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Wstęp 

Gospodarka odpadami, to jedna z ważniejszych dziadzin szeroko pojętej ochrony 

środowiska. Wraz ze wzrostem jakości życia i rozwojem cywilizacyjnym, produkujemy coraz 

więcej i coraz bardziej niebezpiecznych odpadów. Żyjąc, mieszkając, prowadząc zwykłe 

gospodarstwo domowe, stajemy się wytwórcami odpadów. Zorganizowana cywilizacja 

wymaga organizacji również w dziedzinie zagospodarowania wytworzonych przez jej 

społeczność odpadów.  

Cel i zakres opracowania 
Opracowanie ma na celu analizę prowadzonych działań i podejmowanych decyzji w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew, która pozwoli 

usprawnić system gospodarki odpadami, ułatwić mieszkańcom właściwe pozbywanie się 

odpadów oraz wypełnić zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami. 

Opracowanie obejmuje zagadnienia wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy                     

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 

poz. 1399 ze zm.). 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości                                 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 stycznia 2015r. poz. 87) 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645.);  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów       

(Dz. U. 2012, poz. 676); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach. (Dz. U. z 2013r. poz. 21); 

6. Uchwała Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 

2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego (zmienionego uchwałą Nr XLIX/962/14 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014r.  

7. Uchwała nr XXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r.                            

w sprawie 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.  

8. Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.                       

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

9. Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.                       

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki  
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10. Uchwała nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.                         

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew.  

11. Uchwała nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.                          

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia                       

20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. 

12. Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.                      

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

13. Uchwała nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.                        

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

14. Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.                            

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 
 

System gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest oparty o ww. akty 

prawne oraz założenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2012-2017r.  

Powyższy Plan podzielił Województwo Wielkopolskie na regiony gospodarki odpadami 

(Miasto i Gmina Pleszew znajduje się w obrębie południowym – Region IX). 

Dla tego Regionu wskazano 3 instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów tj.: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121:  

a) Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,  

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych,  

c) Kompostownia.  

 

2. ZZO Kępno Olszowa gm. Kępno:  

a) Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,  

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych,  

c) Kompostownia.  

 

3. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w g. Koźmin Wielkopolski, m. Wałków:  

a) Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,  

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych,  
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c) Kompostownia.  
 

Na dzień dzisiejszy w Regionie IX istnieje 1 instalacja regionalna tj. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa (składowisko odpadów, mechaniczno biologiczne 

przetwarzanie odpadów i kompostownia). Instalacja ta posiada zdolność przerobową na: 

- część mechaniczna  (linia doczyszczania odpadów zebranych selektywnie, linia                             
do segregacji odpadów komunalnych i instalacja do produkcji RDF) – ok. 40 000 Mg/rok                          
(dla 1 zmiany), 
- część biologiczna (kompostownia plus fermentacja II etap) – ok. 29 000 Mg/rok, 
- kwatera składowania – ok. 77 000 Mg/rok (planowana pojemność docelowa ok. 277 000 
Mg/rok.  
 

W Wojewódzkim Planie, w razie gdy znajdująca się w Regionie IX instalacja regionalna 

ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, wyznaczono   instalacje 

zastępcze do zagospodarowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych tj.: sortownie odpadów                      

w m. Dobra Nadzieja, Krotoszyn, Oleśnica, Ostrzeszów, Raszków oraz składowiska                                   

w m. Mianowice, Psary, Ostrzeszów, Guzowice, Smolna, Międzybórz.  

 

Obecnie funkcjonująca instalacja regionalna w Olszowie nie posiada zdolności przerobowej 

by móc przyjąć odpady z całego Regionu IX, gdzie wytwarzane jest ok. 200 000 Mg 

odpadów/rok.  

