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

2017  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 2017. Obowiązujący system funkcjonuje od  1 lipca 2013 

roku. W dniu 29 grudnia 2016 roku zostało wydane  Rozporządzenie  Ministra Środowiska 

w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych  frakcji  odpadów. 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych 

poprzez  frakcje:  papier,  szkło  i  opakowania  szklane,  tworzywa  sztuczne  i  odpady 

biodegradowalne powinien obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. W związku z tym, że z dniem 

30 czerwca 2017 roku kończyła się umowa na odbiór odpadów, dostosowano system odbioru 

odpadów do wspomnianego rozporządzenia. 

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 2016 r. poz. 250). Zgodnie z art. 3 

ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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, str. 3



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.

W 2017 roku zostały podjęte następujące uchwały:

1. Uchwała NR XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 30 marca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kawęczyn.

2. Uchwała NR XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 30 marca 2017 r.  w 

sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25.09.2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

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

(Dz. U.  z 2017 r., poz. 1289  t. j.)  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. 
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Stawka opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny wynosiła 8,5 zł od osoby 

miesięcznie. Natomiast stawka opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób nie selektywny 

( tj. zmieszany)  wynosiła  17 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.

Częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów przedstawia się następująco:

Tabela 1. Odpady zbierane w sposób selektywny oraz częstotliwości. 

Frakcja Worek/

kolor

Częstotliwość 

Papier 120 l

niebieski

1 x kwartał

Tworzywa sztuczne 120 l

żółty

1 x miesiąc

Szkło i opakowania szklane 120 l

zielony

1 x kwartał

Biodegradowalne  i zielone 120  l

brązowy 1 x miesiąc 
kompostownik własne
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Niebezpieczne       i 

problemowe

Wielkogabaryty

Mobilny Punkt Zbiórki 

Odpadów 

1 x rok 

2 x rok

Popiół 120 l

Pojemnik 

Okres zimowy – 

październik – kwiecień 

Zmieszane 120 l

Pojemnik

2 x miesiąc w okresie 

czerwiec – wrzesień, 

pozostałe miesiące 1 x 

miesiąc 
Pozostałe po segregacji 120 l

Pojemnik 1  x miesiąc

Nowe zapisy ustawy zobowiązały gminy do zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów 

recyklingu  i  odzysku  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  

biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. 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. 
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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 2017 roku dostarczono do Zakładu w/w frakcje w ilości 386,10 Mg. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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. Planuje się że PSZOK 

zostanie pobudowany  do końca 2018 roku. Najlepszym i najmniej uciążliwą lokalizacją 

PSZOK-u będzie teren oczyszczalni ścieków w Kawęczynie. W związku z tym Gmina 

rozpoczęła opracowywać zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na 

których znajdują się oczyszczalni ścieków. 

2. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH.

Na  terenie  gminy  Kawęczyn  w  2017  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. 

W pierwsze połowie roku 2017 umowa zobowiązywała firmę do świadczenia usługi w 

zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

z nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kawęczyn. Firma 

była  zobowiązana  do  transportu  wszystkich  odpadów  do  Zakładu  Unieszkodliwiania 

Odpadów Orli Staw w dniu ich odbioru odpadów.  Na zagospodarowywanie odpadów 
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gmina  zawarła  umowę  Zakładem  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  „Orli 

Staw”. 

Natomiast  w drugiej  połowie 2017 roku została  zawarta nowa umowa na świadczenie 

usługi  w zakresie  odbioru,  transportu i  zagospodarowywania  odpadów komunalnych  z 

nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych

      Z początkiem 2017  roku zostały dostarczone mieszkańcom druki do opłat. 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku 

przedstawia tabela nr 3.

   Tabela 3. Koszt funkcjonowania systemu w 2017  roku. 

Realizowane zdania Koszty (zł ) 

2016 r. 
Usługa  odbioru,  transportu  i  wyposażenie  nieruchomości  w 

pojemniki oraz zagospodarowanie odpadów 647 639,44
Opłaty administracyjne (wynagrodzenie, koszty egzekucji itp.)     61 576,47
Łączne  koszty 709 215,91
Zaplanowane wpływy z tytułu wnoszonych opłat w 2017  roku 536 000,00
Otrzymane wpłaty  od mieszkańców  w 2017 roku 494 791,30

3. LICZBA MIESZKAŃCÓW I LICZBA NIERUCHOMOŚCI STAN NA 

KONIEC 2017 ROKU.  

