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1. Cel sporządzenia analizy 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisków za 2013r. 

została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy 

przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne Gminy Lisków  

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, odpadów zielonych  

i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

Gminy Lisków. Głównym celem analizy jest dostarczanie niezbędnych informacji dla 

stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Niniejsza analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami 

komunalnymi zaczął funkcjonować na nowych zasadach od 1 lipca. 
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2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi Ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze 

zmianami). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) 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.  

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU GOSPODRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

1. System obejmuje nieruchomości zamieszkałe położone w granicach 

administracyjnych Gminy Lisków, 

2. System obejmuje odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, 

3. System nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, nawet jeśli jest ona prowadzona w miejscu zamieszkania (ten sektor 

działa na starych zasadach, tzn. przedsiębiorca sam zawiera umowę z firmą 

zajmującą się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów), 

4. Do systemu zostały włączone odpady problemowe, tj.: niebezpieczne, zużyte 

opony, zużyte baterie i akumulatory, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich. 

5. Monitorowanie systemu pod względem zmian związanych z ilością osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

Analiza swoim zakresem obejmuje:  

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania,  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

3. Analizę kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,  

4. Liczbę mieszkańców,  

5. Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  

6. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lisków, 

7. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu Gminy Lisków.  
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System gospodarowania odpadami komunalnym i na ternie Gminy Lisków funkcjonuje  

w oparciu o następujące podstawy prawne:  

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

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), 

2. UCHWAŁA NR XXII/160/2012 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lisków, 

3. UCHWAŁA NR XXII/161/2012 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012r. 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty za 

odpady zbierane selektywnie, 

4. UCHWAŁA NR XXII/162/2012 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012r.  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

5. UCHWAŁA NR XXII/163/12 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

6. UCHWAŁA NR XXII/164/12 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012r. 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

7. UCHWAŁA NR XXIV/180/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 marca 2013r.  

w sprawie zmiany uchwały NR XXII/160/2012 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lisków, 

8. UCHWAŁA NR XXIV/181/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 marca 2013r.  

w sprawie zmiany uchwały NR XXII/164/12 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 grudnia 

2012r. 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 właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

9. UCHWAŁA NR XXIV/182/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 28 marca 2013r.  

w sprawie sprostowana błędy pisarskiego w uchwale Nr XXII/163/2012 RADY GMINY 

LISKÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, 

10. UCHWAŁA NR XXIX/215/2013 RADY GMINY LISKÓW z dnia 27 listopada 2013r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 



Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisków za 
2013r. | 

6 

 

3. Aktualny system gospodarki odpadami  komunalnymi  na terenie Gminy 

Lisków oraz założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

System gospodarki odpadami na terenie Gminy Lisków jest oparty na w/w aktach   

prawnych oraz założeniach zapisanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla  

Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (dalej WPGO). 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-

2017” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów.  

Przyjęte cele wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w województwie Wielkopolskim można podzielić na: 

Cele główne:  

1. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze 
instalacje do przetwarzania odpadów.  

2. Zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów 
prawnych.  

3. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska.  

4. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie 
składowania tych odpadów.  

5. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących  
w strumieniu odpadów komunalnych.  

6. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.  

7. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych  
i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.  

Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych najpóźniej do roku 
2013 oraz selektywnego zbierania odpadów wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 
roku. 

2.Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie 
wielkopolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów 
ulegających biodegradacji: do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
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składowania, do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

3. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych  
i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw 
domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. 
Natomiast dla roku 2013 przyjęto następujące poziomy selektywnego zbierania: 

Papieru i tektury - 15%,  

Szkła – 25%,  

Metali – 15%,  

Tworzyw sztucznych – 15%. 

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada 
się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych: 
Rok 2013: 25%  

Rok 2020: 50% 

5. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Zakłada się następujące poziomy przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz 
innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych: Rok 2020: 70% 

6. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się 
następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:  

Rok 2013: 10%  

Rok 2020: 50% 

7. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i ogrodowych. 
Zakłada się następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów: Rok 2020: 20% 

8. Selektywne zbieranie odpadów z terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy 
selektywnego zbierania tych odpadów:  

Rok 2013: 70%  

Rok 2020: 90% 

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do 

końca roku 2014. 

Odpady pozostałe (grupy 01 -19) 

Założone cele do roku 2023 

1. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych 
procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem. 
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Odpady niebezpieczne 

1. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 

2.Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 
rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku 
i procesom unieszkodliwiania. 

4.Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do 
środowiska. 

5. Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm. 

6.Utrzymanie poziomu odzysku olejów odpadowych na poziomie co najmniej 50%,  
a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. 

7. Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 
odpadowych. 

8.Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 
domowych na obszarze całego województwa. 

9. Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów. 

10.Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (niebezpiecznych i innych niż 
niebezpiecznych) w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok. 

11. Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy 
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku: 85% i 80% do końca 2014 roku, 95%  
i 85% od dnia 1 stycznia 2015r. 

12. Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010r. przez Radę 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 
2032” oraz „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa 
wielkopolskiego”. 

13. Uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań 
po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie. 

14. Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez 
kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych. 

 

Odpady pozostałe 

1. W perspektywie do 2023r. utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku zużytych opon 
na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%. 

