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I. WSTĘP 

Analiza sporządzona jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy                   

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i określa: 

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów  

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;  

- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi;  

- liczbę mieszkańców;  

- liczbę 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;  

- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

- 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.  

 

Poniższa analiza sporządzona jest za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

         

II. PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszej analizy jest ustawa z dnia 13 września 1996 r.                                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.). Zgodnie z art. 3 

ust. 2 pkt 10 cytowanej ustawy, gminy „dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi”. 

Zgodnie z art. 9 tb ust. 1 Wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która 

zgodnie z ust. 3 podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gmin. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gizałki w 2020 roku działał                        

w oparciu o następujące podstawy prawne: 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                          

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), 

• Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012  r. w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne , 

• Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016  r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

• Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

• Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

• Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ryczałtowej 

rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

• Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 
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• Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki, 

• Uchwała Nr XL/219/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie stawki 

opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik                      

o określonej pojemności, 

• Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 

• Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki, 

• Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

• Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

• Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• Uchwała nr XVI/127/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

• Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

• Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie stawki 

opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów 

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 
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III. ISTNIEJĄCY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 

TERENIE GMINY GIZAŁKI W 2020 ROKU 

Na terenie gminy Gizałki systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są właściciele  

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu  

20.11.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na odbiorze                           

i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie 

zbieranych z terenu gminy Gizałki  do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO                         

w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 01.01.2020 r. do 31.08.2021 r. Złożone zostały 

dwie oferty:  

1. ZGO-NOVA Sp. z o.o.  

 ul. T. Kościuszki 21a, 63-200 Jarocin  

 Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin  

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

 ul. Fabryczna 5 

 63-300 Pleszew 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę na wykonanie usługi 

polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO                        

Sp. z o.o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 

01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie. 

W dniu 21.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na 

odbiorze i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO                                

Sp. z o. o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w terminie 

od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Złożone zostały cztery oferty: 

1. ZGO-NOVA Sp. z o.o.  

    ul. T. Kościuszki 21a, 63-200 Jarocin  

    Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin  

2. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 

    ul. Zjazd 23 

    62-800 Kalisz 

3. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

    ul. Fabryczna 5 

    63-300 Pleszew 

4. WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o.  

    Nowa Wieś 22 

    63-308 Gizałki.  

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 24.08.2020 r. podpisano umowę na wykonanie usługi 

polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO                     

Sp. z o.o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin w terminie od 

01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. 

Wyłonione firmy odbierały w 2020 r.  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady 

zbierane w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje: szkło białe, szkło kolorowe, 

papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady zgromadzone w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach. 

 



5 

 

Od 2015 roku w gminie Gizałki funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowany w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w PSZOK-u zbierane były następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

• metale,  

• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 

• odpady ulegające biodegradacji. 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., 

poz. 1579), rozszerzono minimalny katalog odpadów przyjmowanych do PSZOK.  

Od 1 września 2020 roku do ww. punktu mieszkańcy Gminy Gizałki mogli bezpłatnie przekazywać 

wyszczególnione poniżej odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 

• papier w tym tekturę; 

• szkło: bezbarwne i kolorowe;  

• metale; 

• tworzywa sztuczne; 

• opakowania wielomateriałowe; 

• bioodpady; 

• odpady niebezpieczne; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

• zużyte opony; 

•  przeterminowane leki i chemikalia; 

•  odpady budowlane i rozbiórkowe, 

•  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym     

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu stabilizacji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

 

Ponadto, w aptece w Gizałkach znajduje się pojemnik na przeterminowane leki., a we wszystkich 

placówkach oświatowych na terenie gminy Gizałki i w Urzędzie Gminy ustawiono pojemniki na 

zużyte baterie. 

 

 

IV. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY                             

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

1. Możliwość przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 

Na terenie gminy Gizałki nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zgodnie z przepisami, 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do 

przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o.o. 

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin. 
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami  

 

Bieżące uzupełnianie wyeksploatowanych koszy na odpady, które znajdują się na przystankach 

autobusowych. 

Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjnych promujących właściwe postępowanie                                  

z odpadami. 

