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1. Cel przygotowania analizy

Analiza  została  przygotowana  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych

Gminy Września w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

Analiza została przygotowania w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządki w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) -

powoływanej dalej jako u.c.p.g, gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Września

Wraz z  wejściem w życie  nowelizacji  u.c.p.g.  od  1  lipca  2013 r.  na  terenie  Gminy Września

funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Gmina  Września  objęła  systemem odbierania  odpadów komunalnych  wszystkie  nieruchomości

zamieszkałe położone na terenie gminy Września. 

System funkcjonował na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni:

-  uchwała nr XVII/223/2012 Rady Miejskiej  we Wrześni  z dnia 12 grudnia 2012 r.  w sprawie

wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia

wysokości stawki tej opłaty;

- uchwała nr XVII/224/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie

określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;

-  uchwała  nr  XX/262/2013  Rady Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie

szczegółowego 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;

-  uchwała  nr  XX/263/2013  Rady Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie

rodzajów  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen

za te usługi;

- uchwała nr XXIV/309/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie
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ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada Miejska ustaliła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie na 

jednego  mieszkańca  10  zł   -  w  przypadku  gdy  odpady  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  

selektywny i 15 zł kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny. 

Umowa  na  odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości  zamieszkałych

została  zawarta  w  dniu  4.06.2013  r.  z  przedsiębiorcą  wyłonionym  w  drodze  przetargu  tj.

Przedsiębiorstwem  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrześni  przy  ul.  Gen.

Sikorskiego 38. 

Na terenie Gminy Września funkcjonuje jedno pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda

nieruchomość  została  wyposażona  w  pojemnik  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  oraz

pojemnik  lub  worki  do  gromadzenia  odpadów  selektywnie  zbieranych.  Zmieszane  odpady

komunalne  odbierane  z  terenu  gminy  Września  z  nieruchomości  zamieszkałych  były

przekazywane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Bardzie. Mieszkańcy mogli

również zawieźć swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Uzupełnieniem GPOSZK-

u były zestawy pojemników do selektywnej zbiórki tzw. gniazd zlokalizowanych w zabudowie

wielorodzinnej na terenie miasta w ilości ok. 100 szt. i wsi w ilości ok. 10 szt. Papier i tworzywa

sztuczne  zebrane  z  terenu  Gminy  Września  były  przekazywane  na  sortownię  odpadów

komunalnych w Pławcach na podstawie umowy WP-1/2014 zawartej z Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych  Artur  Zys  Sp.  z  o.o.  Przetwarzaniem szkła  zajmowała  się  firma  PHI  BIOMIX

Norbert Mikołajczak, z którą gmina posiada zawartą umowę nr WP-2/2014. Przeterminowane leki

można było bezpłatnie oddać do 10 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których

spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie

Informacji  Publicznej  tutejszego  Urzędu.  Ponadto  Gmina  Września  umożliwiła  mieszkańcom

płatny odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. 

4. Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 w

Regionie VII- w skład którego wchodzi Gmina Września – nie funkcjonuje instalacja mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Brak jest również składowiska spełniającego
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wymagania instalacji regionalnej. Natomiast do połowy 2016 r. ma powstać Regionalny Zakład

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie w skład którego wejdzie instalacja MBP, kompostownia,

składowisko oraz instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Do czasu uruchomienia RIPOK w

Lulkowie zmieszane odpady komunalne były składowane na zastępczej instalacji tj. składowisku

odpadów innych niż niebezpiecznych w Bardzie. Natomiast odpady zielone, zbierane na Gminnym

Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych,   magazynowane  były  na  bazie

magazynowej w Bardzie.

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2013 roku na terenie Gminy Września został utworzony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych.  Wyposażenie  i  prowadzenie  GPSZOK-u  Gmina  Września  powierzyła

swojej Spółce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych we Wrześni. Dodatkowo w grudniu 2013 r.

Gmina zakupiła specjalistyczną wagę przeznaczoną do ważenia odpadów zbieranych na Punkcie.

Na chwilę obecną nie przewiduje się innych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi.