2. Do 2023r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form 
odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% 
wagowo. 
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3. W perspektywie do 2023r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 
ściekowymi są następujące: ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości 
komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi (w tym 
współspalanie, produkcja paliwa alternatywnego), maksymalizacja stopnia wykorzystania 
substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego. 

4. W okresie do roku 2023 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów 
ulegających biodegradacji innych niż komunalne do poziomu nie więcej niż 40% masy 
wytworzonych odpadów. 

5. Osiągnięcie poziomów odzysku 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych w 2014r. 

6. W zakresie gospodarki odpadami z wybranych gałęzi gospodarki przyjmuje się następujące 
cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, likwidacja „mogilnika” 
(kapsuły) zawierającego stłuczkę szklaną wraz z rtęcią zlokalizowanego na składowisku 
odpadów w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo - obiekt należący do Philips Lighting Poland 
S.A. w Pile, zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem. 

 

Kierunki działań i system gospodarowania odpadami 

Odpady komunalne 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów 
oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

1. Intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 
odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych 
poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym 
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków 
publicznych. 

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Prowadzenie przez gminy kontroli rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz 
odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater 
składowania odpadów. 
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4. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 

5. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji 
odpadów komunalnych: odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady ulegające 
biodegradacji kuchenne i ogrodowe, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, 
tworzywa sztuczne, metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, 
zużyte opony, odpady budowlane remontowe. 

6. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane 
odpady komunalne. 

7. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach 
zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą 
kierowane. 

8. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych 
odpadów, takich jak: kompostownie odpadów organicznych, linie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje fermentacji 
odpadów (organicznych lub zmieszanych), zakłady termicznego przekształcania zmieszanych 
odpadów komunalnych. 

9. Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie opiera się na regionalnych  
i zastępczych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych działających  
w poszczególnych regionach. Na obszarze województwa wielkopolskiego wyznacza się 10 
regionów gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowni 
odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpady zielone muszą być 
zbierane i przetwarzane w ramach regionu, na którym zostały wytworzone. 

10. Stosowane w regionach instalacje, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą 
gwarantować realizację zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

11. Obsługa regionu powinna zapewniać co najmniej następujący zakres usług: mechaniczno 
– biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych  
i pozostałości z sortowni, składowanie odpadów pozostałych po procesach ich 
przetwarzania, kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz kuchennych i 
ogrodowych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie), zakład 
przetwarzania odpadów budowlanych (opcjonalnie). 

12. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

13.Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa oraz odpowiedni stopień 
ekonomiczności mogą funkcjonować do czasu ich wypełnienia lub obowiązywania 
odpowiednich zezwoleń. 

14.Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie tych, dla których już wydano stosowne 
decyzje (stan na 31 grudnia 2011r.) i pretendują do roli instalacji regionalnych. 
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15. Monitorowanie zadań i celów wynikających z WPGO oraz wspieranie działań związanych 
z badaniem charakterystyki odpadów. 

Regiony gospodarowania odpadami 

W  WPGO celem realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wyznacza się 

regiony oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,  

a także wskazuje się na konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, a w przypadku ich 

powstawania na konieczność powtórnego wykorzystania. 

Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w WPGO obszar liczący co najmniej 
150 000 mieszkańców. W porównaniu z poprzednim Planem zmieniono ilość Regionów, z 
poprzednich 12 Regionów utworzono 10. Wprowadzone zmiany są wynikiem zgłoszonych 
przez gminy w procesie ankietyzacji uwag oraz analizy funkcjonujących i planowanych do 
budowy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak również polityki 
województwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. wdrożenia 
termicznego przekształcania odpadów, jako elementu kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi). 

W związku z powyższym, województwo wielkopolskie podzielone jest na 10 regionów: 

1. Region I. 

2. Region II. 

3. Region III. 

4. Region IV. 

5. Region V. 

6. Region VI. 

7. Region VII. 

8. Region VIII. 

9. Region IX. 

10. Region X. 

Organizacja systemu gospodarowania odpadami w regionach 

Realizacja zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych będzie 
wymagała poza rozwijaniem selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów ulegających 
biodegradacji również ich termicznego przetwarzania z wykorzystaniem technologii 
zapewniających produkcję ciepła i energii elektrycznej. Do czasu powstania instalacji 
termicznego przekształcania odpadów podstawowa metodą zagospodarowania odpadów 
komunalnych będzie ich mechaniczno – biologiczne przetwarzanie. W każdym z regionów 
docelowo zapewniona zostanie odpowiednia przepustowość instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych, co winno przyczynić się do osiągnięcia wymaganych celów w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym osiągnięcie wymaganych poziomów 
recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia, odzysku oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Do czasu 



Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisków za 
2013r. | 

12 

 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w 
przypadku, gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować 
odpadów z innych przyczyn wskazane do przyjmowania odpadów z regionu są instalacje 
zastępcze (art. 14, ust. 8, pkt 2 ustawy o odpadach). 

Odpady z grup 01 - 19 

Dla odpadów z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań: 

1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na 
środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

2. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

3. Zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich 
powstawaniu. 

2 Definicja podana za Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243, z późn. zm.) 

4. Zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 
nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi. 

5. Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu 
użytkowania. 

6. Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod 
zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). 

7. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami. 

8. Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom 
unieszkodliwiania poprzez składowanie. 

9. Składowanie tylko tych odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi lub 
unieszkodliwiać innymi metodami. 

10. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym  
w szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie 
przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: funkcjonujące sieci zbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku 
lub przedsiębiorców, funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz 
punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane 
lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory), stacjonarne lub mobilne punkty zbierania 
odpadów niebezpiecznych, regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców 
prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dla poszczególnych 
rodzajów odpadów podano kierunki działań szczegółowych. 
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Przyjęta w WPGO strategia postepowania  z odpadami oraz cele krótko i długoterminowe 

wynikają z przepisów unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań dotyczących 

nowego systemu gospodarki odpadami.  

W obecnym kształcie ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

 w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) nakłada obowiązek ponoszenia 

opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie 

gospodarowania odpadami polegają głównie na: 

- przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na    

rzecz  gminy, 

- osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września  

 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze 

zmianami)  odpowiednich poziomów, 

- organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują 

 mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na     

odbieranie  i  zagospodarowanie tych odpadów, 

-  ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne 

      zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru,  

      metalu, tworzywa sztucznego, szkła opakowań  wielomateriałowych, 

- tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

      zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

- podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

     gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

     zbierania odpadów komunalnych. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 

- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku   

     i unieszkodliwiania odpadów, 

-  przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

- sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego 

    po kwartale do gminy. 
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Zgodnie z art.9n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

 w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań 

kwartalnych. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje: 

- o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz o sposobie ich 

zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od 

właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz odpady powstałe poprzez 

selektywną zbiórkę.  

Z otrzymanych w 2013r. sprawozdań wynika, że odpady komunalne z terenu gminy Lisków 

trafiły do następujących instalacji: 

1. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 

62-540  Kleczew, INSTALACJA ZASTĘPCZA PRZETWARZANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W Genowefie, 

2. ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.,  ul. Kolejowa 36, 63-400 Nowy Tomyśl, 

3. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektrycznego DREWENDA, ul. 

Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, 

4. WRB Michał Żółtkowski, ul.Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz, 

5. Rekopack Zawal Sp.j., ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, 

6. REPET S.C. Lewków, ul.Kwiatkowska 6F, 63-410 Ostrów Wielkopolski, 

7. GREEN BROKER Krzysztof Górka, ul. M.C.Skłodowskiej 14/65, 26-300 Opoczno (PRT 

Radomsko Sp. z o.o.) 

8. HUTA SZKŁA ARDAGH GLASS Sp. z o.o., ul.Zakolejowa 23, 07-200 Wyszków 

9. HUTA SZKŁA, ul.Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, 

10. Papiernia STOR ENSO POLAND S.A., ul.Pierwszej Armii Wojska Polskiego 21, 07-100 

Ostrołęka, 

11. Papiernia PRO-PAPIER PM2 GMBH Oderlandstar.110 D-15890 Eiesenhuttenstadt, 

12. DEKOPOL Sp. z o.o. Paterek, ul.Przemysłowa1, 89-100 Nakło n/Notecią. 

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Lisków  

w 2013r. kształtował się na poniżej wskazanym procesie: 

 

Rodzaj odpadów 

 

Nazwa procesu 

15 01 01  

Opakowania z papieru i tektury 
Recykling materiałowy 

15 01 02 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
R 3 
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15 01 06  

Zmieszane odpady opakowaniowe  
R 12 / R 13 

15 01 07  

Opakowania ze szkła 
R 5 

16 01 03  

Zużyte opony  
R 3 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 
R 5 

17 01 02 

Gruz ceglany 
R 12 

17 01 03 

Odpady innych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia 

R 12 

17 01 07 

Zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w  

17 01 06 

R 5 

17 02 03 

Tworzywa sztuczne 
R 12 

20 01 01 

Papier i tektura 
Recykling materiałowy 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (1) 

R 12 

20 03 01 

Niesegregowane odpady komunalne 
R 12 

20 03 07 

Odpady wielkogabarytowe 
R 12 

20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione  

w innych grupach 

D 5 
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Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2012r., poz.21 ze zmianami) 

poszczególne procesy , którym poddane zostały odpady komunalne zebrane na terenie 

Gminy Lisków to: 

D 5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od 

środowiska itd.) –proces unieszkodliwiania 

D 13 – sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek  

z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12** - proces unieszkodliwiania 

 (**) jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne poprzedzające 

unieszkodliwianie, w tym wstępna obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, 

rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja przed poddaniem któremukolwiek spośród procesów 

wymienionych w pozycjach D1 – D12 

R 3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) 

(**) pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników 

chemicznych 

R 5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) 

(***) pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych 

materiałów budowlanych 

R 12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych  

w pozycji R1-R11(****) 

(****)  jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające 

przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, 

rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed 

poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11 

R 13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych  

w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 

recykling materiałowy – polega na mechanicznym, chemicznym lub energetycznym 

przetworzeniu odpadów do postaci surowców gotowych do ponownego użycia  

i wytworzenia z nich nowych produktów. 
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4. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Lisków  

