Informacja o realizacji przez Gminę Wieluń obowiązku
odbioru odpadów komunalnych.

Wieluń, kwiecień 2021 rok

Wprowadzenie
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) została opracowana analiza
stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Wieluń, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 9tb ust. 2 analizę sporządza się do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok
kalendarzowy.
Podstawowym celem opracowania dokumentu jest określenie aktualnego stanu gospodarki
odpadami na terenie Gminy Wieluń, określenie przewidywanych kierunków zmian, wytyczenie ogólnych
kierunków działań realizowanych poprzez konkretne zadania. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy:
1) możliwości

przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych,

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) liczby mieszkańców;
5) 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;
6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wieluń;
7) ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odbieranych z terenu Gminy Wieluń oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439

z późń. zm.) powstałe na terenie Gminy Wieluń selektywnie zebrane odpady komunalne
powinny być bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przekazywane
do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.), natomiast niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne powinny być przekazywane bezpośrednio do instalacji
komunalnej. Na terenie Gminy Wieluń w miejscowości Ruda zlokalizowana jest instalacja która
po dokonaniu rozbudowy kompostowni otrzyma status instalacji komunalnej w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów. Biorąc pod uwagę fakt, iż instalacja w Rudzie zarządzana jest
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu - spółkę należącą w 100% do Gminy
Wieluń

można

stwierdzić,

iż

Gmina

Wieluń

po

wybudowaniu

kompostowni

będzie

samowystarczalna w zakresie przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
oraz bioodpadów.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W wyniku starań jakie poczyniła Gmina Wieluń wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
w Wieluniu w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do planu gospodarki odpadami dla
województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjętym uchwałą
XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 roku zostały uwzględnione do
realizacji następujące inwestycje:


budowa PSZOK w Rudzie;



budowa kompostowni w Rudzie w celu uzyskania statusu instalacji komunalnej w zakresie
MBP (mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów niesegregowanych
(zmieszanych).

W dniu 21.02.2019 roku podpisano umowę z firmą AK NOVA Sp. z o.o. ul. Mrągowska 3, 60-161
Poznań i rozpoczęto realizację zadania pn. „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia”. Na przedmiotowe zadanie pozyskano
dofinansowanie z

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 3

406 838,00 zł w formie dotacji oraz 3 406 838,00 zł w formie pożyczki.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 6 lit. r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców powinna pokryć wszystkie
koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty
związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych, obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługą administracyjną systemu.
Poniżej zostały przedstawione wszystkie zobowiązania jakie poniosła Gmina Wieluń w okresie
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Koszty ponoszone przez Gminę Wieluń w związku z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) realizacja zamówienia pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń”, Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Wartość wykonania usługi – 7.029.044,48
zł brutto;
2) realizacja zamówienia pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

obsługującego

Przedsiębiorstwo

mieszkańców

Gminy

Wieluń”,

Wykonawca

-

Komunalne Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń. Wartość

wykonania usługi – 576.551,00 zł brutto;
3) realizacja zamówienia pn.: Odbiór przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców
Gminy Wieluń z aptek zlokalizowanych na terenie miasta Wielunia”, wykonawca:
Firma Handlowo- Usługowa ,,EKOLAS”, ul. Sławięcicka 4, 47- 246 Kotlarnia. Wartość
wykonania usługi – 16.294,28 zł;
4) wynagrodzenie za przygotowanie wniosku do NFOŚiGW o zmiany w umowie na
dofinansowanie w ramach projektu- Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie12.300,00 zł;
5) należność za abonament e-Usługi Gospodarka Odpadami – 184,50 zł.

Koszt obsługi administracyjnej systemu od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 159.820,16 zł.
Całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami za 2020 rok wyniósł 7.794.194,42 zł.
Przychód Gminy Wieluń (przy 100% ściągalności) wynikający z opłat wnoszonych przez
mieszkańców Gminy Wieluń: przypis – obroty narastające za okres od 1.01.2020 roku do
31.12.2020 roku wyniósł – 4.495.740,00 zł (przy 100% ściągalności). Wpływy -za 2020 rok
wyniosły 4.450.693,29 zł.

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Wieluń na dzień 31.12.2020 roku wynosiła –
31 277.
Liczba mieszkańców zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Wieluń na dzień 31.12.2020 roku – 26672.
Porównanie ilości osób zameldowanych do zadeklarowanych w 2019 i 2020 roku.