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

odpadów komunalnych

Wszelkie  koszty  poniesione,  w  związku  z  odbiorem,  odzyskiem,  recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów w roku 2013 zamieszczone zostały w Tabeli 1.
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Tabela  1.  Zestawienie  kosztów  i  wydatków  poniesionych  przez  Gminę  Września  w  roku  2013,

w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI (ZŁ)

Odbiór odpadów 533 980,50

Utylizacja przeterminowanych leków 3625,87

Zagospodarowanie odpadów 855 059,82

GPSZOK* 75 000

Odpady wielkogabarytowe 4 201,87

Odbiór gruzu 14 020,50

Przygotowanie szkła do odzysku 24 229,91

Transport odpadów (papier i plastik) do sortowni w Pławcach 74 972,29

Transport odpadów z GPSZOK na składowisko w Bardzie 4 860

RAZEM 1 589 950,76
* Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

7. Liczba mieszkańców Gminy Września

Na dzień  31.12.2013  r.  Gmina  Września  liczyła  44  526  osób  zameldowanych  na  pobyt  stały.

Natomiast  do  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  dzień  31.12.2013  r.

wykazanych było  40 968 osób,  z  czego 32 434 osoby (73,7%) zdeklarowały,  że  będą  zbierać

odpady w sposób selektywny,  pozostałe  26,3% -  8  534  osoby  zdecydowały się  na  zbieranie

odpadów bez  ich  wcześniejszej  segregacji.  Różnica  w podanej  liczbie  mieszkańców pomiędzy

obiema bazami może wynikać m.in. z tego, że wiele osób zameldowanych w Gminie Września

faktycznie  zamieszkuje  w innej  gminie.  Ponadto  znaczna  ilość  mieszkańców Gminy Września

przebywa poza granicami kraju. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację

danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

8. 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

Właściciele  nieruchomości,  którzy pozbywają  się  z  terenu nieruchomości  nieczystości  ciekłych

oraz odpadów komunalnych,  wykonując obowiązek określony w art.  5 ust.  1 pkt 3b ustawy o

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,  byli  obowiązani  do  udokumentowania  w  formie

umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Stwierdzono, że

na koniec 2013 roku 873 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zawarło umowy na odbiór i
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zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

9. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Września

W 2013 r. na terenie Gminy Września zebrano ogółem 15.854,50 Mg odpadów. Odpady pochodziły

zarówno  z  nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  jak  i  z  nieruchomości

niezamieszkałych. Szczegółowy podział na frakcje odpadów został przedstawiony w Tabeli nr 2.

Tabela 2. Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie Gminy Września w 2013 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 13 528,0

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 136,2

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 257,7

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 28,6

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 96,8

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 599,9

17 01 02 Gruz ceglany 55,7

17 01 07 Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

wymienione w 17 01 06

415,6

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 7,6

17 01 82 Inne niewymienione odpady 51,8

17 03 80 Odpadowa papa 11,8

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01

12,0

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

51,1

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 310,7

15 01 04 Opakowania z metali 3,4

15 01 07 Opakowania ze szkła 239,8

20 01 02 Szkło 21,1

20 01 39 Tworzywa sztuczne 25,9

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,8

RAZEM 15 856

Źródło:  Sprawozdanie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  z  realizacji  zadań  z  zakresu
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gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok.

10. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania

odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  odbieranych  z  terenu  Gminy

Września

W 2013 r. z terenu Gminy Września zebrano 13 528,0 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

449,5  Mg  odpadów  zostało  przekazanych  na  sortownię  odpadów.  Zdecydowana  większość

odpadów - 13 078,5 Mg była składowana na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  w

Bardzie. 

Natomiast w 2013 r. na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano

40,06 Mg odpadów zielonych. Zebrane odpady były magazynowane na bazie w Bardzie, do czasu

uruchomienia RIPOK w Lulkowie.

11. Podsumowanie

Na terenie Gminy Września od dnia 1 lipca 2013 r.  funkcjonuje nowy system gospodarowania

odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu

czystości  i  porządku  w  gminach.  Gmina  Września  podjęła  w  terminie  wszystkie  wymagane

przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi.  Ponadto  Gmina zorganizowała  przetarg  na odbiór  i  transport  odpadów z terenu

nieruchomości zamieszkałych, a także zapewniła zagospodarowanie odpadów zgodne z hierarchią

postępowania z odpadami. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami wpłynęło

na kilkukrotny wzrost  ilości  odpadów selektywnie zbieranych.  Systemem zostały objęte  osoby,

które do tej pory nie posiadały pojemnika na odpady komunalne i gromadziły odpady w sposób

niezgodny z przepisami.
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