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Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Lubiefi Kujawski za

2017

rok

1. Wstgp

Zgodnie

z art.3 ust. 2 pkt l0 oraz art. gtb ustawy z

dnia 13 wrzeSnia 1996 r.

o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz.IJ. z 2017 poz. l2g9
z po4n. zm.) gminy
dokonuj4 corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji
moZliwoSci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami

komunalnymi,

aw

szczeg6lno5ci mo2liwoSci przetwarzania zmieszanych odpad6w

komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z sortowania i pozostaloSci
z mechaniczno-biologicznego przetwaruania odpad6w komunalnych przeznaczonych
do skladowania. Analiza ma r6wniez dostarczyi informacji o potrzebach inwestycyjnych

zwiqzanych

z

z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztach poniesionych
odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych,

liczbie mieszkaric6w, liczbie wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie wykonuj4 obowiqzk6w
okreSlonych w ustawie, atakze iloSi odpad6w komunalnych wytwarzanych
na terenie gminy,

aw

szczeg6lnoSci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych
orazpozostaloSci

z sortowania odpad6w przeznaczonych do skladowania.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowi pruje od I lipca
2013 r. od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizacjE oruz
funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami jest gmina Lubieri Kujawski, kt6ra jest gmin4
miejsko-

wiejskq' Gmina, zgodnie
transport

i

z

wymogami ustawowymi, zorganizowala przetarg na odbi6r,
zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych

znajduj1cych sig najej terenie.

W mySl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w
od

I lipca 2013 roku podmiotem

gminach

odpowiedzialnym za organizacjg i funkcjonowanie nowego

systemu jest gmina Lubieri Kujawski, kt6ra

w zamianzauiszczanqprzezmieszkaric6w

oplatg
gospodaruje odpadami komunalnymi. Rada Miejska nie skorzystala
z mozliwoSci przejgcia
powyzszego obowi4zku na nieruchomoSciach niezatnieszkalych,
na kt6rych odpady powstaj4

wskutek prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, dlatego wlaSciciele tych
nieruchomoSci
w dalszym ci4gu mieli obowi4zek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym
podmiotem w zakresie odbierania odpad6w komunalnych powstaj4cych
wskutek prowadzenia
dzialalnoSci.

od I

lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2015 roku uslugg na odbi6r, transport

i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomoSci zamieszkalych znajduj4cych
sig
na terenie Gminy Lubieri Kujawski wykonywala firma Tonsmeier
Centrum Sp. z o.o. z

Kutn4

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubiefi
Kujawski za 2017 rok

natomiast najkorzystniejszq ofertg przetargu

w

2Ol5 roku zlo1ylo przedsigbiorstwo

Gospodarki Komunalnej ,,sANIKo" Sp. z o.o. z wloclawka, tym samym wygrywaj4c
przetatg i podpisuj4c umowg z gminq Lubieri Kujawski na okres od I wrzesnia
2015 roku

do 31 sierpnia 2016 roku. Od dnia
na odbieraniu, transporcie

i

I

wrzesnia 2016 roku Swiadczenie uslug polegaj4cych

zagospodarowaniu odpad6w komunalnych ponownie wykonuje

firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o, zsiedzibqw Kutnie.
Stawki optraty za gospodarowanie odpadami komunalnymiprzyjgtew gminie Lubieri
Kujawski przedstawi a ponihszatabela:
Miesigczne stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady zbierane w spos6b
selektywny

Odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe
jednoosobowe

12,00 zl

20,00 zl

Gospodarstwo domowe
dwuosobowe

20,00 zl

30,00 zl

Gospodarstwo domowe
licz4ce trzy i wigcej os6b

27,00 zl

40,00 zl

2. Potlstawy prawne
Regulacje prawne odnosz4ce sig do niniejszej analizy zostaly zawarte w aft. 3 ust. 2

pkt 10 oraz att. gtb ust. 1 ustawy z: dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci
i porzqdku w gminach (ti. Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1289 z poLn. zm). Zakres przedmiotowej
analizy pokrywa sig czgsciowo

z

zakresem rocznego sprawozdania

z

realizacji zadair

z zakr esu go spo darowerni a o dpadami komunalnymi.
Podsta'nry prawne funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie Miasta i Gminy Lubieri Kujawski stanowi4:

(t.1. D2. U. 2 2017 r.

z

poz. l2B9 z p61n. zm.),

dnia'.27 lutego 2018

r. w sprawie przyjEcia

regulaminu utrzymania czystoSci

i porz4dlru na terenie Gminy Lubieri Kujawski,

4
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Uchwala Nr XXDV286l20l8 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

2018

r.

zmieniajqca uchwalg

w sprawie

z dnia28

marca

przyjEcia regulaminu ttrzymania czystoSci

i porz4dku na terenie Gminy Lubieri Kujawski,

Uchwala

Nr XXVllll29ll2}l9 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z

dnia

27 lutego 2018 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomoSci

i

zagospodarowania

tych odpad6w,

w

zamian

za

uiszczonq przez wlaSciciela

nieruchomosci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwala Nr XVI/I5812016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

2016

z

dniag wrzesnia

t. w sprawie okreSlenia rodzaj6w dodatkowych uslug Swiadczony ch przez

Gming Lubieri Kujawski w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli
nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w oraz wysokoSci cen za te usfugi,
Uchwala

Nr XV/14412016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z

dnia

29 lipca

2016 t. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli nieruchomoSci poloZonych
na obszarze Gminy Lubieri Kujawski,
Uchwala Nr XIV/I3 512016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
2016

z

dnia 17 czerwca

t. w sprawie terminu, czgstotliwoSci i trybu tiszczania oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubieri Kujawski,

Uchwala Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

2015

t. w sprawie

z

dnia 30 stycznia

wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi orazustalenia stawki takiej oplaty,
Uchwala Nr XXV/19912013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
2013

z

dnia

26 marca

r. w sprawie okreslenia g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wlaScicieli

nieruchomoSci za uslugi, o kt6rych mowa w art. 6 ust.
1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach.

I Ustawy z dnia 13 wrzesnia

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubiefi Kujawski
za 20tZ rok

3. Moiliwosci przetw,,rzania

zmieszanych odpad6w komunalnych,
odpad6w zielonych oraz pozostalosci z sortowania i pozostaloSci
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych
przeznaczonych do skladowania
Zgodnie

z

ustaw4

o

odpadach

z

dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie

rozumie sig procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprz edzajqce
odzysk lub unieszkodliwianie.
MoZliwoSci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych zwiqzane s4 z ich
zagospodarowaniem w poszczeg6lnych instalacjach do odzysku (gl6wnie instalacje
mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpad6w komunalnych)
(gl6wnie skladowanie odpad6w na skladowiskach).

Podmiot odbieraj4cy odpady komunalne
obowi4zany

do

przekazywania odebranych

od

lub

unieszkodliwiania

wlaScicieli nieruchomoSci jest

od wlaScicieli

nieruchomoSci zmieszanych

odpad6w komunalnych oraz odpad6w zielonych bezpoSrednio do regionalnej instalacji
przetwaruania odpad6w komunalnych. Ponadto zmieszane odpady komunalne, pozostaloSci
z sortowania odpad6w komunalnych oraz pozostaloSci z procesu mechaniczno-biologic znego

ptzetwatzania odpad6w komunalnych,

a

takZe odpady zielone, zgodnie

o

odpadach, maj4

byi

z

o ile sA

przeznaczone

do

skladowania,

obowiqzujEcA zasad4 bliskoSci zawartq

przetwaruane

w

w

ustawie

regionie gospodarki odpadami komunalnymi,

na kt6rym zostaly wytworzone. Na terenie Gminy Lubieri Kujawski nie ma mozliwoSci
ptzetwarzania odpad6w komunalnych, zgodnie z ,,Planem Gospodarki Odpadami
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektyw4 na lata 2023-202g

r." Gmina Lubieri Kujawski przynaleZy do Regionu 4 (wloclawskiego) gospodarki odpadami
komunalnymi (Regionalny Zal<ladlJtylizacji Odpad6w Komunalnych w Machnaczu).

