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I. WSTĘP

Prezentowana  analiza  gospodarki  odpadami  komunalnymi  obejmuje  rok  2014.
Od  dnia  01  lipca  2013  roku  wszyscy  mieszkańcy  gminy  zostali  objęci  nowym  systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata za w/w usługę jest wyliczana 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 przypadku 1 do
5 osób – 6,00 zł od osoby, w przypadku 6 i więcej osób – 5,00 zł od osoby). W ramach tej opłaty
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 nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w  gminach,  w  dniu  10  maja  2013  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  na  odbiór
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy  Gizałki  z  nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych. Zostały złożone trzy oferty:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

2. Konsorcjum ZGO-NOVA Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 21a, 63-200 Jarocin
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

3. EKO-SKÓRTEX GIZAŁKI Sp. z o.o.
ul. Malinowa 24g, Piotrowice, 62-400 Słupca

W dniu  11.06.2013 r.  podpisano umowę na odbiór  i  zagospodarowanie odpadów komunalnych
z  terenu  Gminy  Gizałki  z  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych.  Umowa  została
podpisana na okres 24 miesięcy, tj. do 30.06.2015 r. Właściciele nieruchomości otrzymali worki do
selektywnej zbiórki, natomiast zobowiązani byli do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na
odpady. 

W  kilku  miejscach  na  terenie  Gminy  Gizałki  postawione  zostały  kosze  typu  „dzwon”  do
selektywnej zbiórki szkła i plastiku 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.



Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są odbierane dwa razy w roku
za pomocą mobilnych punktów zbiórki. 

Zużyte opony są zbierane co najmniej 1 raz w roku. 

Ze względu na dużą ilość kompostowników przydomowych, nie zorganizowano zbiórki odpadów
zielonych i biodegradowalnych. 

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. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami.

Gmina  Gizałki  jest  współudziałowcem  w  rozbudowie  RIPOK  w  Witaszyczkach.  W  związku
z  powyższym  jest  zobowiązana  wpłacić  na  ten  cel  w  latach  2012  -  2015  zł  łączną  kwotę
616 000,00 zł, z czego do końca 2014 roku wpłaciła 309 600,00 zł.

3. Liczba mieszkańców.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w Gminie Gizałki zameldowanych było 4692 mieszkańców.
Do  dnia  31.12.2014  r.  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  objęto  1088
nieruchomości  zamieszkałych  oraz  80  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają
odpady komunalne. 

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  są  objęci  systemem  gospodarowania
odpadami i wszyscy zobowiązani są ponosić z tego tytułu opłaty na rzecz gminy. 
W 2014  roku  w  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  wyposażonych  było  223  nieruchomości,
natomiast 494 nieruchomości posiadają zbiorniki bezodpływowe. Pozostała część gminy objęta jest
systemem kanalizacyjnym. 



5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Gizałki.

A. W 2014 roku zebrano z terenu Gminy Gizałki następujące ilości odpadów:
• odpady zmieszane - 169,7 Mg
• opakowania  z  tworzyw  sztucznych  -  37,1  Mg,  w  tym  masa  odpadów  poddanych

recyklingowi 37,1 Mg
• opakowania ze szkła - 58,5 Mg, w tym masa odpadów poddanych recyklingowi 58,5 Mg
• papier i tektura - 3,7 Mg, w tym masa odpadów poddanych recyklingowi 3,7 Mg
• odpady wielkogabarytowe - 3,8 Mg
• zużyte opony - 7,2 Mg
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 5,97 Mg
• przeterminowane leki - 0,054 Mg

B. Osiągnięte poziomy recyklingu:
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 12,29%
• poziom recyklingu,  przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji  odpadów

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 23,80%
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 i plastik oraz odpady wielkogabarytowe. 

Na mocy porozumień zawartych przez Gminę Gizałki z podmiotami gospodarczymi zbierane są
poszczególne frakcje odpadów komunalnych:

• zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  oraz  baterie  odbiera
ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o, Nowy Tomyśl,

• zużyte  opony  w  2014  roku  odbierane  były  przez  firmę  Centrum  Utylizacji  Opon  w
Warszawie

• przeterminowane  leki  zbiera  Pogotowie  Sanitarno  -  Epidemiologiczne  „NOWISTA” s.c,
Bielsko-Biała

IV. ANALIZA FINANSOWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 
GMINIE GIZAŁKI

Należność z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2014 wynosiła - 429 834,60 zł.

Wpływ z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2014 roku wyniósł - 395 646,20 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosiła - 26 930,80 zł.

Nadpłata na dzień 31.12.2014 r. wynosiła - 24 786,20 zł.

W roku 2014 koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły -
317 931,51 zł.



V. WNIOSKI

1. Gmina  Gizałki  we  właściwy  sposób  wdrożyła  nowy system gospodarowania  odpadami
komunalnymi. Systemem zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości w myśl ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Na terenie Gminy Gizałki w 2014 roku zostało zebranych 286,02 Mg odpadów, z czego
żadna frakcja nie została poddana składowaniu bez uprzedniego przetworzenia.

3. W roku 2014 uzyskano prawidłowe poziomy:
a.  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych,
b.  ograniczenia  masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji  kierowanych do
składowania. 

4. Opłaty  zebrane  od  właścicieli  nieruchomości  pokrywają  koszty  związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. 