Miejscowość

31 Grudzień 2019

Liczba osób
zameldowanych
Bieniądzice
215
Borowiec
93
Dąbrowa
1370
Gaszyn
1028
Jodłowiec
267
Kadłub
549
Kurów
901
Małyszyn
183
Masłowice
780
Nowy Świat
68
Olewin
431
Ruda
1225
Rychłowice
176
Sieniec
405
Srebrnica 194
Piaski
Starzenice
185
Turów
631
Urbanice
168

Liczba osób
zadeklarowanych
189
79
1183
944
206
449
746
156
624
70
364
964
126
346

31 grudzień 2020
Liczba osób
zameldowanych
217
99
1383
1053
271
542
885
179
780
65
434
1221
174
395
201

Liczba osób
zadeklarowanych
184
75
1211
972
217
458
734
165
630
63
380
966
128
342
171

180
547
129

188

184

631
169

550
134

160

Widoradz

345

269

346

273

Wieluń

22543

19013

22044

18835

RAZEM

31757

26744

31277

26672

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
W związku z częstymi zmianami wśród osób sprawujących zarząd w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych (częste zmiany najemcy dokonywane w skutek wynajmu lokali pod firmy czy
sklepy) postanowiono, iż na terenie Gminy Wieluń, nieruchomości te są poddawane stałej cyklicznej
kontroli dokonywanej przez Straż Miejską w Wieluniu, w zakresie posiadania umów na odbiór
odpadów komunalnych i pozbywanie się nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków
potwierdzających wykonywanie tych usług przez jednostki wywozowe. W przypadku braku
umowy lub rachunków zarządcy byli zapoznawani z konsekwencjami, jakie z tego tytułu mogą
wyniknąć oraz w przypadku braku umowy, zobowiązywani do jej zawarcia. W celu weryfikacji, czy
skontrolowani zarządcy nieruchomości, u których stwierdzono jakiekolwiek uchybienia zastosowali
się do wytycznych, Straż Miejska poddawała ich powtórnej kontroli. Z danych na dzień 31.12.2019
roku wynika, iż nie było przypadku, który zobowiązywałby Gminę Wieluń do wydania decyzji
ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wieluń.
Ilości poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wieluń w 2020
roku:
1)

niesegregowane (zmieszane odpady komunalne- 8516,3000

2)

Odpady ulegające biodegradacji – 1214,0600

3)

Opakowania ze szkła- 585,4400

4)

Zmieszane odpady opakowaniowe- 1237,2800

5)

Opakowania z papieru i tektury- 397,8250

6)

Zmieszane

odpady

z

betonu,

gruzu

ceglanego,

odpadowych

materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06- 834,1200
7)

Zużyte opony- 72,0600

8)

Odpady wielkogabarytowe- 725,8400

9)

opakowania z tworzyw sztucznych- 6,6300

10)

opakowania z metali- 43,8112

11)

drewno- 8,3600

12)

tworzywa sztuczne- 7,0600

13)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne składniki- 0,0420

14)

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

23 i 20 01 35- 0,5350
W 2020 roku na terenie Gminy Wieluń zostało wytworzonych 13627,4576 Mg odpadów
komunalnych.
Z masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych poddane recyklingowi zostało
1776,3034 Mg. Zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) Gmina
Wieluń w 2020 r. uzyskała:
1)

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

sztucznych i szkła w wysokości 57,24% - przy wymaganym minimalnym poziomie odzysku
wynoszącym w 2019 r. 50%;
2)

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100%- przy
wymaganym minimalnym poziomie odzysku wynoszącym w 2019 r. 70%;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) wymagany poziom ograniczenia składowania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w 2019 r. powinien być niższy bądź równy 35% Gmina Wieluń osiągnęła poziom ograniczenia wynoszący 16,38 %.
Analiza dotycząca ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu Gminy Wieluń oraz przeznaczonych
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w całości zostały przekazane do instalacji,
które zagospodarowały je w procesie odzysku R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich
któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11(****) ). Instalacje, do których
przekazano te odpady to: Eko-Region Sp. z. o. o. 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 181569,3400 Mg, Eko Region Sp. z o. o., Instalacja w Dylowie, gm. Pajęczno- 8516,3000 Mg.
Odpady ulegające biodegradacji- 479,5200 Mg zostało zmagazynowanych, pozostałe tj.
734,5400 Mg zostały przekazane do instalacji Eko Region Sp. z o. o., Instalacja w Dylowie,
gm. Pajęczno i poddane procesowi odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przekształcania) (**),Ponadto masa odpadów, powstała po sortowaniu
zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania wynosi

716,5089 Mg- odpady składowane są na składowiskach Eko Region Sp. z o. o., , Instalacja
w Dylowie, gm. Pajęczno.
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