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I. WSTĘP

Od 01 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, mający 

na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zmniejszenie ilości 

składowanych odpadów komunalnych poprzez powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości 

umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

nieruchomości zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi.  Z  pobranych  opłat  gmina  pokrywa  koszty  funkcjonowania  systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi uregulowane 

zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ww. ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 

terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

dokonują  corocznej  analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  w  celu  weryfikacji 

możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania  odpadami 

komunalnymi. 

II. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE GMINY TRZCIANKA W 

ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów tj przez 1 lipca 2013 roku gmina Trzcianka 

nie posiadała instalacji służącej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

W  związku  z  powyższym  poprzez  zapisy  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami 

składowisko odpadów komunalnych w Trzciance zostało przeznaczone do zamknięcia. Aktualnie 

gmina  nie  ma  możliwości  zagospodarowania  samodzielnie  odpadów.  Zagospodarowaniem 

odpadów zajmują się firmy, które również odbierają odpady komunalne z terenu gminy.

Dnia 28 czerwca 2013 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarta została umowa 

nr  Rol.7031.7.2013.AB  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  (odzysk  lub 

unieszkodliwienie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych 

na terenie gminy Trzcianka  pomiędzy: Gminą Trzcianka, a firma ALTVATER PIŁA Sp.  z  o.  o. 

z siedzibą w Pile (adres: ul. Łączna 4a, 64-920 Piła). Umowa została zawarta na czas oznaczony od 

dnia  01  lipca  2013  r.  do  dnia  31  grudnia  2015  r.  Wykonawcy  przysługiwało  miesięczne 
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wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 215 716 zł netto, tj. 232 973,28  zł  brutto.  Jednak  firma 

Altvater Piła Sp z o.o. pismem z dnia 30 września 2013 roku złożyła oświadczenie o rozwiązaniu 

umowy  nr  ROL.7031.7.2013.AB  z  dnia  28  czerwca  2013  roku,  za  7  dniowym  terminem 

wypowiedzenia.  W związku z powyższym dnia  21 października  2013 roku zawarto umowę na 

odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie gminy Trzcianka z firmą Kombud na okres od dnia podpisania umowy 

do momentu podpisania umowy z oferentem wybranym zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 

publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosiło w tym okresie 183 000,00 zł brutto/miesiąc. 

Następnie po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego zawarto umowę pomiędzy 

Gminą Trzcianka, a firmą Kombud na okres od 12 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Zgodnie  z  ofertą  całkowite  ryczałtowe wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu  wykonania umowy 

wynosi 3 743 000,00 zł brutto tj. 197 000,00 zł brutto/miesięcznie. 

Różnica  w  wysokości  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  wynikała  przede  wszystkim  z  różnicy 

zakresów obowiązków. Podstawowe z nich to:

Zadanie Altvater Sp. z o.o Kombud Sp. z o.o.

Częstotliwość 
usuwania 
odpadów

odpady ulegające biodegradacji: w okresie 
od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w 
tygodniu, a w okresie od 1 grudnia do 31 
marca - raz na dwa tygodnie, 

selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał 
w przypadku gromadzenia w pojemnikach, 
raz w miesiącu w przypadku gromadzenia 
w workach, 

odpady ulegające biodegradacji: od 1 
maja do 31 maja – raz na dwa tygodnie;
 od 1 czerwca do 30 listopada – raz w 
tygodniu;
od 1 grudnia do 30 kwietnia – według 
zgłoszeń właścicieli
nieruchomości, w terminie 
uzgodnionym ze zgłaszającym, nie
dłuższym jednak niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia

selektywnie zebrane szkło - raz na 
miesiąc,

Dodatkowy 
punkt zbiórki 

zbiorki 
zużytego 
sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego

-

Wykonawca zobowiązany jest do 
uruchomienia, w terminie nie 
dłuższym niż jeden
miesiąc od podpisania umowy, na 
terenie miasta Trzcianka 
dodatkowego punktu
zbiorki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

Wyposażenie 
nieruchomości 
w pojemniki 

W Wykonawca zobowiązany został do 
wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w 
pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz do 
gromadzenia odpadów komunalnych 
selektywnie zebranych tj: szkło, odpady 
opakowaniowe i biodegradowalne, 

Wykonawca w ramach realizacji 
zamówienia (w cenie ryczałtu) we 
własnym zakresie zobowiązany 
zobowiązany został do wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych w 
pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych zmieszanych 

3



Pojemniki  przechodzą  na  własność  gminy 
Trzcianka.