Odpady zmieszane pochodz4ce

z terenu Gminy Lubieri Kujawski w 2017

roku

powinny byd kierowane do instalacji regionalnej mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpad6w komunalnych w Machnaczu, zarzqdzanej przez przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o.
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4.

Potrzeby inwestycyjne zwi}zane

komunalnymi

z

gospodarowaniem odpadami

W 2017 roku gmina Lubieri Kujawski zakupila 10 koszy 1100 litr6w na potrzeby
komunalne' w dalszej perspektywie czasowej potrzeby inwestycyjne zwiqzane
z ptowadzeniem przez gming Lubieri Kujawski gospodarki odpadami komunalnymi polega6
b9d4 gl6wnie na zapewnieniu wyposuhenia gminy w metalowe kosze
uliczne oraz pojemniki
og6lnodostgpne typu ,dzwon" przeznaczone do segregacji. Wyr6wnanie
oruzwyasfaltowanie
nawierzchni dr6g gminnych z pewnoSci4 poprawiloby mozliwoS6 dojazdu
do nieruchomoSci
oraz komfort poruszania sig po nich pojazd6w odbierai4cych odpady.

5. Koszty poniesione w zwi4zku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych
W 2017 roku w gminie Lubieri Kujawski koszty wywozu odpad6w komunalnych,
odbi6r, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych wyniosly 499.512,34 zl,
natomiast koszty administracyjne w 2017 robs, wyniosly 45.535,17 zl. tr qczne
koszty

tj.

zwiqzane

z

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i

unieszkodliwianiem odpad6w

komunalnych w gminie Lubieri Kujawski w 2017 roku wynio sly 545.047,51 zl.
Zestawienie ww. koszt6w przedstawi a ponizszatabela:

ZESTAWIENIE

WYDA:IK6

KUJAwsKlw

ROKU, w zwllzKu LOBSLUGA sysrEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
2017

WYSZCZEGOLNIENIE

WYDATKI

Koszty wywozu odpad6w komunalnych
(odbi6r, transport i zagospodarowanie

499.512,34 zl

odpad6w komunalnych)

Koszty administracyjne (korespondencj a,
wynagrodzenia osobowe i szkolenia
pracownik6w, zakup material6w i

45.535,17 zl

wypo sazeni a, tonery, aktualizacj a

545.047,51 zt
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WlaScicielonr nieruchomoSci, ktorzy sp62niali

sig z wnoszeniem oplat

za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wysylane byly upomnienia, jeSli
a
to nie przynioslo
oczeki wanego rezultatu zostaly wystawione

tytuly wykonawcze.

6.Liczba mieszkaric6w
Wedlug danych statystycznych, podanychprzez Gl6wny lJrzqd Statystyczny,liczba
mieszkaric6w Gminy Lubieri Kujawski w 2ol7 roku wyno sila 7422 os6b, w
tym:

o
o

Liczba rnieszkaflc6w miasta
Liczba rnieszkaric6w wsri

-

-

1366 os6b,

60515 os6b.

7. Liczba wla6cicieli nieruchornoSci, kt6rzy nie zawarli umowy, o kt6rej
mowa w art. 6 ust"
Zgodnie

z

1

art.

6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu

wiaSciciele nieruchomoSci, ktorzy ptszbywajq sig

z

czystoSci

i

porz4dku

w

gminach

terenu nieruchomoSci nieczysto5ci

cieklych otaz'wlaSciciele nieruchomoSci, kt6rzy nie s4 obowi4zani do ponoszenia oplat
za gostrrodarowanie odpadami kr:munaltrymi na rzecz gminv, wykonuj
Ec obowiEzek okreslony

w aft. 5 ust. 1 pkt 3b, s4 obo'wi4zani do udokumentowania w formie umowy
z uslug odbioru

korzystania

i zagospodarowania odpad6w komunalnych.