W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy nadal zagospodarowywać odpady                                 

w instalacjach zastępczych.  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Z analizy zebranych odpadów komunalnych w roku 2014 wynika , że miesięcznie zbieranych 

jest na terenie gminy 627  Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Odpady zielone 

Odpady zielone z terenu Miasta i Gminy Pleszew zbiera przedsiębiorca wyłoniony w drodze 

przetargu tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie bezpośrednio                                 

od mieszkańców oraz w Stacjonalnym Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(SPSZOK) również prowadzonym przez powyższego przedsiębiorcę. Operator przekazuje 

zebrane i odebrane odpady zielone do kompostowni w Ostrowie Wielkopolskim. Ilość 

odpadów zielonych zebrana w 2014 roku wynosiła 4,9 Mg. Wszystkie zebrane selektywnie 

odpady zielone odpady zielone poddawane są kompostowaniu. 

II. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 
 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości                       

na terenie gminy został utworzony Stacjonalny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
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Komunalnych (SPSZOK). Został on utworzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                       

w Pleszewie – firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Pleszew. Odpady komunalne z terenu gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli 

nieruchomości w SPSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu.  

Ze względu na znaczne odległości gminy Pleszew od instalacji regionalnych do których 

jesteśmy przypisani zgodnie z  Wojewódzkim Planem, zmuszeni jesteśmy do wybudowania 

Stacji Przeładunkowej do zebranych odpadów. Konieczne jest przeładowywanie zebranych 

odpadów komunalnych na samochody o dużej ładowności, które dostarczają odpady                        

do instalacji. Wykonanie tej Inwestycji zapobiegnie transportowi odpadów śmieciarkami 

bezpośrednio do  instalacji, co znacznie obniży koszty. Szacunkowy koszt wybudowania 

stacji to ok. 1.000.000 zł.  

III. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
 

W roku 2014 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     

w wysokości 3 571 390,96 zł, na przypis w wysokości 3 571 139 zł. Należności wymagalne  

pozostałe do zapłaty wynoszą 148 973,59 zł, a nadpłaty 69 512,97 zł.  

Koszty związane z gospodarką odpadami wynoszą 3 100 141,44 zł, a wydatki                                

3 098 728,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 241 728,50 zł stanowi zobowiązania, które 

zostaną uregulowane w roku 2015.  

Powstała nadwyżka w wysokości 472 662 zł została wprowadzona do budżetu  Uchwałą 

Rady Miejskiej  nr  IV/29/2015   z dnia 26 marca 2015r z przeznaczeniem  na zwiększenie   

wydatków  związanych  z gospodarką odpadami w 2015r. 

 

 
Tabela 1 Wykaz kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami w roku 2014. 

 

Lp. Opis zadania Kwota wydatkowana 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych 

2.790.666,26 zł 

2.  Zakup pojemników do segregacji baterii i przeterminowanych leków 14.860,86 zł 

3. Edukacja ekologiczna (ogłoszenia w prasie, rajd ekologiczny) 3.939,08 zł 

4. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

290.675,24 zł 
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Stawki opłat w roku 2014. 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: 

 

Tabela 2 Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych 

Wielkość 

gospodarstwa 

domowego 

 

Stawka opłaty 

[w złotych] 

Segregowane 

[2] 

niesegregowane 

[2] 

gospodarstwo 

domowe 1 osobowe 
12,00 18,00 

gospodarstwo 

domowe 2 osobowe 
20,00 30,00 

gospodarstwo 

domowe 3 osobowe 
27,00 40,00 

gospodarstwo 

domowe 4 osobowe 
35,00 52,00 

Gospodarstwo 

domowe 5 osobowe 
42,00 63,00 

Gospodarstwo 

domowe 6 osobowe 
48,00 72,00 

Gospodarstwo 

domowe  7 

osobowe i większe 

52,00 78,00 

 
   
   

 

 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie tworzą gospodarstwa 

domowego (domy dziecka, domy zakonne, domy pomocy społecznej) w przypadku 

segregacji odpadów wynosi 8 zł od osoby, w przypadku braku segregacji wynosi 12 zł                     

od osoby.  

 

 

 

3. Miesięczna stawka za jednorazowe opróżnienie pojemnika dla właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, wynosi:  
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              Tabela 3 Stawki opłat za pojemniki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Liczba mieszkańców. 