Wykonawca zobowiązany został do 
stworzenia bazy danych dotyczącej 
świadczonych usług dla nieruchomości 
zamieszkałych obejmującą w szczególności:

a)
• wykaz nieruchomości zamieszkałych 

obsługiwanych przez wykonawcę,
• ilość,  pojemność oraz rodzaj 

pojemników będących na 
wyposażeniu danej nieruchomości,

• data przekazania pojemnika na 
nieruchomość,

• częstotliwość wywozu 
poszczególnych frakcji,

• mapy graficzne określające  
lokalizację pojemników do zbiórki 
odpadów (na podstawie danych z 
GPS samochodów),

• dane pochodzące  z PSZOK-u z  
prowadzonych ewidencji 
jakościowych i ilościowych 
przyjmowanych odpadów.

oraz do gromadzenia odpadów 
komunalnych selektywnie zebranych, 
lub worki do zbiorki selektywnej.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu 
umowy wykonawca usunie pojemniki, 
które są jego własnością.

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne przekazywane zostały do 

poniżej wskazanych instalacji:

1) Regionalna  Instalacja  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  –  Składowisko 

Odpadów w Kłodzie, Kłoda, 64-930 Szydłowo; Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko 

Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Kusocińskiego 1;

2) Regionalna  Instalacja  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych –  Spółka  Wodno- 

Ściekowa GWDA Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

3) ponadto selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, 

zgodnie z  hierarchią postępowania z  odpadami,  określoną w obowiązujących przepisach 

prawa, w szczególności art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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III.WYKAZ  UCHWAŁ  PODJĘTYCH  W  SPRAWIE  URUCHOMIENIA  NOWEGO 

SYSTEMU  GOSPODAROWANIA ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA TERENIE 

GMINY TRZCIANKA

2013 rok

1.  Uchwała  Nr  XLI/263/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”.

2.  Uchwała Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty.

3.  Uchwała Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej.

4.  Uchwała  Nr  XLI/266/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.  Uchwała  Nr  XLI/267/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie 

ustalenia  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 

komunalnym.

2014 rok

6.  Uchwała Nr LVI/390/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty.

7.  Uchwała Nr LVI/392/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 

ustalenia  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.

8.  Uchwała Nr LVI/388/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLI/266/13 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 14 marca 2013 roku w 

sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi.
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9.  Uchwała Nr LVI/391/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

10. Uchwała Nr LVI/389/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLI/266/13 Rady Miejskiej Trzcianki zmiany uchwały Nr XLI/263/13 

Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”.

11. Uchwała Nr II/15/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej.

IV. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Pierwsze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone na podstawie 

uchwały nr  XLI/264/13 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013 r.  w sprawie  wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

i wynosiły:

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w którym 

odpady  nie  są  zbierane  i odbierane  w sposób  selektywny,  w wysokości  55,20  zł 

miesięcznie;

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w którym 

odpady  komunalne  są  zbierane  i odbierane  w sposób  selektywny,  w wysokości  34,50 zł 

miesięcznie.

Następnie podjęto uchwałę Nr LVI/391/14 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia  30 stycznia 2014   r.   

w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013 r. 

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 

ustalenia stawki tej opłaty:

1) jeżeli  odpady  są  zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala  się miesięczną  stawkę 

opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi według kryterium ilości 

osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, tj.:

a) jednoosobowego i dwuosobowego, w wysokości 25 zł;

b) trzyosobowego i więcej, w wysokości 36 zł.
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2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w wysokości 56,00 

zł miesięcznie.