Nale2y nadmienid,

iz na terenie Gminy Lubieri Kujawski zbiorczym

systemem

odbioru odpad6'w nie s4 objgte budynki niezamieszkale. W takich przypadkach, wlaSciciel jest
zobligowany do zawarcia indywidualne.i umowy cywilno-prawnej z podmiotem posiadaj4cym

zezwolenie

na odbi6r odpad<iw

formalnoSci ztviqzanych

z

kornunalnych. Wzglgdem

prodpisarriem

tych, ktorzy nie dopelnili
umowy na odbi6r odpad6w komunalnych

prowadzone s4 clzialania, zmiev,aj4ce do wyegzekwowania zawarciastosownych
um6w.
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8. rlosci odpad6w komunarnych wytwarzanych na terenie
gminy

'
'
'
'

W 2017 roku gmina Lubieri Kujawski przekazalaodpady do nastgpuj4cych
instalacji:
Regionalny ZakladlJtylizacji odpad6w Komunalnych w Machnaczu
,Machnacz 4l A
87-880 BrzeS6 Kujawski;
Tonsmeier centrum sp. z o.o., ul.

tr

4koszyriskal2T 99-300 Kutno;

Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ZakJad Zagospodarowania odpad6w
99-314 KrzyZan6w;

w

Krzy7an6wku,

Remondis Elektrorecykling sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 Warszawa,instalacja
znajduje
sig ul. Pryncypialna I32l 134 I_6d2.

Na podstawie sprawozdafi otrzymanych od firm odbierajqcych odpady komunalne
z obszaru gminy w roku 2017 odebrano

Rodzaj odebranych
odpad6w komunalnych

nastgpui4c

e rodzaje i ilosci odpad6w:

Kod odebranych odpad6w
komunalnych

Masa odebranych odpad6w
komunalnych [Mg]

sztucznych

15 01 02

16,750

Zmieszane odpady
opakowaniowe

ls

Opakowaniaze szlda

15 01 07

19,900

ZuZyte opony

t6

01 03

8,400

Odpady betonu oraz gruz
betonowy zrozbioreki
remont6w

17

0l

01

72,940

t7 0r

07

2,520

Opakowaniaztworzyw

01 06

196,231

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,

odpadowych material6w
ceramicznych i element6w
wyposaZenia inne ni2
wymienione w 17 0l 06

9
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Zmieszane odpady z
budowy, remont6w i
demontazu inne niZ
wymienione w 17 09 Ol, 17

0902i170903
ZuZyte wzqdzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 20 01
2t,20 0t 23 i20 0t 35
Inne niewymienione frakcje
zbierane w spos6b
selektywny
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 01

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

1057,760

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach
1469,011

9. Ilosci

zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych
odbieranych z terenu gminy oraz powstaj4cych z przetwarzania odpad6w
komunalnych pozostaloSci z sortowania i pozostaloSci z mechanic znobiologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych
do

skladowania

Na terenie Gminy Lubieri Kujawski w 2017 roku wytworzono
og6lem 1469,011Mg
odpad6w komunalnych, z czego zmieszane odpady komunalne
wynosily 1057,760 Mg, co
stanowilo 72 % og6lu i cala ta ilo56 zostala poddana innym
niZ skladowanie procesom
przetwarzania.
IloSd odebranych zmieszanych odpad6w komunalnych przedstawi
aponizszatabela:

10
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Masa odebranych
odpad6w o kodzie
20 03 01

lMgl

Masa odpad6w
Masa odpad6w
o kodzie 20 03 01
o kodzie 20 03 01
poddanych innym nii
poddanych
skladowanie procesom
skladowaniu
przetwarzania

lMgl

Odebranych z obszar6w

749,331

149,331

1057,760

Z infotmacji uzyskanych od firm odbieraj4cych odpady komunalne, wynika 2e
masa
odpad6w powstalych po mechaniczno-biolo gicznym przetworueniu
zmieszanych odpad6w
komunalnych o kodzie 19 12 12, przekazanych do skladowania z
terenu Gminy Lubieri
Kujawski w 2017 roku wynosila3l9,972Mg.

10. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odrysku

innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych, osi4gnigte
przez gming Lubier{ Kujawski w 2017 roku
Ustawodawca na podstawie art.3b

i

3c Ustawy o utrzymaniu czystoSci

w

i

porz4dku

gminach naldada na gminy obowi4zek ograniczenia masy odpad6w
komunalnych
ulegaj4cych biodegradacji przekazanych do skladowania oraz do osi4gnigcia
poziom6w
recyklingu przygotowania do ponownego u}ycia
frakcj

i odpad6w komunalnych.

w

\/

2017 roku gmina Lubieri Kujawski osi4gngla nastgpui4ce poziomy:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzyciapapieru,
metali, tworzyw
sztucznych

Zgodnie

w

i odzysku innymi metodami niekt6rych

i

z

szkla:20104

o/o,

RozporzQdzeniem Ministra Srodowiska

z

dnia 14 grudnia 2016 roku

sprawie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia

metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych, poziomy

i

te

odzysku innymi

winny

wynosi6

odpowiednio:

1.1.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Lubiefi Kujawski

za

2017 rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego fi1,cia
[%ol
Papier,

metal,

tworzywa
sztuc2lne,

szklo

r' poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uhyciai odzysku innymi metodami
innych nizniebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych: gSrZ3

Zgodnie

w

z

RozporzQdzeniem Ministra Srodowiska

z

o/o,

dnia 14 grudnia 2016 roku

sprawie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponowrego
rrzycia

metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych,

i odzysku innymi
poziomy te winny wynosi6

odpowiednio:
Poziom recyklingu, prrygotowaoiu

Inne niz
niebezpieczne
odpady
budowlane i

rozbi6rkowe

y' poziom ograniczenia masy odpad6w
komunalnych ulegaj4cych

biodegradacji

o/r.
przekazywanych do skladowan ia: 26
r49

Zgodnie

z

Rozporz4dzeniem Ministra Srodowiska

z

dnia 15 grudnia 2017 rcku

w

sprawie poziom6w ograniczenia skladowania masy odpad6w
komunalnych ulegaj4cych
biodegradacji, poziomy te winny wynosid odpowiednio:
Rok

2017

r.

2018 r.

2019 r.

40

40

rozlom ogranlczenla

2020

-

do dnia

l6lipca.

masy odpad6w

komunalnych
ulegaj4cych

biodegradacji
przekazywanych do
skladowania, zgodnie z
zalqcznikiem nr 1 do
rozporz4dzenia l%ol

45

35

1,2

Roczna analizu stanu gospodarki otlpadami komunalnymi
na terenie Gminy Lubiefi Kujawski

Anali:zuj1c pov,ry2sze poziomy mohna stwierdzii,
komunalnymi na obszarze Gminy Lubiei Kujawski jest
S4 osi4gnigte wlaSciwe poziomy odzysku

2e gospodarka

za

2017 rok

odpadami

prowadzona prawidlowo.

i recyklingu.

11. Podsumowanie

Analizuj4c powyzsze opracowanie mozna stwierdzii, Ze na terenie
Gminy Lubieri
Kujawski we wlaSciwy spos6b funkcjonuje system gospodarowania
odpadami komunalnymi.
System ten dzial,a zgodnie

z

obowiqrujQcymi przepisami

i

oparty jest o obowi4zuj4ce akty

normatywne. W zakresie gospodarowania zmieszanych odpad6w
komunalnych gmina Lubieri

Kujawski

w

2017 roku prowadzila system zgodnie

z

przepisami ustawowym i oruz

wytycznymi ,,Planu gospodarki odpadami wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego
nalata20l62022 z perspektyw4 nalata2023-2028". z przeprowadzonych
analizwynika, izw 2017 roku
calkowita iloS6 odpad6w komunalnych, wytwarzanych na terenie Gminy
Lubieri Kujawski,
byla poddana innym procesom przetwarzanianizskladowanie. W 2017
rokugmina osi4gngla
wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpad6w
komunalnych
ulegaj4cych biodegradacji. Przeprowadzone

iz

w niniejszym opracowaniu badania wskazuj4,

w gminie Lubieri Kujawski system gospodarowania odpadami komunalnymi
przynosi obecnie zarietzone efekty, jak r6wnie 2 stwarza gwarancjg
utrzymania czystoSci
wdroaony

i porz4dku w gminie w okresie dlugofalowym.
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