka ta wynosi za miesiąc od osoby 25,98 zł przy segregacji, 

natomiast w przypadku braku segregacji stawka nie może przekroczyć dwukrotności 

tej kwoty (tj. 51,96 zł). 

2. Rada  gminy,  w drodze  uchwały,  może  zwolnić  w całości  lub  w części  z opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości,  w których 

dochód  nie  przekracza  kwoty  uprawniającej  do  świadczeń  pieniężnych  z pomocy 

społecznej, tj. dochód w wysokości 542,00 zł w przypadku osoby samotnej oraz 456,00 

zł na jednego członka w przypadku rodziny;

3. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania dodatkowych danych,  

takich  jak:  dane  stanowiące  podstawę  zwolnienia  z opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi czyli dochody;

4. W  przypadku  uchwalenia  nowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi wójt  wysyła zawiadomienie  właścicielowi  nieruchomości  o wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami.  W takim przypadku właściciel  nieruchomości  

nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. 

Właściciel  nieruchomości  składa  deklarację  w     terminie  14  dni  tylko  w     przypadku   

zmiany liczby osób.



5. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty  usunięcia  odpadów  komunalnych  z miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich 

składowania i magazynowania, tzw. dzikich wysypisk.

6. Dopuszczono zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od 

kwietnia  do  października  częstotliwość  odbierania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; 

w     przypadku  gmin  wiejskich  częstotliwość  odbierania  zmieszanych  odpadów   

komunalnych oraz bioodpadów może być rzadsza.     7. Zakazano mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów 

ze sobą.

W związku z punktem 7  Ministerstwo Środowiska przygotowało założenia do projektu 

rozporządzenia  w sprawie  szczegółowego  sposobu selektywnego  zbierania  wybranych 

frakcji odpadów.

Proponuje się,  aby obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych był spełniony,  

jeżeli spośród odebranych w danym miesiącu od właściciela nieruchomości odpadów odpady  

selektywnie zebrane stanowiłyby co najmniej 50 proc. ogólnej masy odpadów.

Do masy tej zaliczane byłyby odpady odebrane przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od  właścicieli  nieruchomości  oraz  odpady  przekazane  do  punktu  selektywnego  zbierania 

odpadów komunalnych.

Rozporządzenie ma także ujednolicić sposób zbierania selektywnego na terenie całego kraju.

Ministerstwo przygotowało przede wszystkim trzy modele selektywnego zbierania „u źródła” 

- gmina będzie mogła wybrać jeden spośród nich:

I model

Zbieranie  w  osobnych  workach  lub  pojemnikach  następujących  frakcji  odpadów 

komunalnych:  papier, metal,  tworzywa  sztuczne  (w  tym  opakowania  wielomateriałowe),  

szkło. Dopuszcza  się  łączne  zbieranie  w  jeden  worek  lub  pojemnik  metali  i  tworzyw 

sztucznych.



II model

Zbieranie  w  osobnych  workach  lub  pojemnikach  następujących  frakcji  odpadów 

komunalnych:  papier, metal,  tworzywa  sztuczne  (w  tym  opakowania  wielomateriałowe),  

szkło,  roślinne  odpady  ulegające  biodegradacji.  Dopuszcza  się  łączne  zbieranie  w  jeden  

worek lub pojemnik metali i tworzyw sztucznych.

III model

Zbieranie  w  osobnych  workach  lub  pojemnikach  następujących  frakcji  odpadów 

komunalnych:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne  (w  tym  opakowania  wielomateriałowe),  

szkło,  roślinne  odpady  ulegające  biodegradacji,  popiół  z  gospodarstw  domowych 

ograniczone  do  okresu  grzewczego.   Dopuszcza  się  łączne  zbieranie  w  jeden  worek  lub 

pojemnik metali i tworzyw sztucznych

W  przypadku  wyboru  modelu  nr  II  lub  modelu  nr  III  można  rozważyć  dopuszczenie 

zróżnicowania  gminy pod względem zbierania frakcji roślinnej ulegającej biodegradacji na 

gospodarstwa miejskie i wiejskie (brak wydzielania tej frakcji w gospodarstwach wiejskich).

W myśl projektu odpady powinny być zbierane w pojemnikach lub workach oznaczonych 

tymi samymi kolorami na terenie całego kraju:

* odpady z  papieru i tektury oraz odpady  opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się do 

pojemników lub worków w kolorze niebieskim;

*odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach  

w kolorze zielonym, 

*odpady  z  metali,  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  wielomateriałowe zbiera  się  do 

pojemników lub worków w kolorze żółtym;

* roślinne odpady ulegające biodegradacji zbiera się do pojemników lub worków w kolorze 

brązowym;

* odpady zmieszane (pozostałe) zbiera się do pojemników lub worków w kolorze czarnym.



11. 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. W Analizie odniesiono się również do pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu. 

Przeanalizowano zatem ilość odpadów zebranych w 2013 roku i  zebranych w 2014 roku. 

W  ogólnym  bilansie  odpadów  w  2014  roku  jest  około  40  %  więcej  odpadów  niż  rok 

wcześniej. Średnio jeden mieszkaniec gminy oddał ok. 10,59 kg odpadów w okresie jednego 

miesiąca  w tym ilość zmieszanych wynosiła 7,6 kg. Rok wcześniej wskaźnik dla wszystkich 

odpadów  i  tego  samego  okresu  wynosił  ok.  7,20  kg  z  czego  5,09  kg  były  to  odpady 

zmieszane. 

W 2014 roku zostały osiągnięte wszystkie wymagane prawem poziomy.  

Osiągnięty został wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych  do składowania.   Poziom ten powinien być  mniejszy bądź 

równy  wartości  50  %.  Osiągnięto  wskaźnik  44,80  %  co  oznacza,  że  przekazano  na 

składowisko około 115,96 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (ilość ta nie 

może być większa niż 129, 53 tony ). 

Osiągnięty został także wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Tutaj wskaźnik na rok 

2014  powinien wynosić ≥14 %. Jest on zdecydowanie większy i wynosi 26,9 % ( jest to 

stosunek  faktycznej ilości zebranych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

poddanych recyklingowi do ilości teoretycznej jaka powinna zostać zebrana).

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 % tzn. że cała masa 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych została całkowicie poddana odzyskowi.  



Opracowała: Agnieszka Sasiak
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