WPŁYWY Z OPŁAT 

ROK 2013

Miesiąc Należność Wpłata bieżąca Odsetki Koszty

lipiec 1 605 802,50 93 867,00 0,00 0,00

sierpień -641,70 245 594,67 11,78 0,00

wrzesień 2 826,70 333 387,87 386,01 325,60

październik 1 175,30 198 615,74 59,94 598,40

listopad 1 442,10 297 911,18 52,08 862,40

grudzień -17 808,90 271 865,30 75,00 572,00

razem 1 592 796,00 1 441 241,76 584,81 2 358,40

ROK 2014 

Miesiąc Należność Wpłata bieżąca Odsetki Koszty 

styczeń 270 114,30 213 981,26 67,00 475,20

luty 527 677,50 258 192,80 20,00 167,20

marzec 267 071,40 297 436,65 95,00 1 683,00

kwiecień 264 007,80 260 630,15 78,00 983,20

maj -407,10 246 380,31 12,00 598,00

czerwiec 295 303,00 139 847,05 46,00 426,80

lipiec 1 277 618,40 210 580,59 17,00 574,80

sierpień 9 038,50 236 723,48 42,00 305,50

wrzesień 8 680,00 231 689,67 13,00 155,50

październik 13 571,70 225 244,18 48,00 110,40

listopad 18 433,70 217 700,19 49,00 154,40

grudzień 8 214,50 250 644,12 54,00 542,80

razem 2 959 323,70 2 789 050,45 541,00 6 176,80

V.  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU  GOSPODARKI  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Nowym   systemem   gospodarowania   odpadami   komunalnymi   na   terenie   Gminy Trzcianka  

zostały  objęte  od  1  lipca  2013  r.  nieruchomości  zamieszkałe  przez  mieszkańców.  Pozostałe 
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nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki 

użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną 

do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Trzcianki.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie wsi odpady komunalne zbierane są w sposób 

selektywny  w systemie  u źródła  i  gromadzone  są  w pojemnikach  lub workach  oznaczonych 

odpowiednimi kolorami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:  

1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym - odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;  

2) pojemniki lub worki w kolorze białym lub zielonym - szkło (białe i kolorowe);  

- oraz brązowy pojemnik - na odpady biodegradowalne.  

W zabudowie  wielorodzinnej  selektywna  zbiórka  odpadów prowadzona  jest  w  systemie 

pojemnikowym - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny gromadzone są w pojemnikach 

oznaczonych  odpowiednimi  kolorami,  w stosunku  do  każdego  rodzaju  odpadu  zbieranego 

selektywnie:  

1) pojemnik żółty - na odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal;  

2) pojemnik biały lub zielony typu IGLO- na szkło białe i kolorowe;  

3) pojemnik brązowy - na odpady biodegradowalne.  

Ponadto  na  terenie  dawnego  składowiska  odpadów  komunalnych  w  Trzciance  przy 

ul. Wieleńskiej funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie przyjmuje 

się każdą ilość oraz każdy rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny na nieruchomościach 

zamieszkałych: papier i  tektura,  metal,  tworzywa sztuczne,  szkło,opakowania wielomateriałowe, 

odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  zielone,  przeterminowane  leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady  wielkogabarytowe,  odpady budowlane  i  rozbiórkowe,  zużyte  opony.  Godziny  otwarcia 

punktu: od wtorku do soboty od 10:00 do 18:00 oraz w poniedziałek od 10:00 do 15:00. 

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA

W  ramach  edukacji  ekologicznej,  gmina  Trzcianka  rozprowadziła  wśród  mieszkańców  ulotki 

informacyjne  oraz  naklejki  na  pojemnik  z  wytycznymi  dotyczącymi  segregacji  odpadów 

komunalnych.  Ponadto  przeprowadzone  zostały  w  tut.  telewizji  lokalnej  pogadanki  na  temat 

segregacji odpadów komunalnych, a także o zasadach funkcjonowania nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. W czerwcu 2013 roku w szkole podstawowej nr 2 przeprowadzona została 
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prelekcja wśród uczniów. Odbywały się również spotkania na terenie sołectw, a także w spółdzielni 