Gmina Lisków położona jest w północno - wschodniej części powiatu kaliskiego, w odległości 

ok. 35 km od najstarszego miasta w Polsce - Kalisza. Gminę Lisków zamieszkuje 5416 osób 

w 20 wsiach sołeckich: Annopol, Budy Liskowskie 1, Budy Liskowskie 2, Chrusty, Ciepielew, 

Józefów, Koźlątków, Lisków, Lisków-Rzgów,  Madalin, Małgów, Nadzież, Pyczek, Strzałków, 

Swoboda, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn Kolonia i Żychów. Powierzchnia Gminy 

Lisków wynosi 7.580 ha, z czego użytki zielone stanowią 6.500 ha. Liczba  posesji na terenie 

gminy wynosi 1 267. Długość dróg publicznych utwardzonych na terenie gminy stanowi 

43,10 km, natomiast długość dróg publicznych nie utwardzonych na terenie gminy wynosi – 

37,30 km. 

W roku 2013 obowiązywały dwa systemy gospodarki odpadami komunalnymi. Do 1 lipca 

2013r. obowiązywał stary system gospodarowania odpadami komunalnymi, który opierał się 

na zwieraniu umów z dobrowolnie wybranymi podmiotami zajmującymi się odbiorem 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisków. W ramach starego systemu  

ok. 50 % właścicieli nieruchomości miało podpisane umowy na odbiór odpadów 

komunalnych (cały rok 2012) z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, 

który prowadzi Wójt Gminy Lisków. Problemem okazała się selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych albo brak jej, ponieważ odpady zbierane przez firmy stanowiły 

niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. Problemem zgłaszanym przez mieszkańców 

Gminy Lisków był również brak możliwości pozbywania się odpadów problemowych takich 

jak: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, a także zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny itp. W przypadku tych dwóch pierwszych grup odpadów zbiórka 

nie odbywała się w ogóle, natomiast, jeśli chodzi o odpady z trzeciej grupy, to zbiórka 

odbywała się dwa razy do roku , tak jak nakazują przepisy. Mieszkańcy sygnalizowali, że tego 

typu odpady spotykane są w lasach oraz innych miejscach, gdzie składowanie odpadów jest 

zabronione.  

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Lisków w okresie do 1 stycznia 2013r. były firmy: 

1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz, 

2. Zakład Wielobranżowy ŁAD Marek Buchnajzer, Tymianek 20, 62-840 Koźminek, 

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz. 

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Lisków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 

62-834 Ceków. 

Od lipca 2013r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi  

i od tego momentu to Gmina Lisków stała się podmiotem odpowiedzialnym za system 
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gospodarowania odpadami komunalnymi na jej terenie. W celu wdrożenia nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Lisków z udziałem swoich pracowników 

przeprowadziła cykl spotkań z mieszkańcami, na których informowała o nowych zasadach 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem spotkań było m. in. 

informowanie mieszkańców o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeszkolenie ich jak prawidłowo wypełnić 

deklarację a także uświadomienie o konieczności segregowania wytwarzanych odpadów 

komunalnych. Ponadto Gmina Lisków przygotowała ulotki informujące mieszkańców  

o zmianach, jakie czekają ich po wejściu w życie od 1 lipca 2013r. ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze 

zmianami). 

 W celu wdrożenia nowego systemu Gmina Lisków podjęła stosowne uchwały: 

1. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

2. regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lisków, 

3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, 

4. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi. 

Na potrzeby wdrożenia oraz właściwej i odpowiedniej organizacji systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi zostało utworzone specjalne stanowisko w Gminie. Nowy przyjęty 

przez Gminę Lisków system gospodarki odpadami komunalnymi wiązał się z wprowadzeniem 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze 

zmianami) Gmina Lisków przyjęła stawkę opłaty od osoby, tj. miesięcznej opłaty uiszczanej 

na rzecz Gminy Lisków przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W ramach uchwalonej 

przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/161/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie: wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz ustalenia niższej stawki opłaty za odpady zbierane selektywnie, opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 4,00 zł od jednej osoby, gdy odpady są zbierane 

w sposób selektywny i 8,00 zł przy zbiórce nieselektywnej, Gmina Lisków odbiera 

nieograniczoną ilość odpadów zbieranych selektywnie. Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych prowadzona jest w workach, oznaczonych właściwymi napisami,  

w następujących kolorach: 

1. niebieski – na papier i tekturę, 

2. zielony – na szkło bezbarwne i kolorowe, 

3. żółty – na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 

4. brązowy – na odpady ulegające biodegradacji. 
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Natomiast, jeśli chodzi o odpady zmieszane to ilość ich jest ograniczona poprzez wielkość 

pojemników oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, i tak: 

1. pojemnik o pojemności co najmniej 80 l – dla rodziny 1 i 2-osobowej, 

2. pojemnik o pojemności co najmniej 120 l dla rodziny 3 i 5-osobowej, 

3. pojemnik o pojemności co najmniej 240 l dla rodziny 6 i więcej osób. 

Gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę gospodaruje odpadami 

komunalnymi. Wywiązując się z ustawowego obowiązku zorganizowała przetarg na odbiór  

i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

jej terenie. W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Lisków zostało wyłonione Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO  

Sp. z o.o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz. W ramach systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wszystkich mieszkańców wyposażono w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych (stanowią własność przedsiębiorcy) oraz worki do segregowania odpadów 

komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Selektywna zbiórka polega na 

gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości w określonych frakcjach: zmieszane 

odpady komunalne; papier; szkło; metal, plastik i opakowania wielomateriałowe oraz  

inne odpady komunalne-problemowe, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów. Koszt 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki wliczono w cenę opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wywiązania się z ustawowego 

obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie Gminy Lisków został utworzony 

mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zebrane odpady komunalne 

w ten sposób z terenu Gminy Lisków przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają pewne grupy odpadów 

do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a pozostałą ich część 

odbiera i zagospodarowuje firma, wyłoniona w drodze przetargu. Do grupy tych odpadów 

należą w szczególności: 

1. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

3. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

4. zużyte baterie, 

5. zużyte akumulatory, 

6. zużyte opony, 

7. tekstylia, 

8. przeterminowane leki, 

9. chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe, przeterminowane środki 

ochrony itp.). 

Wywóz odpadów komunalnych suchych i mokrych odbywał się 1 raz w miesiącu, natomiast 

jeśli chodzi o odbiór odpadów problemowych to ich zbiórka odbywała się 2 razy w roku 

poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki oraz tzw. „wystawki”. 
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5. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

 

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) nakładają na Gminę Lisków 

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 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze 

zmianami) 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. Jako przygotowanie 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. Zgodnie z założeniami  ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze 

zmianami) oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 

– 2017, Gmina Lisków wchodzi w skład regionu X gospodarki odpadami na terenie 

województwa wielkopolskiego. WPGO określa w regionie X jedną instalację, która spełnia 

warunki Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW będący instalacją do mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, są transportowane przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 

Ceków. Na chwilę obecną brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 
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6. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia przez Gminę Lisków, w ramach 

zadań własnych, PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – dalej PSZOK 

(art.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(j.t. Dz. U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) istnieje konieczność realizacji budowy punktu. 

Planowane jest utworzenie 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zakres potrzeb inwestycyjnych w zakresie utworzenia PSZOK-a jest bardzo szeroki  

i obejmuje: utwardzenie działki, doprowadzenie mediów, ogrodzenie terenu, stworzenie 

dogodnej drogi dojazdowej przystosowanej do poruszania się po niej pojazdów ciężarowych, 

zakup kontenerów do zbierania odpadów komunalnych, zakup kontenera biurowo-

socjalnego, zakup kontenera magazynowego do magazynowania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, wbudowanie wagi samochodowej, oznaczenie drogi 

dojazdowej do PSZOK-a o raz samego punktu. 

Celem realizacji PSZOK-u jest zbieranie i magazynowanie odpadów komunalnych, głównie 

problemowych oraz ich dalsze poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu oraz poprawa 

jakości i stanu środowiska na terenie Gminy Lisków. PSZOK to miejsce, w którym 

mieszkańcy bezpłatnie w ramach uiszczonej w Gminie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, będą mogli pozbyć się problemowych odpadów komunalnych 

wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

Koszty inwestycyjne związane z PSZOK-iem pokryte zostaną zgodnie z art. 6 r ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (j.t. Dz. U.  

z 2013r., poz.1399 ze zmianami) z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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7. Analiza wydatków poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 
31 grudnia 2013r.) 
 
W pierwszym półroczu 2013r. wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości ponoszone były przez właścicieli nieruchomości 

i trudno je oszacować. Natomiast od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. wydatki gospodarki 

odpadami komunalnymi ponosiła już Gmina Lisków. Wszelkie wydatki związane  

z wdrożeniem oraz obsługą systemu w tym również wydatki poniesione w związku  

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

zostały wykazane =w poniższej tabeli Nr 1. 

Tabela Nr 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Lisków za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

Wydatki związane z  funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi za okres 01.07.2013r. do 31.12 2013r. 

 

Lp. 

 

Elementy składowe wydatków 

 

Kwota 

 

1. 

- wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym 

systemem 

 

 

100.742,40 

 

 

2. 
- wynagrodzenie + pochodne, tzn.: ubezpieczenie społeczne, składki na 

Fundusz Pracy, (1 pracownik), + odpis na ZFŚS 

 

22.626,83 

 

3. - zakup materiałów i wyposażenia + szkolenia 

 

14.000,00 

 

                                                                                           Wydatki razem 137.369,23 
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8. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres  

1 lipca 2013r. – 31 grudnia 2013r. 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 lipca 2013r. – 31 grudnia 

2013r. kształtują się na następującym poziomie: 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 108.366,00 zł 

2. Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 118.324,00 zł 

3. Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 10.854,00 zł. 

Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nieterminowo wnosili opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłane zostały upomnienia. Upomnienia z tytułu 

nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013 otrzymało 22 

właścicieli nieruchomości. Stan zaległości na koniec roku 2013 wynosił – 10.854,00 zł.  

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2013r. wynosiła 267. 
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9. Analiza liczby mieszkańców 

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) , 

należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie Gminy Lisków oraz 

sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsza tego typu 

analiza punktem wyjściowym do jej przeprowadzenia może być jedynie liczba meldunków. 

