
Pęczniew, dnia 27.04.2015r. 

 

Analiza stanu  

gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Pęczniew 

za rok 2014 

1. Wprowadzenie 

1.1 Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych 

 i organizacyjnych gminy Pęczniew w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

1.2 Podstawa prawna corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na ternie gminy Pęczniew 

Analizę sporządza się na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 

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

z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Pęczniew. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości  

w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r, poz. 391) od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Pęczniew 

przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych  w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

•Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy Pęczniew korzystają z gminnego systemu 

gospodarki odpadami, którego celem będzie zapewnienie większego porządku, lepszej 

segregacji oraz mniejszego zaśmiecenia środowiska.  

•Gminnym systemem gospodarki odpadami objęci zostali właściciele nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew. 

•Gminny system odbierania odpadów obejmuje jedynie odpady wytworzone  

w gospodarstwie domowym. 

•System gospodarki odpadami przyjęty przez Radę Gminy Pęczniew nie obejmuje: 

przedsiębiorców, kościołów, cmentarzy, jednostek organizacyjnych, instytucji 

prowadzących działalność na terenie Gminy Pęczniew oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych. Wymienione podmioty zagospodarują odpady na dotychczasowych 

warunkach. Indywidualne umowy można podpisać z przedsiębiorcą, który jest 

wpisany do rejestru działalności regulowanej 



 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości: 

 Złożenie do Urzędu Gminy Pęczniew deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie stanowić podstawę do 

naliczenia opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości. W przypadku wspólnot 

mieszkaniowych deklarację składa zarządca, uwzględniając aktualne dane  o ilości 

zamieszkałych osób. Deklarację należy składać w formie papierowej lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy 

Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew; 
2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty  

e-mail na adres: ug_peczniew@wp.pl lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP; 

3) deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać  

w formacie: .pdf, .rtf, .doc, .odt; 

 W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi .  

 W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy 

Pęczniew określi, w drodze decyzji wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.   

 Do marca 2015r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wynosiły: 

- jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości: 

25,00 zł/miesięcznie – gospodarstwo domowe do dwóch osób; 

30,00 zł/miesięcznie – gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób. 

- jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

12,00 zł/miesięcznie – gospodarstwo domowe do dwóch osób; 

18,00 zł/miesięcznie– gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób.  

 Właściciele nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszczali bez wezwania co dwa miesiące, w następujących terminach: 

-za miesiące: styczeń, luty - do ostatniego dnia miesiąca lutego danego roku;  

-za miesiące: marzec, kwiecień - do ostatniego dnia miesiąca kwietnia danego roku;  

-za miesiące: maj, czerwiec  - do ostatniego dnia miesiąca czerwca danego roku;  

-za miesiące: lipiec, sierpień - do ostatniego dnia miesiąca sierpnia danego roku;  

-za miesiące: wrzesień, październik - do ostatniego dnia miesiąca października danego 

roku; 

- za miesiące: listopad, grudzień  - do ostatniego dnia miesiąca grudnia danego roku.  

3. Liczba mieszkańców gminy Pęczniew. 

Liczba mieszkańców gminy w 2014r. (stan na marzec 2015r.) zgodny z złożonymi 

deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 3369 

mieszkańców. 
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4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania: 

Na terenie Gminy Pęczniew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów 

komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. 

gmina Pęczniew weszła w skład regionu II. Na terenie Regionu II znajdują się dwie 

instalacje o statusie regionalnej instalacji, tj. instalacje w: 

Region II 

Rodzaj instalacji Adres instalacji Adres zarządzającego 

Instalacja mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych - MBP 

Dylów A 

 gm. Pajęczno 

  

EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18 

97-400 Bełchatów 

Instalacja przetwarzania 

selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i bioodpadów - 

kompostownia 

Wola Kruszyńska 

gm. Bełchatów 

Przedsiębiorstwo Komunalne  

Sanikom Sp. z o.o. 

ul. Staszica 5 

97-400 Bełchatów 

W 2014r. wszystkie odpady o kodzie 20 03 01 (niesegregowane) trafiły do Instalacji 

 w Dylowie A, gm. Pajęczno. Odpady zostały poddane procesom R12, R13 i R5.  

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 

 Zrealizowane w 2014r.: 

- utworzenie większej ilości punktów selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych: 

były 3 jest 10 punktów; 

- edukacja mieszkańców w celu zwiększenia ilości zbierania odpadów selektywnych: 

ok. 70% nieruchomości segregowało odpady, ilość zebranych odpadów w wyniku 

selektywnej zbiórki w 2014r. wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2013; 

- likwidacja „dzikich wysypisk”- zadanie ciągłe 

 Planowane: 

- utworzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

- dalsza edukacja mieszkańców w celu zmniejszenia ilości zbieranych odpadów 

niesegregowanych; 

- likwidacja „dzikich wysypisk” 



-częstszy obiór odpadów selektywnych ( w 2014r. odbiór co 3 miesiące) 

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie Koszty/wydatki 

Koszty wywozu odpadów komunalnych 

(odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odebranych od 

mieszkańców) 

 

310420,00zł 

Koszty wywozu odpadów komunalnych 

(odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odebranych z 

dzikich wysypisk i  innych terenów 

będących własnością gminy) 

 

8000,33zł 

 

7. Liczbę 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. 

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy zostali poddani kontroli posiadanych 

umów o których mowa w art.6 podpisali stosowne umowy. Gmina nie wydała 

żadnych decyzji w przedmiotowej sprawie. 

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy: 

Nazwa i adres 

instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych
4

) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych
4) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych
5) 

 [Mg] 

Sposób 

zagospodarowania
6)

 

odebranych odpadów 

komunalnych  

MK-Recykling Maciej 

Kosowski, ul. Polna 

11/35, 98-200 Sieradz 

 

 15 01 02 

 

opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

 

 16,7 

 

 R13 

 

AP- LOGIK Sp. zo.o., 

Gorczyn 71, 98-100 
15 01 06 

zmieszane odpady 

opakowaniowe 
13,0 R13, R12 



Łask , Zakład 

Gospodarowania 

Odpadami, ul. 

Przemysłowa 14/16 

Bełchatów 

 

     

15 01 07 

  

opakowania ze 

szkła 

  

18,2 

 

R5, R12,R13 

 

EKO-SYSTEM Leszek 

Felsztyński Mostki 25, 

98-220 Zduńska Wola 

 

20 03 07 

 

odpady 

wielkogabarytowe 

 

21,9 

 

 

R12 

 

F.H.U. DEREWENDA 

ul. Topolowa 1, 97-300 

Piotrków Trybunalski  

 

20 01 35* 

 

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 

23 

 

2,1 

 

R12 

20 01 36 

 

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

 

0,9 

 

R12 

20 01 23* 

 

urządzenia 

zawierające freony 

 

0,4 

 
R12 

AP-LOGIC Sp. zo.o. ul. 

Łaska 227B, 98-220 

Zduńska Wola 

 

 

 

16 01 03 

 

zużyte opony  

 

6,8 

 

R12 

Eko Region Sp. zo.o. 

Zakład w Dylowie (98-

330) Dylów 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady komunalne  

512,9 R12 

     



9.  Ilość 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. 

 

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne wynika, iż masa 

odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowanych – zmieszanych odpadów komunalnych) poddanych 

składowaniu wynosi- 0Mg. Brak jest danych o masie odpadów powstających z przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych poddanych składowaniu.  

 

                                                           

                                                                    Wójt Gminy Pęczniew 

                                                                    /-/    Marcin Janiak 

 