mieszkaniowej,  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  nowego  systemu.  Dodatkowo  na 

składowisku odpadów komunalnych przeprowadzona została  pogadanka,  w której  uczestniczyły 

osoby należące  do Warsztatów Terapii  Zajęciowej  CARITAS. W grudniu  2014 roku w ramach 

edukacji  ekologicznej  został  przeprowadzony  konkurs  plastyczny  dla  uczniów  klas  4-6  szkół 

podstawowych  pod  hasłem  „Segreguję  odpady”.  Utworzona  została  strona  internetowa 

www.eko.trzcianka.pl, na której umieszczane są informacje związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.

VII. KOSZTY  ZWIĄZANE  Z  ODBIOREM  I  ZAGOSPODAROWANIEM  ODPAÓW 

KOMUNALNYCH

1. KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ:

1) firmę Altvater Piła Sp. z o.o.

Od lipca do września 2013 roku zgodnie z umową zawartą z firmą Altvater wynagrodzenie 

miesięczne  Wykonawcy  wynosiło  232  973,28  zł  brutto.  W  okresie  trwania  umowy  całość 

wynagrodzenia  wynosić  powinna  698  919,84  zł  brutto.  Jednak  gmina  dokonała  naliczenia  kar 

umownych  w łącznej wysokości: 360 245 72 zł brutto. Aktualnie sprawę rozstrzyga Sąd;

2) firmę Kombud sp.  z o.o.

Październik 2013 r. - 147 580,64 zł/ brutto,

od listopada 2013 r. – maj 2014 r.  - 183 000,00 zł brutto/miesiąc,

od czerwca 2014 r. - grudnia 2015 r. - 197 000,00 zł brutto/miesiąc.

Wysokości wynagrodzenia dla firmy Kombud Sp.  z o. o. za październik 2013 r. była mniejsza niż 

za kolejne miesiące z uwagi na fakt, iż umowa obejmowała okres od dnia 21 października 2013 r.  

Natomiast różnic wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia począwszy od dnia 01 czerwca 2014 r. 

wynikały przede wszystkim z ilości pojemników jakie Wykonawca zobowiązany został wyposażyć 

nieruchomości zamieszkałe. Ponadto do zbiórki odpadów opakowaniowych w okresie od  listopada 

2013 r. do maj 2014 r. możliwe było wykorzystanie posiadanych przez Wykonawce pojemników 

siatkowych. Dodatkowo w ww. umowie nie zostały wprowadzone zapisy dotyczące kar umownych, 

oraz  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  osiąganie  poziomów  odzysku  odpadów  komunalnych 

ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania,  z  uwzględnieniem poziomów wskazanych  w ustawie  z  dnia  13  września  1996  r. 

o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach (Dz.  U z  2013 r.  poz.  1399),  natomiast  miało 
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to miejsce w umowie zawartej na okres od czerwca 2014 r. do grudnia 2015 r.  Za wynagrodzenie 

w wysokości 197 000,00 zł brutto/miesiąc Wykonawca zobowiązany był również do:

•  uruchomienia, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podpisania umowy, na terenie 

miasta  Trzcianka  dodatkowego  punktu  zbiorki  zużytego  sprzętu  elektrycznego 

i elektronicznego;

• doręczenia (w formie ulotki) harmonogramu odbioru odpadów właścicielom nieruchomości 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu przez zamawiającego;

• przygotowanie  dla  mieszkańców  informacji  o  zasadach  prawidłowego  segregowania 

odpadów komunalnych i przekazania ich razem z pierwszym harmonogramem;

2.  ZAKUP POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

10

POJEMNIKI 2014 r.
ILOŚĆ W SZT cena brutto za szt ŁĄCZNIE

120 l 100
240 l -żółte 130

1100l 14 492,00 zł
240l 100 116,73 zł
120 l 70 92,13 zł
120 l 200 92,13 zł
240l 200 116,73 zł