 

1) Według danych zawartych w ewidencji ludności Miasto i Gminę Pleszew w 2014r. 

(stan na 31.12.2014r.) zamieszkiwało 29 393  mieszkańców, z czego 16 920                          

w mieście oraz 12 473 na wsiach.  

2) Według złożonych deklaracji Miasto i Gminę Pleszew zamieszkuje 26 208 osób. 

3) Liczba złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynosi 

856. 

4) Liczba złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 

5243. 

5) Liczba złożonych deklaracji właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązali się                           

do segregacji – 4664. 

6) Liczba złożonych deklaracji właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów 

– 579. 

7) Ilość gospodarstw deklarująca selektywną zbiórkę (szt.) – 7650. 

8) Ilość gospodarstw deklarująca brak segregacji (szt.) – 674 (8%). 

 

Weryfikacja złożonych deklaracji opiera się na analizie danych z ewidencji podatkowej, 

ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków. 

Z prowadzonej weryfikacji deklaracji wynika, że wielu mieszkańców przebywa stale                                     

poza granicami kraju i w innych miastach Polski. Wiele osób zmienia deklarację, zgłaszając 

swój wyjazd, nawet sezonowy - na kilka miesięcy, jednak niewiele osób zmienia deklaracje                           

z powodu powrotu do miejsca zamieszkania lub narodzin dziecka. Z tego powodu liczba 

osób wskazanych w deklaracjach może nie odzwierciedlać stanu demografii                                               

na terenie gminy. 

 

Wielkość pojemnika 

Stawka opłaty 

[w złotych] 

0,11- 0,12 m3 18 

0,24 m3 40 

1,1 m3 130 

2,2 m3 200 

5 m3 450 

7 m3 600 

10 m3 900 
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V. Liczba 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.  
 

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. wskazuje, że właściciele nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

wykonywanych przez: 

1)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie                            

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych lub 

2)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne                   

od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej;  

oraz przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Obowiązek ten dotyczy mieszkańców, którzy nie są objęci obowiązkiem ponoszenia opłat, 

wynikającym z ustawy, bądź z uchwały rady gminy. 

 

Art. 6 ust 6-12 przywołanej wyżej ustawy zobowiązuje gminę do zorganizowania odbierania 

odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz ustalenia w drodze decyzji zasad 

terminów i opłat za te usługi. 

 

Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                                        

a powstają odpady komunalne (uchwała Nr XXII/265/2012 z dnia 31 października 2012r.)               

Na mocy powyższej uchwały wszyscy właściciele nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Gmina Pleszew nie podejmowała działań, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 w stosunku                  

do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych. Wszyscy 

właściciele w stosunku, do których gmina podjęła działania kontrolne, zawierali umowy                       

na odbiór nieczystości ciekłych. 

 

Wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dot. odbioru odpadów 

komunalnych z urzędu wydano łącznie 13 decyzji określających wysokość opłaty                              

za gospodarowanie odpadów komunalnych, z czego 5 na nieruchomości zamieszkałe, 

natomiast 8 na nieruchomości niezamieszkałe.  

VI. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 
 

Według danych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla woj. Wielkopolskiego                            

w 2010r. w Regionie IX wytworzono 304 kg/ mieszkańca/rok odpadów komunalnych. 
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W roku 2014 odebrano od mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew 9.376 Mg odpadów 

komunalnych. Przyjmując, że na terenie Miasta i Gminy Pleszew zamieszkuje 26.208 

mieszkańców, nagromadzenie odpadów na mieszkańca za rok 2014 wynosiło 357,7 kg.                    

W stosunku do wytworzonych w Regionie IX woj. Wielkopolskiego, ilość odpadów zebranych 

od mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew była większa od średniej ilości w Regionie IX                          

o 53,7  kg. 

Dokładne ilości, rodzaje odpadów oraz sposób i miejsce zagospodarowania przedstawia 

załącznik  nr 1 do analizy (sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi). 