Gmina  Kawęczyn  liczy  5417 mieszkańców (stan  na 31.12.2017 r.)  W deklaracjach  o 

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  złożonych  w  Urzędzie 

gminy,  ujętych  zostało 4710   mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.) 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.  Łączna  liczba 

złożonych deklaracji ogółem: wynosiła 1315.  Liczba nieruchomości niezamieszkałych: 

52. 
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4. 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.

5. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE 

GMINY.

Morfologię zebranych odpadów w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 4. 

Tabel

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych7)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7)
Masa odebranych 

odpadów komunalnych8) 

[Mg]

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 386,100

20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 78,100

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 200,020

20 03 07
Odpady wielkogabarytowe 20,300

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,080

20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 0,008
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20 01 23
Urządzenia zawierające freony 1,060

20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje
niebezpieczne

0,360

20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,153

20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż baterie i 

wymienione w 20 01 33

0,012

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 0,970
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5

0,79

16 01 03
Zużyte opony

4,280
15 01 07 Opakowania ze szkła

26,950 
15 01 07 Opakowania ze szkła

42,380 

ex 15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
( zawierające głównie opakowania nadające się 
do recyklingu: z papieru, szkła, tworzyw: PP, 

PE, PET, metali)

89,160

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 14,40

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,30

Razem 930,428

6. GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK)

W 2017 roku funkcjonował na terenie gminy mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Odbiór odpadów w ramach mobilnego punktu odbywał się trzykrotnie. Dwa 
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razy w pierwszym półroczu oraz jeden raz w drugim półroczu. W czasie zbiórki zbierane były 

odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne itp. 

W  2017  roku  zostały  rozpoczęte  prace  związane  z  utworzeniem  stacjonarnego  Punktu 

Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych.  Punkt  ten  będzie  zlokalizowany  na  terenie 

funkcjonującej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kawęczynie. Teren oczyszczalni ścieków 

w Kawęczynie  tj.  teren  działek  nr  274,  275  i  276  (obręb  Kawęczyn)  jest  objęty  ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn zatwierdzonego uchwałą 

Nr  II/12/98  Rady  Gminy  Kawęczyn  z  dnia  04  listopada  1998  roku,  którego  ustalenia 

uniemożliwiają uzupełnienie istniejącego zainwestowania terenu oczyszczalni ścieków o obiekty 

służące  potrzebom zorganizowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  W 

związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania polityki przestrzennej do aktualnego 

zapotrzebowania.  Skutkiem  tego  było  podjęcie  przez  Radę  Gminy  Kawęczyn  Uchwały  Nr 

XXXIII/231/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn)  

położonych w miejscowości Kawęczyn”. 

7. ILOŚCI  ZMIESZANYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH,  ODPADÓW 

ZIELONYCH  ORAZ  POZOSTAŁOŚCI  Z  SORTOWANIA  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  PRZEZNACZONYCH  DO  SKŁADOWANIA 

ODBIERANYCH Z TERENU GMINY.   

W  2017 roku   zebrano  79,539  ton  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych 

przeznaczonych do składowania tj. 40,94  % 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. 
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Zgodnie z par 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 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  poziom 

ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania na : 

Rok 2017  który wynosi  19,81   %

Z uwagi na fakt, iż wspomniane rozporządzenie określa wymagany  do osiągnięcia  w 2017 

roku  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 

przekazywanych  do  składowania,  który  powinien  być  mniejszy  bądź  równy  wartości 

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

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.

Tabela  6.  Ilość  odebranych  biodegradowalnych  odpadów komunalnych  na  terenie  gminy 

Kawęczyn w 2017   roku

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów w Mg

2017 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 14,40

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

5,3

Razem

19,7

10.2 POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

I ODZYSKU INNYMI METODAMI NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
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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 2017  roku. 

