ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W
GMINIE GIZAŁKI
W ROKU 2017

Gizałki, 17.04.2018 r.

I. WSTĘP
Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi opracowana została zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obejmuje rok 2017.
Od dnia 01 lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy gminy objęci są nowym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi. Opłata za w/w usługę jest określana na podstawie liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w Uchwale Nr XXVIII/160/2013
Rady Gminy Gizałki z dnia 06.03.2013 r. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, z uwzględnieniem
sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (selektywny lub zmieszany). W roku 2014 na
mocy Uchwały Nr XLII/252/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 20 sierpnia 2014 nastąpiła zmiana stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których
prowadzona jest segregacja odpadów. W ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych
odpady są odbierane w każdej ilości.
Systemem objęte zostały także nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady
komunalne. W przypadku tych nieruchomości opłata jest naliczana w zależności od liczby
zadeklarowanych pojemników na odpady komunalne oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
II. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu
24.05.2017 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gizałki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Złożono
dwie oferty:
1. ZGO-NOVA Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 21a, 63-200 Jarocin
Adres do korespondencji: Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin
2. EKO-SKÓRTEX GIZAŁKI Sp. z o.o.
ul. Malinowa 24g, Piotrowice, 62-400 Słupca
Adres do korespondencji: Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki.
W dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Gizałki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z firmą EKO-SKÓRTEX
GIZAŁKI Sp. z o.o. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy, tj. od 01.07.2017 r. do
30.06.2019 r. Właściciele nieruchomości otrzymali worki do selektywnej zbiórki, natomiast
zobowiązani byli do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady.
W kilkunastu miejscach na terenie Gminy Gizałki umiejscowione są kosze typu „dzwon” do
selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych oraz pojemniki na odpady zmieszane.
W aptece w Gizałkach został umiejscowiony konfiskator na przeterminowane leki.
We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Gizałki i Urzędzie Gminy ustawiono
pojemniki na zużyte baterie.
W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

Od 2015 roku w Gminie Gizałki funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zlokalizowany na terenie Zakładu Komunalnego Sp.z.o.o w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17.
W punkcie zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
- metale,
- chemikalia, farby, lakiery,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
- odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji.
III. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Gizałki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych.
Zgodnie z przepisami, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania
wyłącznie do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Gmina Gizałki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego znajduje się w VI regionie, dla którego RIPOK stanowi Zakład Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.o. w Witaszyczkach.
2. Liczba mieszkańców.
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w Gminie Gizałki zameldowanych było 4731 mieszkańców.
Do dnia 31.12.2017 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto łącznie 1275
nieruchomości.
3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
Gmina Gizałki jest udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Spółka obsługuje
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Witaszyczkach. Gmina posiada 1039
udziałów na kwotę 519 500 zł.
4. 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, są objęci systemem gospodarowania
odpadami i wszyscy zobowiązani są ponosić z tego tytułu opłaty na rzecz gminy.
W 2017 roku w przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażonych było 244 nieruchomości,
natomiast 498 nieruchomości posiada zbiorniki bezodpływowe. Pozostała część gminy objęta jest
systemem sieci kanalizacyjnej.

5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Gizałki.
A. W 2017 roku na terenie Gminy Gizałki zebrano następujące ilości odpadów:
- 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne 450,88 Mg,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 22,10 Mg,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła 71,24 Mg,
- 15 01 01 - opakowania z papieru 3,40 Mg,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe 6,14 Mg,
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,78 Mg,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 0,20 Mg,
- 16 01 03 - zużyte opony 2,32 Mg,
- 17 09 04 - odpady betonu oraz gruz betonowy 4,50 Mg,
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 1,34 Mg.
Z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania uzyskano:
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 5,683 Mg,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 10,732 Mg,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 0,984 Mg,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła 4,420 Mg,
- 15 01 04 - opakowania z metali 2,372 Mg
Na terenie Gminy Gizałki w 2017 roku zebrano łącznie 564,965 Mg odpadów, z czego żadna
frakcja nie została poddana składowaniu bez uprzedniego przetworzenia.
B. Osiągnięte poziomy recyklingu:
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 1,05%,
• poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 24,66%,
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.
Powyższe poziomy są zgodne z dopuszczalnymi poziomami ustawowymi, opublikowanymi
w Rozporządzeniach Ministra Środowiska.
6. Przedsiębiorcy obsługujący Gminę Gizałki.
W ramach przetargu wyłoniono firmę EKO-SKÓRTEX GIZAŁKI Sp. z o.o., która odbiera odpady
zmieszane, 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 2017 roku zebrano odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady ulegające biodegradacji).
Na mocy odrębnej umowy zawartej przez Gminę Gizałki z podmiotem gospodarczym, w 2017 r.
zbierano poszczególne frakcje odpadów komunalnych:
•

przeterminowane leki - Pogotowie Sanitarno - Epidemiologiczne „NOWISTA” s.c,
Bielsko-Biała – w 2017 roku odebrano 0,065 Mg przeterminowanych leków.

IV. ANALIZA FINANSOWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GIZAŁKI
Należność z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2017 wynosiła – 409 356,48 zł.
Wpływ z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2017 roku wyniósł – 374 826,24 zł.
Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła – 29 050,69 zł.
Nadpłata na dzień 31.12.2017 r. wynosiła – 3 763,82 zł.
W roku 2017 koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły –
439 225,68 zł.
Z uwagi na corocznie zwiększające się koszty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów
komunalnych, dnia 7 listopada 2017 r. Rada Gminy Gizałki podjęła Uchwałę Nr XXXI/170/2017
w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności. Stawki opłat uległy zwiększeniu i obowiązują od 01.01.2018 r.
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. W roku 2017 uzyskano prawidłowe poziomy:
• recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych,
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