VII. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych                          

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych 

do składowania odbieranych z terenu gminy. 
 

W 2014 roku zebrano z terenu Miasta i Gminy Pleszew 7.519,1 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

Wszystkie zmieszane odpady komunalne, zostały skierowane do mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania i zagospodarowane w procesie R12 (Wymiana odpadów w celu 

poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1 – R11). 

W wyniku przetwarzania powstało 4.956,1 Mg odpadów o kodzie 191212 - Inne odpady                   
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 191211- Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)                                             
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne. 
Zebrane w ilości 4,9 Mg odpady zielone, zostały przekazane do kompostowni 

i zagospodarowane w procesie kompostowania.  

Tabela 4 Wskaźniki analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

 
Wskaźniki 

1 Ilość odebranych i zebranych odpadów w gminie, 9.376 Mg 

2 
Ilość odebranych i zebranych odpadów na 1 mieszkańca, 
(26 208  mieszkańców) 

357,7 kg/rok 

3 
Ilość odebranych i zebranych odpadów surowcowych                  

na mieszkańca 
30,8 kg/rok 

4 Poziom  odzysku i recyklingu odpadów surowcowych,  

28,8 % 

Poziom zakładany (14%) 

został osiągnięty 

5 
Ilość (%) odpadów kierowanych na składowiska, 
 

0 

6 
Poziom ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych do składowania  

0 % 
Poziom zakładany (50%) 

został osiągnięty 
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VIII Podsumowanie i wnioski 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

za rok 2014 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 oraz dostarczyć 

niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Niniejsza Analiza dotyczy roku 2014. Od lipca 2013 r. 

właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        

do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Miastem i Gminą 

Pleszew a podmiotem świadczącym usługę.  

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew funkcjonuje prawidłowo. System 

ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego 

szczebla. Mieszkańcy gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. Miasto i Gmina 

Pleszew osiąga wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy. Miasto i Gmina Pleszew 

wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo osiągając wymagany prawem 

poziom recyklingu. Wszystkie  odpady komunalne poddawane są innym niż składowanie 

procesom przetwarzania. Priorytetowym zadaniem dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 

następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych                                 

oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia                              

określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.  

W celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami konieczne jest 

podjęcie działań w celu wybudowania stacji przeładunkowej odpadów oraz punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który będzie własnością Gminy.  
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Załączniki 
Załącznik nr 1 do „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  
Miasta i Gminy Pleszew  za 2014 rok. 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA 

LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI 

ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZA 2014 ROK 

ADRESAT1) 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO 

2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA  

I. NAZWA GMINY (MIASTA) 

MIASTO I GMINA PLESZEW 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH  

Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH 

ZAGOSPODAROWANIA3) 

Nazwa i adres 

instalacji,  

do której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne  

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

 [Mg] 

Sposób 

zagospodarowania6) 

odebranych 

odpadów 

komunalnych  

 

 

 

 

BIOSYSTEM S.A.  

UL. WODNA 4  

30-556  KRAKÓW 

Instalacja do recyklingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

200121* 

LAMPY 

FLUORESCENCYJNE I 

INNE ODPADY 

ZAWIERAJĄCE RTĘĆ 

0.0 

(fakt. 0,005) 
R12 

200123* 

URZĄDZENIA 

ZAWIERAJĄCE 

FREONY 

6,4 R12 

200135* 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 

21 I 20 01 23 

ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE 

SKŁADNIKI (1) 

9,5 R12 

200136 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 

21, 20 01 23 I 20 01 35 

4,7 R12 
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IMP POLOWAT  

UL. LOTNICZA 4  

99-100  ŁĘCZYCA 

Instalacja do recyklingu 

 

 

 

 

150102 
OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

67,2 R3 

LS-PLUS SP. Z O.O.  