Na dzień 31 grudnia 2013r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Lisków wynosiła 5416, 

w tym 5295 na pobyt stały i 121 na pobyt czasowy. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli 

nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie 

Gminy Lisków wynosi 4793 (stan na dzień 31 grudnia 2013r.). Różnica w wysokości 502 osób (co 

stanowi 9,48 % mniej osób w porównaniu z zameldowaniem) wynika m.in. z faktu, że wielu 

uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Analogiczna 

sytuacja występuje wśród osób pracujących zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę 

przebywają poza granicami administracyjnymi Gminy Lisków. Na bieżąco są prowadzone 

działania mające na celu weryfikacje danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze 

stanem faktycznym.  

Ponadto 44 osób nie złożyło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w związku, z czym wezwano ich do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast  w stosunku do 7 właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończyło się 

złożeniem przez 5 z nich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi a pozostałym 3 właścicielom wydano decyzje określające wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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10. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  

o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami), 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 

ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami) 

 

Stosownie do zapisów art.3 ust.2 pkt 10 pkt e ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami), 

analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,  w imieniu których Gmina powinna podjąć 

działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy. 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 ustawy Wójt Gminy 

Lisków ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.  

W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub 

nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. W powyższym zakresie nie toczyły się 

żadne postępowania. 
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11. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy 

Lisków 

Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje się, że  

1 mieszkaniec Polski wytwarza około 321 kg odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę 

powyższe, przyjmuje się, że w roku 2013 na terenie Gminy Lisków wytworzonych powinno 

być 1542,7 Mg odpadów komunalnych. Z kolei ilość odpadów komunalnych odebranych  

z terenu Gminy Lisków w roku 2013 wyniosła 654,1 Mg. W ramach nowego systemu (III i IV 

kwartał 2013r.) odebranych zostało 357,1 Mg odpadów komunalnych. Przedstawione 

wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne z terenu Gminy Lisków. Poniżej znajduje się Tabela Nr 2 przedstawiająca 

rodzaje i ilości odebranych odpadów segregowanych oraz niesegregowanych w okresie od 

01.01.2013r.do 31.12.2013r. 

Tabela Nr 2 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH W ROKU 2013  

Z TERENU GMINY LISKÓW Z PODZIAŁEM NA KODY ODPADÓW 

Odpady segregowane 

Kod odpadu Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Rocznie 

15 01 01  

Opakowania z 
papieru i tektury 

2,0 - 0,8 - 2,8 

15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

8,8 14,7 13,3 5,3 42,1 

15 01 06  

Zmieszane odpady 

opakowaniowe  

0,9 17,7 5,3 11,4 35,3 

15 01 07  

Opakowania ze 

szkła 

8,2 3,6 9,9 7,9 29,6 

16 01 03  

Zużyte opony  
0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 

17 01 01 

Odpady betonu 
oraz gruz 
betonowy 

- - 13,5 - 13,5 
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17 01 02 

Gruz ceglany 
- - 4,0 - 4,0 

17 01 03 

Odpady innych 
materiałów 
ceramicznych  
i elementów 
wyposażenia 

- - 1,9 - 1,9 

17 01 07 

Zmieszane odpady  
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w  
17 01 06 

0,8 3,0 8,8 - 12,6 

17 02 03 

Tworzywa sztuczne 
- - 1,9 - 1,9 

20 01 01 

Papier i tektura 
- - 2,8 4,2 7,0 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w  
20 01 21 
 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki (1) 

- - 3,4 0,2 3,6 

20 03 01 

Niesegregowane 
odpady komunalne 

108,1 116,0 114,4 147,1 485,6 

20 03 07 

Odpady 
wielkogabarytowe 

0,1 - 1,2 5,3 6,6 

20 03 99 

Odpady 
komunalne 
niewymienione  
w innych grupach 

- 2,1 - 3,3 5,4 
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12. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania odbieranych z terenu Gminy Lisków 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu 

Gminy Lisków w 2013r. wynosi 0 Mg. Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań 

kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy 

Lisków. 

Odpady o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) poddane 

składowaniu lub innym niż składowanie procesom przetwarzania. 

Analiza za 2013r. 

Kod odpadu Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Rocznie 

20 03 01 

poddane 
składowaniu 

- - - -- - 

20 03 01 

poddane 
przetworzeniu 

108,1 116,0 114,4 147,1 485,6 

 

Z łącznej masy przekazanych do RIPOK-a w Orlim Stawie w 2013r. zmieszanych odpadów 

komunalnych do składowania skierowanych zostało 238,52 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 

powstałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (Mbr). 

 

Odpady o kodzie 19 12 12  poddane składowaniu  

Analiza za 2013r. 

Kod odpadu Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Rocznie 

19 12 12  

poddane 
składowaniu 

52,68 57,74 59,52 68,58 238,52 
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13. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez 

Gminę Lisków w 2013r. 

Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami),  obligują gminy do ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do 

osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Wyliczenia dotyczące zapisu w art.3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zmianami). 

POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 

z 2013r., poz. 1399 ze zmianami). 

Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 11 maja 2012r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów określił 

sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć  

w poszczególnych latach. 

1.1. OBLICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI WYTWORZONEJ W 1995r. 

OUB1995 = 0,155 * Lm = 0,047 * 5805 = 272,84 [Mg] 

gdzie: 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. 

