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1. Cel przygotowania Analizy

Zgódnie z art 3 ust.  2 pkt 10 óraz art.  9tb ust.  1 Ustawy z dnia 13 wrzes�nia 1996r.
ó utrzymaniu czystós�ci  i  pórządku w gminach (Dz.U.  z 2021,póz.  888 ze zm.)  gminy mają
óbówiązek  dókónac�  córócznej  analizy  stanu  góspódarki  ódpadami  kómunalnymi,  w  celu
weryfikacji  móz* liwós�ci  technicznych  i  órganizacyjnych  gminy  w  zakresie   przetwarzania
zmieszanych ódpadó� w kómunalnych,  ódpadó� w ulegających biódegradacji  óraz pózóstałós�ci
z  sórtówania,  a  takz*e  pótrzeb  inwestycyjnych,  kósztó� w  systemu  góspódarki  ódpadami
kómunalnymi.  Niniejsza  analiza  ma  ró� wniez*  dóstarczyc�  infórmacji  ó  liczbie  mieszkan� có� w,
liczbie włas�cicieli nieruchómós�ci, któ� rzy nie wykónują óbówiązkó� w ókres�lónych w ustawie,
a  takz*e  ilós�ci  ódpadó� w  kómunalnych  wytwarzanych  na  terenie  Gminy  Aleksandró� w,
a w szczegó� lnós�ci zmieszanych ódpadó� w kómunalnych, ódpadó� w zielónych óraz pózóstałós�ci
z sórtówania przeznaczónych dó składówania.                                                                                     

Głó� wnym  celem  analizy  jest  dóstarczenie  niezbędnych  infórmacji  dla  stwórzenia
efektywnegó systemu góspódarki ódpadami kómunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 

Analizę spórządzónó na pódstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 óraz art. 9tb ustawy z dnia 13
wrzes�nia 1996 r. ó utrzymaniu czystós�ci i pórządku w gminach (Dz.U. z 2021,póz.888 ze zm.),
gdzie gminy zóbówiązane zóstały dó wykónania córócznej analizy stanu góspódarki ódpadami
kómunalnymi na swóim terenie.
    Zakres  przedmiótówej  analizy  ókres� lóny  zóstał  w  art.  9tb  ust.  1  pkt  1-7  ww.  ustawy
i  pókrywa  się  częs�ciówó  z  zakresem  rócznegó  sprawózdania  z  realizacji  zadan�  z  zakresu
góspódarówania ódpadami kómunalnymi, któ� re spórządzane jest przez gminę, na pódstawie
art. 9q ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jegó przedłóz*enia marszałkówi wójewó� dztwa w terminie
dó 31 marca róku następującegó pó róku, któ� regó dótyczy.      

Zgodnie z zapisami art.9 q w/w ustawy sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami Wójt Gminy przekazuje marszałkowi województwa za pośrednictwem
BDO.

Od  1  stycznia  2020r.  kórzystanie  z  BDO  w  pełnym  zakresie  (  w  tym  składanie
sprawózdan�  jest móz* liwe pó zidentyfikówaniu pódmiótu póprzez Krajówy Węzeł Identyfikacji
Elektrónicznej (prófil zaufany).

3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 

Przy spórządzaniu niniejszej analizy ópieranó się  ó póniz*sze akty prawne dótyczące
próblematyki góspódarki ódpadami: 
-   Ustawa z dnia 13 wrzes�nia 1996r.  ó utrzymaniu czystós�ci  i  pórządku w gminach (Dz.U.
z 2021,póz.888 ze zm.).
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. ó ódpadach  ( tj. Dz.U. z 2022r. póz. 699).
 -  Rózpórządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.  w sprawie katalógu ódpadó� w

(Dz.U. z 2020r. póz.10).
- Rózpórządzenia Ministra s�ródówiska z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniającegó rózpórządzenie

w  sprawie  szczegó� łówegó  spósóbu  selektywnegó  zbierania  wybranych  frakcji  ódpadó� w
(Dz.U. z 2018r. póz.2482).

- Ustawa z dnia 11 wrzes�nia 2015r. ó  zuz*ytym sprzęcie elektrycznym i elektrónicznym (Dz.U.
z 2020 r. póz. 1893 z pó� z�n. zm.).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. ó bateriach i akumulatórach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1850 t.j.).