UL. PRZEMYSŁAWA 1  

64-330  OPALENICA 

Instalacja do recyklingu 

 

150102 
OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

52,6 R5 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

PRODUKCYJNE 

PRZEMYSŁAW 

OLEJNIK  

WĄBIEWO 26  

64-061  KAMIENIEC 

191212 

INNE ODPADY (W 

TYM ZMIESZANE 

SUBSTANCJE I 

PRZEDMIOTY) Z 

MECHANICZNEJ 

OBRÓBKI ODPADÓW 

INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 19 12 

11 

4956,1 R12 

200307 
ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 
20,6 R12 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SP. Z 

O.O. W PLESZEWIE, 

SORTOWNIA 

ODPADÓW 

SELEKTYWNIE 

ZEBRANYCH I 

MOBILNA 

INSTALACJA DO 

NIESEGREGOWANYC

H ODPADÓW  

DOBRA NADZIEJA -  

63-300  PLESZEW 

200301 

NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) 

ODPADY 

KOMUNALNE 

7519,1 R12 
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SKŁADOWISKO 

ODPADÓW INNYCH 

NIŻ NIEBEZPIECZNE 

W M. DOBRA 

NADZIEJA  

DOBRA NADZIEJA -  

63-300  PLESZEW 

170107 

ZMIESZANE ODPADY 

Z BETONU, GRUZU 

CEGLANEGO, 

ODPADOWYCH 

MATERIAŁÓW 

CERAMICZNYCH I 

ELEMENTÓW 

WYPOSAŻENIA INNE 

NIŻ WYMIENIONE W 

17 01 06 

537 R5 

200202 
GLEBA I ZIEMIA, W 

TYM KAMIENIE 
401,4 R5 

TOM SP. Z O.O.  

UL. OBOZOWA 11B  

62-800  KALISZ 

sortownia 

150102 

OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

37,7 R5 

WARTA GLASS 

GROUP "SUR-WIL" 

SP. Z O.O.  

UL. PRZEMYSŁOWA 

4  

64-400  MIĘDZYCHÓD 

Zakład recyklingu 

stłuczki 

150107 
OPAKOWANIA ZE 

SZKŁA 
453,5 R5 

ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

ODPADAMI SP. Z O.O. 

W JAROCINIE  

WITASZYCZKI 1A  

63-200  JAROCIN 

Instalacja do recyklingu 

 

150102 

OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

64,9 R3 

ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW SP. Z 

O.O.  

UL. SULAŃSKA 11  

62-510  KONIN 

200131* 

LEKI 

CYTOTOKSYCZNE I 

CYTOSTATYCZNE 

0,2 D10 

 

Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

20 03 015)  

[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu5) 

[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 

składowanie procesom 

przetwarzania5) 
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[Mg] 

Odebranych z obszarów 

miejskich 
5639,3 0 5639,3 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 
1879,8 0 1879,8 

Liczba punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, funkcjonujących na 

terenie gminy 

1 

Nazwa i adres punktu 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj zebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

 

 

 

 

 

 

 

STACJONARNY PUNKT 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH                

UL. FABRYCZNA 5                            
63-300 PLESZEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACJONARNY PUNKT 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH                 

160103 ZUŻYTE OPONY 30,7 

200123
*
 

URZĄDZENIA 

ZAWIERAJĄCE 

FREONY 

0,3 

200131
*
 

LEKI 

CYTOTOKSYCZNE I 

CYTOSTATYCZNE 

0,1 

200135
*
 

ZUŻYTE 

URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 

01 21 I 20 01 23 

ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE 

SKŁADNIKI (1) 

6,5 

200136 

ZUŻYTE 

URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 

01 21, 20 01 23 I 20 

01 35 

0,8 

150101 
OPAKOWANIA Z 

PAPIERU I TEKTURY 
0,5 

150102 

OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

3,0 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew za 2014 rok 

 

 
 

17 

UL. FABRYCZNA 5                           
63-300 PLESZEW 

 