[Mg]; 

Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995r. na obszarze gminy według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

1.2. OBLICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

DOZWOLONEJ DO SKŁADOWANIA W ROKU 2013 

OUBR = (OUB1995 * PR) / 100 = (272,84* 50) / 100 = 173,04 [Mg] 

gdzie: 

OUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania 
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w roku rozliczeniowym [Mg]; 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. 

[Mg]; 

PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – na rok 2013  obowiązujący poziom wynosi 75% do 15 

lipca 2013r. i 50% od 16 lipca 2013r. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów); 

WYLICZANIE BALASTU  z 20 03 01 czyli MBR – kod 19 12 12  ( na podstawie załącznika  

Nr 3 dokumentacji z ORLI STAW ): 

I kwartał 2013r.    108,1 x 0,4873 = 52,68 

II kwartał 2013r.   116,0 x 0,4978 = 57,74 

III kwartał 2013r.   114,4 x 0,5203 = 59,52 

IV kwartał 2013r.   147,1 x 0,4662 = 68,58 

                                        RAZEM = 238,52  

1.3. OBLICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZEBRANYCH ZE 

STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBSZARU GMINY W ROKU ROZLICZENIOWYM, 

PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA 

WAŻNE ! Rok rozliczeniowy został podzielony na dwa okresy: przed przetargiem 196 dni  

i po przetargu 169 dni. 

OUBR = OUB 1995 x PR / 100 [Mg} 

OUBR = 
𝟐𝟕𝟐,𝟖𝟒 𝐱 𝟕𝟓 𝐱 𝟏𝟗𝟔

𝟏𝟎𝟎 𝐱 𝟑𝟔𝟓
 + = 

𝟐𝟕𝟐,𝟖𝟒 𝐱 𝟓𝟎 𝐱 𝟏𝟔𝟗

𝟏𝟎𝟎 𝐱 𝟑𝟔𝟓
 = 109,88 + 63,16 = 173,04 [Mg] 

MOUBR = (MMR * UW) + (MSR * US) + (MBR * 0,52) = (0 * 0,48) + 0 + (238,52 * 0,52) = 

= 124,03 [Mg] 

gdzie: 

MOUBR - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

MMR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze 

miasta w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

UM - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57; 
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MSR - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania; 

US - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla 

poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

20 01 01 – 1,00; 

20 01 08 – 1,00; 

20 01 10 – 0,50; 

20 01 11 – 0,50; 

20 01 25 - 1,00; 

20 01 38 - 0,50; 

20 02 01 - 1,00; 

20 03 02 - 1,00; 

15 01 01 - 1,00; 

15 01 03 - 1,00; 

ex 15 01 09 z włókien naturalnych - 0,50; 

ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych - 

0,50; 

MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 nie spełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami), przekazanych do składowania 

(rozporządzenia z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r., poz. 1052)); 

0,52 - średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych 

po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 

19 12 12 nie spełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego 

na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 185, poz. 1243, ze zmianami) 

Odpadami o kodzie 19 12 12 uwzględnianymi w obliczeniach są odpady powstałe po procesie 

mechaniczno-biologicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, przekazane 

do składowania: 
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- zawierające frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm nie poddaną 

procesom stabilizacji biologicznej, 

- zawierającą frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości co najmniej 0-80 mm poddaną 

procesom stabilizacji biologicznej, które nie spełniają wymagań określonych § 6 ust.1 

rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy  

o odpadach. 

Natomiast nie są wliczane do obliczeń masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania, odpady wytworzone w procesie biologicznego 

przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, spełniające wymagania § 6 ust.1 

przedmiotowego rozporządzenia, które zgodnie z § 5 ust.1 klasyfikowane są jako odpady  

o kodzie 19 05 99 (stabilizat). Odpady poddane procesowi biologicznego przetwarzania, 

które nie spełniają wymagań § 6 ust.1 przedmiotowego rozporządzenia, nie są uznawane za 

stabilizat i klasyfikuje się je jako odpady o kodzie 19 12 12. 

 

1.4. OBLICZENIE OSIĄGNIĘTEGO W ROKU ROZLICZENIOWYM POZIOMU OGRANICZENIA 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO 

SKŁADOWANIA 

TR = (MOUBR * 100) / OUB1995 = (124,03 * 100) / 272,84 = 45,45 [%] 

gdzie: 

TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, [%]; 

MOUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru Gminy 

Lisków w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

OUB 1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r.[Mg]. 

Tabela Nr 3 Załącznik do rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 

ROK 2012 
Od  

16 lipca 

2013r. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny 
poziom masy 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania 
w stosunku do 

masy tych 
odpadów 

wytworzonych w 
1995r. 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 
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Jeżeli TR = PR albo TR <  PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został 

osiągnięty.  

Gmina Lisków osiągnęła poziom ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągając poziom Tr = 45,5 % 

 

II. POZIOM  RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ORAZ ODPADÓW 

BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami). 

Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012r.  w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych określił sposób obliczenia poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

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

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

II.1. OBLICZENIE POZIOMU RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

Ppmts = (Mrpmts / Mwpmts) * 100% 

gdzie: 

Ppmts - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, wyrażony w %; 

Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

[Mg]; 
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Mwpmts - łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych, [Mg], obliczana na podstawie wzoru  

(w przypadku gmin): 

Mwpmts = Lm * MwGUS * Umpmts = 5378* 0,314 * 27,7% = 467,80 [Mg] 

gdzie: 

Lm - liczba mieszkańców gminy, wg danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Liskowie, 

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

Województwa (zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd 

Statystyczny), wyrażona w Mg, 

Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych. 