-  Rózpórządzenie  Ministra  Ś@ródówiska  z  dnia  15  grudnia  2017  r.  w  sprawie  póziómó� w
ógraniczenia  składówania  masy  ódpadó� w  kómunalnych  ulegających  biódegradacji  (Dz.U.
z 2017 r. Nr 2412).

-  Rózpórządzenie  Ministra  Klimatu  i  Ś@ ródówiska  z  dnia  19  grudnia  2021  r.  w  sprawie
rócznych  póziómó� w  recyklingu  ódpadó� w  ópakówaniówych  w  pószczegó� lnych  latach
dó 2030 r. ( Dz. U. z 2021 póz. 2375)

Wykórzystywanó ró� wniez*  póniz*sze dókumenty strategiczne:
• Krajówy plan góspódarki ódpadami 2022
Uchwała nr 88 Rady Ministró� w z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajówegó planu
góspódarki ódpadami 2022.
• Plan Góspódarki Odpadami Wójewó� dztwa Łó� dzkiegó na lata 2019 – 2025
z uwzględnieniem lat 2026 – 2031

    Uchwała Nr XXXVI/466/21 Śejmiku Wójewó� dztwa Łó� dzkiegó z dnia 28 wrzes�nia 2021 r 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  oraz  pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgódnie  z  art.  9e  ust.  1  pkt.1i  2  ustawy  z  dnia  13  wrzes� nia  1996  r.
ó utrzymaniu czystós� ci  i pórządku w gminach, pódmiót ódbierający ódpady kómunalne  ód
włas�cicieli  nieruchómós�ci óbówiązany  jest  dó  przekazywania  selektywnie  zebranych
ódpadó� w kómunalnych bezpós�rednió lub za pós�rednictwem innegó zbierającegó ódpady dó
instalacji  ódzysku  lub  unieszkódliwiania  ódpadó� w,  zgódnie  z  hierarchią  spósóbó� w
póstępówania  z  ódpadami,  ó  któ� rej  mówa  w  art.17  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r.
ó  ódpadach  ,  a niesegregówanych(zmieszanych)  ódpadó� w  kómunalnych  bezpós�rednió  dó
instalacji kómunalnej. W mys�l art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ó ódpadach (Dz.
U. z 2019 r. póz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ó zmianie
ustawy ó utrzymaniu czystós�ci i pórządku w gminach óraz niektó� rych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r. póz. 1579), marszałek wójewó� dztwa, prówadzi w Biuletynie Infórmacji Publicznej,
listę:

1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które 
zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na 
przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, 

2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji. 

Dotychczasowe  regionalne  instalacje  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  (tzw.  instalacje
RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  i  wydzielanie  ze  zmieszanych  odpadów
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  do odzysku lub składowanie odpadów
powstających  w  procesie  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  zmieszanych  odpadów
komunalnych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  –  stały  się  instalacjami
komunalnymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), straciła moc
Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
wykonania  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa  łódzkiego  na  lata  2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Łódz.- z 2017 r., poz. 3160).



 Funkcjonujące instalacje spełniające wymagania dla instalacji komunalnych, 
które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające 
na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art.35 ust.6 ustawy o odpadach.

Instalacje komunalne do mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielenie z niesegregowanych (zmieszanych ) 
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku

Lp. Lokalizacja instalacji Podmiot prowadzący instalację

1. Krzyżanówek
gm. Krzyżanów

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127,99-300 Kutno

2. Dylów
gm. Pajęczno

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

3. Ruszczyn
gm. Kamieńsk

FB SERWIS S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

4. Pukinin
gm. Rawa Mazowiecka

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka

5. Płoszów
gm. Radomsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko

6. Julków
gm. Skierniewice

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

7. Różanna
gm. Opoczno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

Instalacje  komunalne  do  składowania  odpadów  powstających  w  procesie  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Lp. Lokalizacja instalacji Podmiot prowadzący instalację
1. Krzyżanówek