Kod odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych 
recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7)

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych 
recyklingowi8) [Mg]

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,056

15 01 07 Opakowania ze szkła 69,33

ex 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 44,58

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,30

Z wysortowanych odpadów

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,415

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,581

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,012

15 01 04 Opakowania z metali 0,297

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,912

19 12 01 Papier i tektura 0,004

19 12 02 Metale żelazne 0,045

19 12 03 Metale nieżelazne 0,013

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 0,006 str. 13



19 12 05 Szkło 0,014

Razem 121, 565 

Osiągnięty  poziom  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 

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

i szkła:

osiągnięty  poziom  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  papieru,  metali, 
tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw 
sztucznych 

i szkła przygotowanych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi8) [Mg]

121, 565

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg] 850, 728+19,70= 870,428

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw 
sztucznych 

i szkła w składzie morfologicznym odpadów 
komunalnych14) [%]

0,318

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%]

P pmts = ( Mr pmts / Mw pmts ) * 100 %

Mw pmts = Lm * Mw GUS * Um pmts 

Lm  =  4759   mieszkańców  wg 
złożonych deklaracji. 

Mw GUS = 326 kg/mieszkańca= 0,326

Um pmts = 31,80 % = 0,318

Mw  pmts  = Lm * Mw  GUS  * Um pmts = 
4759 * 0,326 * 0,318 =  493,356 Mg

Mr pmts =  121, 565 Mg 

P pmts = (Mr pmts / Mw pmts ) * 100 = (121, 
565/ 493,356) * 100 = 24,640 %

P pmts > 20  %

- w 2017  roku wynosi 24,640 % str. 14



Wymagany  do  osiągnięcia  w 2017  r.  poziom recyklingu,  przygotowania  do  ponownego 

użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  powinien 

wynosić ≥ 20 %.

W związku  z  powyższym  w  2017  roku  został  osiągnięty  wymagany  poziom  recyklingu,  

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów  

komunalnych. 

10.3 POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

I  ODZYSKU  INNYMI  METODAMI  INNYCH  NIŻ  NIEBEZPIECZNE 

ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W 2017  roku nie  zostały  zebrane  z  terenu gminy odpady budowlane  i  rozbiórkowe,  co 

skutkuje tym, iż nie oblicza się osiągnięcia w/w poziomów. 

8. 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 2017  roku zostały osiągnięte wszystkie wymagane prawem poziomy.  

Osiągnięty został wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania i wynosi on 19,81 %. Poziom ten powinien 

być mniejszy bądź równy wartości 50 %. 

Osiągnięty został także wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych i wynosi 24,64 %. . 

Tutaj wskaźnik na rok 2017 powinien wynosić ≥20 % ( jest to stosunek  faktycznej ilości str. 15



zebranych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi do 

ilości teoretycznej jaka powinna zostać zebrana).

W 2017  roku nie  zostały  zebrane  z  terenu gminy odpady budowlane  i  rozbiórkowe,  co 

skutkuje tym, iż nie oblicza się osiągnięcia w/w poziomów. 

W 2017 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Koninie przeprowadził kontrolę 

w  zakresie  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  o  utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach w szczególności kontrolowany był system gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy w latach 2013 – 2016. 

Na terenie  gminy  istnieje  potrzeba  utworzenia  stacjonarnego  Punktu  Selektywnej  Zbiórki 

Odpadów. Tym samym zostały rozpoczęte działania  zmierzające do osiągnięcia tego celu. 

Teren oczyszczalni ścieków w Kawęczynie tj. teren działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn), 

na którym planowany jest punkt  jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kawęczyn zatwierdzonego uchwałą Nr II/12/98 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 04 listopada 1998 roku.  Z tego planu wynika konieczność uzupełnienia zapisów planu 

umożliwiających  utworzenie  punktu.  W  związku  z  powyższym  zaistniała  konieczność 

dostosowania polityki przestrzennej do aktualnego zapotrzebowania. Skutkiem tego było podjęcie 

przez  Radę  Gminy Kawęczyn  Uchwały  Nr  XXXIII/231/2017  z  dnia  29.09.2017r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

działek  nr  274,  275  i  276  (obręb  Kawęczyn)  położonych  w  miejscowości  Kawęczyn”. 

W przyszłości koszty budowy oraz funkcjonowania punktu będą musiały być pokrywane z opłat 

za gospodarowanie odpadami. Z analizy wpływów i wydatków  wynika, że wysokość opłaty za 

gospodarowanie  odpadami nie jest wystarczająca w odniesieniu do ustalonych wpływów. 

Opracowała: Agnieszka Sasiak
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