Uwaga! 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. 

Przyjmując powyższe - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi: 

Ppmts = (Mrpmts / Mwpmts) * 100 = (116,8/ 467,80) * 100 = 24,96 [%] 

 

Wymagany poziom recyklingu w/w frakcji materiałowej w 2013r. powinien wynosić 12%.  

Gmina Lisków osiągnęła wymagany poziom odnośnie w/w frakcji odpadów komunalnych, 

osiągając poziom Ppmts = 24,9 % 

 

Tabela Nr 4 Załącznik do rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, 
metal, 

tworzywa 
sztuczne, 

szkło1) 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

1) Poziomy liczone są dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych 
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II.2. OBLICZENIE POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  

I ODZYSKU INNYMI METODAMI, INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH  

I ROZBIÓRKOWYCH 

Pbr = (Mrbr / Mwbr) * 100 = (32,0 / 32,0) * 100 = 100,00 [%] 

gdzie: 

Pbr - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, [%]; 

Mrbr – łączna mas innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi 

innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych [Mg]; 

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych, [Mg]; 

Wymagany poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013r.  

 powinien wynosić 36 %. Gmina Lisków osiągnęła wymagany poziom odnośnie w/w frakcji 

odpadów komunalnych, osiągając poziom Pbr = 100,00 % 

 

Tabela Nr 5 Załącznik do rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku  
innymi metodami [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż 
niebezpieczne 

odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

Analizując powyższe obliczenia należy stwierdzić, że gospodarka odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Lisków jest prowadzona prawidłowo, ponieważ zostały osiągnięte 

właściwe poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 

Ponadto zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż 

składowanie procesom przetwarzania, jedynie niewielki odsetek odpadów komunalnych 

zostaje poddany składowaniu. 
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13. Podsumowanie i wnioski. 

 

Niniejsza analiza uwzględnia dwa okresy, tj. okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r., 

gdzie „ustawa śmieciowa” nie obowiązywała oraz okres od 1 lipca do końca roku 2013, kiedy 

to system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmieniony w oparciu o zasady 

określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W pierwszym systemie istniała dowolność w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów 

komunalnych pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi. Opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych w związku z zawartymi umowami ponosili mieszkańcy na rzecz wybranej firmy, 

w zależności od ilości odebranych pojemników oraz częstotliwości zgłaszanego odbioru.  

Z dniem 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Lisków zaczął obowiązywać nowy system, gdzie 

Gmina stała się właścicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców, 

tworząc sprawny i szczelny system gospodarki odpadami komunalnymi. Właściciele 

nieruchomości wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zamian za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych.  

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Lisków 

przeprowadziła wiele spotkań z mieszkańcami, gdzie informowała o nowych zasadach 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Elementarnym założeniem spotkań było przede 

wszystkim uświadomienie mieszkańcom konieczność składania deklaracji  o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeszkolenie jak prawidłowo wypełnić 

deklarację. Ponadto zostały przygotowane i rozesłane do wszystkich mieszkańców Gminy 

Lisków ulotki zawierające informacje o zmianach jakie czekają mieszkańców po wejściu  

w życie z dniem 1 lipca 2013r. znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. 

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami). 

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisków działa sprawnie od 

początku obowiązywania nowych zasad. Gmina Lisków podpisała umowę na odbiór  

i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO 

Sp. z o.o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz, które zostało wyłonione w drodze przetargu 

nieograniczonego. Gmina Lisków nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

objęła nieruchomości zamieszkałe. 

Opracowana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma terenie Gminy Lisków za 

2013r.  prowadzi do następujących wniosków:  

1. Zdolności przerobowe regionalnej instalacji w Orlim Stawie roku 2013 były wystarczające 

dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lisków.  

2. Na terenie Gminy Lisków w roku 2013 zebranych zostało 654,1 Mg odpadów 

komunalnych, z czego w formie zmieszanej 485,6 Mg (74,24 % ogółu).  
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3. W zakresie gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi Gmina Lisków w roku 

2013 prowadziła system zgodnie z wytycznymi „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego”. 

4. 5,4 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione  

w innych podgrupach – popiół) zebranych na terenie Gminy Lisków w roku 2013 zostało 

poddana składowaniu (D5) , tylko po to, aby w I kwartale 2014r. zostały przekazane do 

właściwej instalacji. 

5. W roku 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  

z terenu Gminy Lisków wyniósł 24,9 %. Wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty.  

6. W roku 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %. 

Wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty.  

7. W roku 2013 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania wyniósł 45,5 %. Wymagany poziom dla roku 2013 został 

osiągnięty.  

Podsumowując 2013r. należy stwierdzić, że był to rok przełomowy i pełen zmian. Gmina 

Lisków podjęła się wprowadzenia tych zmian poprzez usystematyzowanie nowych  

przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnej. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Lisków na kolejny rok jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów zmieszanych poprzez racjonalne segregowanie odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku  

i recyklingu. 
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