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1.    Cel przygotowania analizy 

 

Podstawowym celem opracowania dokumentu jest określenie aktualnego stanu 

gospodarki odpadami na terenie Gminy Wierzchlas, określenie przewidywanych kierunków 

zmian, wytyczenie ogólnych kierunków działań realizowanych poprzez konkretne zadania.  

 

2.    Podstawa prawna sporządzenia analizy 

 

Na podstawie 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. 1399z późn. zm.) została opracowana 

analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Wierzchlas za 2014 rok, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

dotyczy: 

   możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

  potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

  kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

  liczby mieszkańców; 

 liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust. 6-12; 

   ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

   ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych  

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych  

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

   Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się kwartalnymi sprawozdaniami 

składanymi przez podmioty odbierające odpady oraz z rocznym sprawozdaniem z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, które 

należy przedłożyć Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.  



3 

 

3.    Ogólna   charakterystyka   systemu   gospodarowania  odpadami komunalnymi na       

terenie gminy Wierzchlas 

 

          Gmina Wierzchlas w 2013 roku zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych obejmując nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe położone 

na jej terenie. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany jest 

przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń- firmę 

wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy Nr 15/2013 z dnia 27 maja 2013 r., 

której termin końcowy realizacji zadania to 31 grudnia 2014 r.   

W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła" (bezpośrednio na terenie 

nieruchomości). 

Odbiorem odpadów „ u źródła” zostały objęte następujące frakcje odpadów: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) selektywnie zbierane odpady suche, 

c) selektywnie zbierana stłuczka szklana.  

Właściciele nieruchomości na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji zostali 

wyposażeni w pojemniki na w/w rodzaje odpadów. W zależności od gospodarstwa 

domowego posiadają następujące wielkości koszy:   

1) gospodarstwo domowe 1-6 osobowe: 

- pojemnik 120 l. na odpady zmieszane, pojemnik 120 l. na odpady suche, pojemnik 120 l. na 

stłuczkę szklaną; 

2) gospodarstwo domowe 7 i więcej osób: 

- pojemnik 240 l. na odpady zmieszane, pojemnik 240 l. na odpady suche, pojemnik 120 l. na 

stłuczkę szklaną; 

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości 

użytkowanej powierzchni posiadają następujące wielkości koszy: 

Pojemniki 80 l., 120 l., 240 l., 1100 l., 5000 l., 7000 l.  

Odpady suche i zmieszane odbierane są z częstotliwością 1 raz na miesiąc. Odbiór odpadów 

szklanych odbywa się 1 raz na kwartał.   

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi PSZOK znajdujący się na terenie Gminy 

Wierzchlas w miejscowości Krzeczów przy ulicy Wczasowej nr 51, który otwarty jest od 7
00

 

do 15
00

 od poniedziałku do piątku.   

PSZOK  przyjmuje odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych przez 

mieszkańców Gminy Wierzchlas, natomiast nie są przyjmowane odpady powstające  
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w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.   

Do PSZOK-u mieszkańcy oddawać mogą następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

- przeterminowane leki,   

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),   

- odpady budowlano-rozbiórkowe,   

- opakowania ze szkła,  

- opakowania z tworzysz sztucznych,  

- odpady ulegające biodegradacji,   

- opakowania po środkach ochrony roślin,   

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,   

- zużyte baterie i akumulatory   

- zużyte opony,  

- odpady wielkogabarytowe.     

Ponadto w gminie odbyła się zbiórka uliczna odpadów wielkogabarytowych, która 

zorganizowana została w IV kwartale. 

 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 

   Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 

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

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. Przekazywanie odpadów do instalacji 

zastępczych możliwe jest wyłącznie w przypadku awarii RIPOK lub gdy instalacja nie może 

przyjmować odpadów z innych przyczyn, np. niewystarczające moce przerobowe. Według 

uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku nr XXVI/481/12  

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 oraz uchwały 

XXVI/482/2012 w sprawie jego wykonania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  

z dnia 6 sierpnia 2012 roku poz. 2366 ze zmianami) w Regionie II, do którego należy Gmina 

Wierzchlas istnieje tylko jedna instalacja RIPOK w zakresie MBP w Dylowie A, oraz jedna 

instalacja RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych  
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i innych bioodpadów – kompostowania w Woli Kruszyńskiej. Brak jest instalacji RIPOK  

w zakresie składowania odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych. Spółka EKO-REGION Bełchatów prowadząca 

instalacje RIPOK MBP w Dylowie A, w 2014 roku gwarantowała przyjęcie od 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. odbierającego odpady komunalne, o których mowa 

powyżej z terenu Gminy Wieluń oraz Gminy Wierzchlas w ilości do 50 Mg/rok. Wymóg ten 

został przez przedsiębiorstwo spełniony.  

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami  

komunalnymi 

 

         Art. 9tb ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby 

inwestycje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy przejawiają się 

głównie w konieczność modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

poprzez wymianę kontenerów na większe ze względu na duże zainteresowanie właścicieli 

nieruchomości bezpłatnym oddawaniem selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

w/w punktu.     

