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1. Cel przygotowania analizy 

 Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Analiza ta została przygotowana w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 

 Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb  ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 

ze zm.) - powoływanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej 

analizy. 

 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

i Miasta Stawiszyn 

 

 Z dniem 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego 

systemu jest Gmina i Miasto Stawiszyn. Zgodnie z w/w ustawą o utrzymaniu czystości                  i 

porządku w gminach, odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn realizuje Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz, które zostało wyłonione                

w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązująca umowa została zawarta na okres od                           

01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Właściciele nieruchomości 

jednorodzinnych zostali wyposażeni w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane –  

zmieszane (kod odpadu 20 03 01) o pojemnościach: 80, 120 i 240 litrów. W przypadku lokali 

wielolokalowych zastosowano pojemniki 1100 i 2200 litrów. Odpady segregowane z zabudowy 

jednorodzinnej odbierane są w formie worek/pojemnik, natomiast lokale wielolokalowe wyposażono 

w pojemniki typu iglo o pojemności 3,5 m3 . 

 Odpady podzielono na następujące frakcje: 

a) odpady niesegregowane – odpady komunalne zmieszane, 

b) odpady segregowane w tym: 

• tworzywa sztuczne i metale (butelki po napojach, folie, torebki z tworzyw sztucznych, puszki 

aluminiowe po napojach,  itp.) – worek żółty, 

•  papier i tektura (gazety, czasopisma, zeszyty, stare książki itp.) – worek niebieski, 

•  szkło (słoiki, szklanki, opakowania szklane itp.) - worek zielony, 



• pojemnik 120 l – popiół, 

• odpady biodegradowalne – worek brązowy, 

c) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia gospodarstwa 

domowego (stoły, krzesła, szafy, wersalki, dywany, lodówki, telewizory itp.). Wykonawca odbiera 

odpady poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki sześć razy w roku, 

d) odpady komunalne niebezpieczne( lakiery, kleje, baterie, przeterminowane leki, oleje, chemikalia). 

Wykonawca odbiera odpady poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki sześć razy               w roku, 

e) odpady budowlane – powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych nie wymagających 

 pozwolenia na budowę (max. 100 kg). 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od osoby. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne w sposób 

selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             

w wysokości, która wynosi dla mieszkańca miasta 21 zł/osoba/ miesiąc, dla mieszkańca wsi 18,00 

zł/osoba/miesiąc. W przypadku braku segregacji opłata wynosi 30 zł/osoba/ miesiąc. 

 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 

 Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                      

z  sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć 

należy, że zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. 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 przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz 

Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego (WPGO) Gmina i Miasto Stawiszyn 

wchodzi w skład regionu gospodarki odpadami dla którego instalacją, która spełnia warunki instalacji 

regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 

Z uwagi na powyższe, do tej właśnie instalacji trafiają odebrane odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

 

 

 



5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

W 2019 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. Należy jednak zaznaczyć, iż potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn dotyczą w szczególności budowy 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki (PSZOK). 

 

6. Analiza liczby mieszkańców 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi 

7132. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób 

zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 5718 ( na stan na 31 grudnia 2019 

r.). Różnica może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy (z powodu pracy, nauki itp.). Ponadto warto 

zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. 

 

7. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o których 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. 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko 

nieruchomości zamieszkałe. Z wiedzy posiadanej przez urząd, właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych posiadają umowy indywidualne. 

 

8. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

  

Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2019 z terenu Gminy i Miasta w Stawiszynie                  

z podziałem na kody odpadów 

 
Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1230,521 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

11,040 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 170,184 

15 01 07 Opakowania ze szkła 135,000 

17 02 01 Drewno 2,960 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 55,580 



15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  8,645 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

27,360 

 

20 01 99 

Inne wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny – żużle i popioły z gospodarstw 

domowych 

 

149,410 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  0,380 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione               

w 17 01 06 

11,040 

16 01 03 Zużyte opony 15,800 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  8,380 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,400 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,300 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

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

2,083 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 47,760 

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

żywice zawierające substancje niebezpieczne  

0,041 

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

0,008 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze  i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne inne 

niż w 20 01 27* 

1,438 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,001 

20 01 39 Tworzywa sztuczne  0,380 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 0,0200 

17 03 80  Odpadowa papa 1,480 

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 3,260 

15 01 04 Opakowania z metali  2,461 

 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

9. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r. do          

31.12.2019 r. 

 

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 936 541,61 zł 

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.  

wynosi 94 964,13 zł. 

W przypadku nieuregulowania zaległości wykazanej w doręczonym upomnieniu, wszczęta zostaje 

egzekucja należności za odpady komunalne poprzez skierowanie do naczelnika urzędu skarbowego 

tytułu wykonawczego. 

 

10. Podsumowanie 



 

Roczna analiza stanu gospodarki ma na celu weryfikację możliwości organizacyjnych                             i 

technicznych gminy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Ma ona dostarczyć 

niezbędnych informacji dla efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Głównym celem dla gminy jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy i Miasta 

Stawiszyn w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych, segregowania, a tym samym osiągnięcie poziomów odzysku i  recyklingu 

odpadów. 

 