W ramach wywiązania się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w zakresie organizacji 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planowana jest modernizacja istniejącego 

PSZOK-u. W najbliższych latach zostanie wybudowane zadaszenie (wiata), pod którą zostaną 

umieszczone kontenery na odpady komunalne. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Planowane przychody wg złożonych deklaracji z tytułu gospodarowania 

odpadami w roku 2020 wynosiła 

920 317,60 zł. 

 

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2020 roku wynosiły 851 295,06 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wynosiły 

39 518,95 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych wynosiły 

1 796,77 zł. 

 

W roku 2020 koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wyniosły. 

850 951,86 zł. 

 

 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat Gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                         

Koszty te obejmują: 

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

• tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• obsługę administracyjną systemu, 

• edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiono poniżej: 

• dnia 2 grudnia 2019 r. Rada Gminy Gizałki podjęła Uchwałę Nr XI/79/2019 w sprawie stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.  

➢ Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła                  

13,00 zł. 

➢ Podwyższona stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny wynosiła 26,00 zł. 

 

Ww. uchwała obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 
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• Stawka opłaty za pojemnik została określona uchwałą Nr V/41/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności 

➢ Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, dla nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:  

1. pojemnik 60 l - 25,00 zł  

2. pojemnik 80 l - 28,00 zł  

3. pojemnik 110/120 l - 31,00 zł  

4. pojemnik 140 l - 35,00 zł  

5. pojemnik 180 l - 41,00 zł 

6. pojemnik 240 l - 56,00 zł  

7. pojemnik 360 l - 81,00 zł  

8. pojemnik 1100 l - 161,00 zł  

9. kontener KP5 - 504,00 zł  

10. kontener KP7 - 685,00 zł  

11. kontener KP10 - 980,00 zł.  

➢ Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, dla nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1. pojemnik 60 l - 34,00 zł  

2. pojemnik 80 l - 36,00 zł  

3. pojemnik 110/120 l - 41,00 zł  

4. pojemnik 140 l - 48,00 zł  

5. pojemnik 180 l - 57,00 zł  

6. pojemnik 240 l - 74,00 zł  

7. pojemnik 360 l - 108,00 zł  

8. pojemnik 1100 l - 210,00 zł  

9. kontener KP5 - 658,00 zł  

10. kontener KP7 - 910,00 zł 

11. kontener KP10 - 1 270,00 zł 

 

Ww. uchwała obowiązywała w okresie od 01.05.2019 r. do 31.08.2020 r. 

 

 

Z uwagi na corocznie zwiększające się koszty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów 

komunalnych, dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Gizałki podjęła Uchwałę Nr XVI/124/2020                         

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stawki opłat 

zostały skalkulowane i przedstawiają się następująco: 

• Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej 

nieruchomości. 

• Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł od jednego 

mieszkańca danej nieruchomości. 

• Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 

1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.   
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Dnia 11 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Gizałki podjęła Uchwałę Nr XVIII/137/2020 w sprawie stawki 

opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na 

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

 

➢ Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                          

i odbieranymi selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od wielkości pojemnika lub 

worka: 

1. pojemnik 60 l - w wysokości 3,00 zł; 

2. pojemnik 80 l - w wysokości 4,00 zł; 

3. pojemnik 110 l - w wysokości 5,00 zł; 

4. pojemnik 120 l - w wysokości 6,00 zł; 

5. pojemnik 140 l - w wysokości 7,00 zł; 

6. pojemnik 180 l - w wysokości 9,00 zł; 

7. pojemnik 240 l - w wysokości 12,00 zł; 

8. pojemnik 360 l - w wysokości 19,00 zł; 

9. pojemnik 1100 l - w wysokości 58,00 zł; 

10. pojemnik 5000 l - w wysokości 264,00 zł; 

11. pojemnik 7000 l - w wysokości 370,00 zł; 

12. pojemnik 10000 l - w wysokości 529,00 zł; 

13. worek o pojemności 80 l - w wysokości 8,00 zł; 

14. worek o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł. 