240 l -żółte 500 116,73 zł

POJEMNIKI 2013 r.
240l 100 141,45 zł

1100l-żółte 119 628,53 zł
120 l 150 116,85 zł
240l 50 141,45 zł
1100l 10 861,00 zł

pojemniki na zużyte baterie 100szt

Łącznie ilość pojemników
CZARNE

1100l 24
240l 450
120 l 520

ŻÓŁTE
1100l 119
240l 630

22 925,90 zł

6 888,00 zł
11 673,00 zł
6 449,10 zł

18 426,00 zł
23 346,00 zł
58 365,00 zł

14 145,00 zł
74 795,07 zł
17 527,50 zł
7 072,50 zł
8 610,00 zł

9 949,72 zł



3. KOSZTY ADMINISTRACYJNE I POZOSTAŁE

1) Koszty administracyjne w 2013 roku wyniosły łącznie 162 055,11 zł za okres od 01.06.2013   

do 31.12.2013 roku

 Koszty administracyjne w 2014 roku  wyniosły łącznie 240 591,30 zł/rok. 

Do kosztów tych zaliczono w szczególności:

• wynagrodzenia pracowników, 

• koszty dystrybucji deklaracji,

• zakup materiałów i artykułów biurowych, prenumeraty czasopism,

• środki czystości, konserwacja naprawy ksero,

• opłaty za energię cieplną, elektryczną, ścieki, wodę, odpady komunalne,

• badania okresowe pracowników,

• usługi pocztowe,

• obsługa bankowa dot. przelewów masowych,

• usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,

• sprzęt i oprogramowanie komputerowe,

• szkolenia pracowników, delegacje.

2) Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych 5 904,00 zł/miesiąc  

Zgodnie  z  aneksem  z  dnia  20  sierpnia  2013r.  do  umowy  z  dnia  1  lipca  1997  roku 

o  administrację  -zarządzanie  miejsko  -gminnego  wysypiska  odpadów  komunalnych, 

w okresie do 31 grudnia 2013 roku składowiskiem zarządzała firma Kombud Sp. z o.o. 

Z  tego  tytułu  firma  otrzymywała  wynagrodzenie  miesięczne  w  wysokości  5  904,00 

zł/brutto.

Następnie  w wyniku  przeprowadzenia  procedury  o  udzielenie  zamówień  publicznych 

o  wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  14  000  Euro 

powierzono firmie Kombud Sp. z o. o. w okresie od 01.02.2014 roku do 31.12.2014 roku 

pełnienie funkcji zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych. 

3) Monitoring składowiska 2 160,20 zł/m-c   

Od dnia 01 lipca 2013  roku do dnia 31 grudnia 201 roku zgodnie z zawartą umową z firmą 

ODUM  monitoring  składowiska  odpadów  komunalnych  wykonywany  był  za  kwotę 

5 483,00 zł/kwartał/brutto.

Od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnie z zawartą umową z 

firmą ODUM monitoring składowiska odpadów komunalnych wykonywany był za kwotę 

6730,00 zł/kwartał/brutto.
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VIII. DANE  LICZBOWE  DOTYCZĄCE  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ 

GOSPODARSTW  DOMOWYCH  OBJĘTYCH  SYSTEMEM  GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba  złożonych  deklaracji  w  sprawie  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi

• stan na 31.12.2014 r. - 3810 

Liczba gospodarstw domowych objętych zbiórką odpadów komunalnych stan na 31.12.2014 r.

• os. fiz. 3679 

• os. pr. 3462

Łącznie 7141 gosp. dom. 

Podczas dokonywania kalkulacji stawki opłat za odpady oszacowano ilość gospodarstw domowych 

na poziomie 7093 szt.

W związku z  powyższym faktyczna  ilość  złożonych  w omawianym okresie  deklaracji  stanowi 

100,7% w stosunku do planowanych ilości.

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych stan na 31.12.2014 r.

• 3312 gospodarstw zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,

• 498 gospodarstw zadeklarowało nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych

ok.  13  %   właścicieli  gospodarstw  domowych  nie  prowadzi  zbiórki  selektywnej  odpadów 

komunalnych.