150107 
OPAKOWANIA ZE 

SZKŁA 
1,2 

170107 

ZMIESZANE 

ODPADY Z BETONU, 

GRUZU 

CEGLANEGO, 

ODPADOWYCH 

MATERIAŁÓW 

CERAMICZNYCH I 

ELEMENTÓW 

WYPOSAŻENIA INNE 

NIŻ WYMIENIONE W 

17 01 06 

3,3 

200121 

LAMPY 
FLUORESCENCYJNE I 

INNE ODPADY 
ZAWIERAJĄCE RTĘĆ 

0,1 

200201 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

0,9 

 

200110 ODZIEŻ 17,2 

200111 TEKSTYLIA 3,5 

200139 
TWORZYWA 

SZTUCZNE 
2,0 

200307 

ODPADY 

WIELKOGABARYTO

WE 

0,1 

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji5) [Mg] 

130,9 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 

składowiska, na które 

przekazano odpady 

komunalne ulegające 

biodegradacji 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do 

składowania na składowisku 

odpadów5) 

[Mg] 

0 0 0 0 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 
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Nazwa i adres 

instalacji,  

do której 

przekazano 

odpady 

komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

nieprzekazanych 

do składowania 

na składowiska 

odpadów5) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania8) 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

nieprzekazanych do 

składowania na 

składowiska odpadów 

TOM SP. Z O.O.  

UL. OBOZOWA 

11B  

62-800  KALISZ 

sortownia 

150101 

OPAKOWANIA Z 

PAPIERU I 

TEKTURY 

52,2 
RECYKLING 

MATERIAŁOWY 

STORA ENSO 

POLAND S.A. 

ZAKŁAD ODZYSKU 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH NR 18 

W KALISZU  

UL. WROCŁAWSKA 

43-49  

62-800  KALISZ 

150101 

OPAKOWANIA Z 

PAPIERU I 

TEKTURY 

 

46,6 
RECYKLING 

MATERIAŁOWY 

200101 
PAPIER I 

TEKTURA 
27,2 

RECYKLING 

MATERIAŁOWY 

 

 

ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA I 

GOSPODARKI 

ODPADAMI "MZO" 

S.A.  

UL. WIEJSKA 18  

63-400 OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI 

200201 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

4,9 KOMPOSTOWANIE 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9) 

0% 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, 

TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia5) 

[Mg] 
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150101 
OPAKOWANIA Z 

PAPIERU I TEKTURY 
98,8 98,8 0 

150102 
OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

222,4 222,4 0 

150107 
OPAKOWANIA ZE 

SZKŁA 
453,5 453,5 0 

200139 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

27,2 27,2 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia11) następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] 

28,8% 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 

INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH  

I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Kod 

odebranych 

odpadów4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów4) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

odzyskowi 

innymi 

metodami 

niż 

recykling  

i ponowne 

użycie5) 

[Mg] 

170107 

ZMIESZANE 
ODPADY Z 

BETONU, GRUZU 
CEGLANEGO, 

ODPADOWYCH 
MATERIAŁÓW 

CERAMICZNYCH 
I ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA 

INNE NIŻ 
WYMIENIONE           

W 17 01 06 

537 537 0 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia11) i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 

100% 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE 

5660 
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VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY13) 

0 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych14) 

Ilość odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych5) 

[m3] 

ŚCIEKI BYTOWE 15602,1 

ŚCIEKI KOMUNALNE 27 

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 1422 

X. DODATKOWE UWAGI 

 

 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 

Imię 
ANGELIKA 

Nazwisko 
SOŁTYSIAK 

Telefon służbowy15) 

625801181 

 

Faks służbowy15) E-mail służbowy15) 

asoltysiak@pleszew.pl 

Data 

                                                 

25.03.2015 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 

O b j a ś n i e n i a:  

1)
 Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
2)

 Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
3)

 Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy 
prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również 
zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

4)
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
5)

 Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.  
6)

 Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione 
w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej 
ustawy. 
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7)
 Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów  

z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 
Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

8)
 Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: 

kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy 
przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom 
fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257). 

9)
 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).  

10)
 Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. 

11)
 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

12)
  Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 

17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,  
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

13)
 W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

14)
 Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz 
ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145). 

15) Jeżeli posiada.   
 