 

➢ Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny: 

1.pojemnik 60 l - w wysokości 6,00 zł; 

2.pojemnik 80 l - w wysokości 8,00 zł; 

3. pojemnik 110 l - w wysokości 10,00  zł; 

4. pojemnik 120 l - w wysokości 12,00 zł; 

5. pojemnik 140 l - w wysokości 14,00 zł; 

6. pojemnik 180 l - w wysokości 18,00 zł; 

7. pojemnik 240 l - w wysokości 24,00 zł; 

8. pojemnik 360 l - w wysokości 38,00 zł; 

9. pojemnik 1100 l - w wysokości 116,00 zł; 

10.pojemnik 5000 l - w wysokości 528,00 zł; 

11.pojemnik 7000 l - w wysokości 740,00 zł; 

12.pojemnik 10000 l - w wysokości 1058,00 zł; 

13.worek o pojemności 80 l - w wysokości 16,00 zł; 

14.worek o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł. 

  

Ww. uchwały (Nr XVI/124/2020 i Nr XVIII/137/2020) weszły w życie 1 września 2020 r.           

 

   

 



9 

 

4. Liczba mieszkańców. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w gminie Gizałki zameldowanych było 4660 mieszkańców. 

Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       

na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy Gizałki zamieszkiwało 4070 osób. Do dnia 31.12.2020 r. 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto łącznie 1508 nieruchomości. 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a ilością osób wskazanych w deklaracjach 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. 

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na wywóz nieczystości ciekłych, oraz 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. 

 

W gminie Gizałki wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, byli objęci w 2020 r. systemem 

gospodarowania odpadami i wszyscy zobowiązani byli ponosić z tego tytułu opłaty na rzecz gminy. 

W 2020 roku w przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażonych było 371 nieruchomości, 

natomiast 386 nieruchomości posiada zbiorniki bezodpływowe. Pozostała część gminy objęta jest 

systemem sieci kanalizacyjnej. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Gizałki. 

 

W 2020 roku na terenie gminy Gizałki zebrano następujące ilości odpadów: 
 

KOD 

ODPADU 
RODZAJ ODPADU 

MASA 

ODEBRANYCH 

ODPADÓW [Mg] 

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 561,060 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 81,080 

15 01 07 opakowania ze szkła 81,900 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 19,180 

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych 

0,620 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 52,960 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

5,600 

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

5,380 

16 01 03 zużyte opony 16,360 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

16,160 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 19,3600 

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 27,500 

20 01 23* urządzenia zawierające freony 6,940 

20 01 39 tworzywa sztuczne 1,360 

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,40 

 RAZEM 895,86 
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INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU 

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0%, 

• poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 35,78 %, 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%. 

 

 

7. 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 

 

W 2020 r. z terenu gminy Gizałki odebrano 561,060 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych (20 03 01) oraz 19,360 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01),  które nie zostały 

poddane procesowi składowania.  

kod odebranych 

odpadów 

rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

masa odebranych  

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

561,060 R12 

w tym: 

19 12 12 inne odpady (w tym 

zmieszane substancje 

i przedmioty) z 

mechanicznej 

obróbki odpadów 

inne niż wymienione 

w 19 12 11 

0 - 

15 01 01 opakowania z 

papieru i tektury 
7,2219 R3 

15 01 02 opakowania z 

tworzyw sztucznych 
1,3822 R3 

15 01 04 opakowania z metali 6,8863 R4 

15 01 07 opakowania ze szkła 3,7892 R5 

15 01 05 opakowania 

wielomateriałowe 
1,6315 R3 

20 02 01 odpady ulegające 

biodegradacji 
19,360 R3 

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki                  

(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali.  

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.  

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R1-R11 
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V. WNIOSKI 

1. Gmina Gizałki wdrożyła system gospodarowania odpadami komunalnymi. Systemem zostali  

objęci wszyscy właściciele nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                          

w gminach.  

2. Priorytetowym zadaniem na następne lata jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy Gizałki 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnego zbierania tych odpadów w celu osiągnięcia poziomów odzysku                     

i recyklingu.  

3. Ilość i moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ZGO Spółka                              

z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą                      

w Witaszyczkach zapewniają możliwość przyjęcia wszystkich odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy Gizałki. 