 

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  

 

        Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców powinna pokryć 

wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

tj. koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, tworzeniem, utrzymaniem i obsługą punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz koszty związane z edukacją 

ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest koszt odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wierzchlas oraz inne koszty związane  

z akcjami cyklicznymi takimi jak: „sprzątanie świata” oraz opłatą licencyjną za program do 

gospodarki odpadami.    

W poniższej tabeli zostały przedstawione wszystkie zobowiązania jakie poniosła Gmina 

Wierzchlas w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z tytułu obsługi 
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systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

                           ZOBOWIĄZANIA   KOSZTY I WYDATKI (ZŁ) 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych) 

451 008,00 zł 

Inne koszty (zakup worków i rękawiczek na „sprzątanie 

świata”, licencja oprogramowania programu QNET, opłaty 

związane z naprawą oprogramowania) 

    3 908,88 zł 

RAZEM 454 916,88 zł 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2014 r. do  

31 grudnia 2014 r. kształtują się na następującym poziomie: 

■  Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 460 160,00 zł 

■ Wpływy  z  tytułu   opłat  za  gospodarowanie   odpadami   komunalnymi: 449 760.56 zł 

      Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

10 399,44 zł 

 

7. Analiza liczby mieszkańców 

 

         Gmina Wierzchlas z uwagi na fakt, iż zmieniła stawki z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i musiała zebrać drugie deklaracje, punktem 

wyjściowym do przeprowadzenie w/w analizy były dane z pierwszych deklaracji. W świetle 

danych z pierwszych deklaracji wynikało, że liczba mieszkańców wynosiła 6264, natomiast 

po złożeniu drugich deklaracji w 2014 r. liczba ta zmalała o 154 osoby i wynosiła 6110.  

W związku z powyższym zostały wysłane wezwania do wyjaśnień ile osób zamieszkuje daną 

nieruchomość. Po złożeniu przez właścicieli korekty deklaracji liczba mieszkańców w nich 

wskazana wzrosła do 6223 osób. Powstała różnica spowodowana jest zgonami, migracjami  

w kraju oraz za granicą. 

8. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, 

o której 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. 

 

        Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 u.c.p.g., analizie powinna zostać poddana 

również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 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.   

W wyniku porównania danych zawartych w deklaracjach oraz innymi zborami danych 
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prowadzonymi przez Urząd Gminy wynikało, że nie wszyscy właściciele nieruchomości 

złożyli „deklaracje śmieciowe”.   

W 2014 roku wydano dwie decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla tego samego właściciela nieruchomości. Jednak po otrzymanych decyzjach 

właściciel nieruchomości dobrowolnie złożył deklarację o wysokości opłaty, dlatego na dzień 

31 grudnia 2014r. nie ma osób którzy nie zawarli umowy.  

 

9.  Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

 

Ilości poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wierzchlas  

w 2014 roku. 

- Zmieszane odpady komunalne – 483,9 Mg 

- Inne odpady nieulegające biodegradacji – 28,2 Mg  

- Zużyte opony – 2,6 Mg 

- Odpady wielkogabarytowe – 12,1 Mg 

- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 15,4 Mg 

- Opakowania za szkła – 70,7 Mg   

- Szkło – 41,2 Mg 

- Opakowania z tworzysz sztucznych – 2,8 Mg  

- Zmieszane odpady opakowaniowe – 83,6 Mg 

- Opakowania z papieru i tektury – 3,0 Mg 

- Odpady ulegające biodegradacji – 3,7 Mg 

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 

20 01 35 – 2,1 Mg 

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki – 1,1 Mg 

- Urządzenia zawierające freony- 0,9 Mg.  

W 2014 roku na terenie Gminy Wierzchlas zostało wytworzonych – 751,3 Mg odpadów 

komunalnych. 

Z masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych poddane recyklingowi zostało 

186,5 Mg. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 645) Gmina Wierzchlas w 2014 

roku uzyskała: 
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 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości 34 %, (wymagany poziom  to minimum 14 %); 

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

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  w wysokości 100 %, 

(wymagany poziom  to minimum 38 %). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Gmina Wierzchlas w 2014 roku osiągnęła poziom 

ograniczenia wynoszący  48,9 % (wymagany poziom za 2014 r. powinien być mniejszy niż 

50 %). 

 

10. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

odbieranych z terenu gminy 

 

Gmina Wierzchlas w 2014r. nie przekazała żadnej ilości odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych do składowania, ponieważ właściciele posesji sami 

zagospodarowują odpady zielone do spasania zwierząt gospodarskich oraz do wytwarzania 

kompostu do uprawy roślin.  

 

WNIOSKI 

 

   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Wierzchlas za 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta 

ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości 

objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim 

dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

    Dzięki starannym przygotowaniom oraz skutecznej kampanii informatycznej 100% 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych złożyło do Wójta Gminy 

Wierzchlas deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

z czego 1820 (96,50%) właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywne gromadzenie 

odpadów komunalnych, natomiast 66 właścicieli (3,50%) nieselektywne gromadzenie 

odpadów komunalnych.   
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Ponadto dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi Gmina Wierzchlas osiągnęła wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy 

recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.  