IX. ILOŚCI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ZEBRANYCH  NA  TERENIE  GMINY 

TRZCIANKA

Tabela 1. Ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Trzcianka w 2013 roku

2013 rok

Odpady komunalne z 
nieruchomości 

zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych

Odpady komunalne z 
nieruchomości 

zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady komunalne 
z nieruchomości 
zamieszkałych Łącznie

Rodzaj odpadu I kwartał II kwartał III  kwartał IV kwartał

Odpady zmieszane 1001,91 Mg 1048,46 Mg 1 104,16 Mg 1100,68Mg 4255,21 Mg

Odpady 
opakowaniowe 

38,35 Mg 58,15 Mg 80,10 Mg 39,24Mg 215,84 Mg

Odpady szkła 45,1 Mg 47,48 Mg 42,76 Mg 24,96 Mg 160,3 Mg

Odpady 
Biodegradowalne

20,26Mg 65,02Mg 8,06 Mg 55,86Mg 149,2 Mg

Razem 1105,62 1219,11 1235,08 1220,74 4780,55
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I  i  II  kwartał  2013  roku  dotyczy   ilości  odpadów  komunalnych  odebranych  od  właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, natomiast III i  IV kwartał 2013 roku dotyczy 

ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Tabela  2.  Ilość  odpadów  komunalnych  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych w 2014 roku

2014 rok

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady komunalne z 
nieruchomości 
zamieszkałych Łącznie

Rodzaj odpadu I kwartał II kwartał III  kwartał IV kwartał

Odpady zmieszane 987,7 Mg 1071 Mg 1066,6 Mg 1060,1Mg 4185,4 Mg

Odpady 
opakowaniowe

76,8 Mg 77,2 Mg 44,94 Mg 76,8 Mg 275,74 Mg

Odpady szkła 59,9 Mg 60,8 Mg 43,5 Mg 42,0 Mg 206,2 Mg

Odpady 
Biodegradowalne 27,6 Mg 130,7 Mg 130,2 Mg 114,5 Mg

403 Mg

Razem 1152 1339,7 1285,24 1293,4 5070,34

X. PODSUMOWANIE

  Jednym z głównych celów znowelizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

osiągnięcie  we  wskazanym  terminie  odpowiednich  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu 

recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 

      Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci 

odpowiednich rozporządzeń. 

     Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  cytowanej  powyżej  ustawie  gminy  są  zobowiązane 

do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

POZIOMY  RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  (%)

Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Papier, metal,

tworzywa sztuczne, szkło
14 12 14 16 18 20 30 40 50

Poziom osiągnięty przez gminę 

Trzcianka
17,5 17,7 20,1
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Minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady 

rozbiórkowe i budowlane
30 36 38 40 42 45 50 65 70

Poziom osiągnięty przez gminę 

Trzcianka
100 46 77,4

Natomiast  do  16  lipca  2020  r. gminy  są  również  zobowiązane  ograniczyć  masę  odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy  tych odpadów 

wytworzonych w 1995r.  

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Poziom osiągnięty przez gminę 

Trzcianka
76,8 34,8 1,5

Po dokonaniu analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcianka 

wykonanej  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie 

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  stwierdza  się,  że  nowy system gospodarki  odpadami 

komunalnymi  przynosi  zamierzone  efekty.  Gmina  Trzcianka  wywiązuje  się  z  obowiązku 

ustawowego  osiągając wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto zdecydowana 

większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowania procesom przetwarzania, 

jedynie niewielki odsetek odpadów zostaje poddany składowaniu. Priorytetowym zadaniem gminy 

Trzcianka  na  lata  następne  jest  dalsze  uświadamianie  mieszkańców  w  zakresie  gospodarki 

odpadami  komunalnymi,  w celu  ograniczania  ilości  wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 

odpowiedniego sortowania odpadów. Rozważyć należ również objęcie  systemem nieruchomości 

niezamieszkałych w celu uszczelnienia i usprawnienia odbioru  i zagospodarowania wytworzonych 

 odpadów komunalnych, co w konsekwencji spowoduje wyeliminowanie „podrzucania” odpadów 

do cudzych pojemników  i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. 
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