gm. Krzyżanów
PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

2. Dylów
gm. Pajęczno

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

3. Ruszczyn
gm. Kamieńsk

FB SERWIS S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

4. Lubochnia Górki
gm. Lubochnia

SUEZ Polska Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

5. Różanna
gm. Lubochnia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

6. Julków
gm. Skierniewice

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18,97-400 Bełchatów

7. Pukinin
gm. Rawa Mazowiecka

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20,96-200 Rawa Mazowiecka

8. Płoszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85,97 -500 Radomsko

9. Koluszki
ul.Reymonta

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów



 Ilość  zmieszanych  odpadów komunalnych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów
komunalnych  przeznaczonych  do  składowania,  odebranych  z  terenu  gminy
Aleksandrów w roku 2021 

W   2021 pódmióty  ódebrały  łącznie  z  terenu  gminy  Aleksandró� w 473,24 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) ódpadó� w kómunalnych ó kódzie 20 03 01   z czegó: 
- 76,02 Mg zóstałó póddane prócesówi D13 w Instalacji Płószó� w gm. Radómskó, prówadzóne
przez Przedsiębiórstwó Góspódarki Kómunalnej w Radómsku, 
-  210,34 Mg  zóstałó  póddane  prócesówi  D13  w  Instalacji  w  Julkówie  gm.  Śkierniewice
prówadzóne przez EKO-REGION Śp. z ó.ó.
- 186,88 Mg zóstałó póddane prócesówi R12 w Instalacji  w Ró� z*annie prówadzóne przez PGK
Opócznó Śp. z ó.ó.

Łączna  masa  całegó  strumienia  ódpadó� w,  pówstałych  pó  sórtówaniu
niesegregówanych  (zmieszanych)  ódpadó� w  kómunalnych  ódbieranych,  przekazanych  dó
składówania wyniósła w 2021 r. – 264,4663 Mg (kód ódpadu 19 12 12, 19 05 99 ) z tegó :
- frakcja ó wielkós�ci có najmniej ód 0-80 mm  - 140,9861 Mg;
- frakcja ó wielkós�ci pów. 80 mm – 120,0364 Mg

Na chwilę óbecną brak jest innych móz* liwós�ci w zakresie przetwarzania zmieszanych
ódpadó� w  kómunalnych,  ódpadó� w  zielónych  óraz  pózóstałós�ci  z  sórtówania  ódpadó� w
kómunalnych przeznaczónych dó składówania. 

5.Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2021 r..

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.

Zgódnie z rózpórządzeniem Ministra Ś@ródówiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
póziómó� w ógraniczenia składówania masy ódpadó� w kómunalnych ulegających biódegradacji
óraz  spósóbu  óbliczania  póziómu  ógraniczania  masy  tych  ódpadó� w,  dópuszczalny  pózióm
masy  ódpadó� w  kómunalnych  ulegających  biódegradacji  przekazywanych  dó  składówania
w stósunku dó masy tych ódpadó� w wytwórzónych w 1995  r. przedstawia tabela póniz*ej.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

2012 16
lipca
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019  16
lipca
2020

Dopuszczalny
poziom masy

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
przekazywanych
do składowania

w stosunku do masy
tych odpadów
wytworzonych
w 1995 r. [%]

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Zgodnie  z  Krajowym  Planem  gospodarki  odpadami  do  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji, zalicza się: 
- papier i tekturę, 
- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 



- odpady z terenów zielonych, 
- odpady kuchenne i ogrodowe, 
- drewno (50%), 
- odpady wielomateriałowe (40%), 
- frakcję dróbną < 10 mm (30%).

Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji

Przyjmuje się, z*e ilós�c�  ódpadó� w ulegających biódegradacji na jednegó mieszkan� ca wsi
w 1995 r. wynósiła 47 kg. Liczba mieszkan� có� w gminy Aleksandró� w w 1995r. wynósiła 5059
ósó� b, a na dzien�  31.12.2021 r.- 3756  wg ilós�ci zadeklarówanych ósó� b    z deklaracji. 
Pówyz*sze  dane  słuz*ą  dó  óbliczenia  póziómu  ógraniczenia  masy  ódpadó� w  kómunalnych
ulegających biódegradacji przekazywanych dó składówania w róku rózliczeniówym 2021, pó
uzyskaniu  sprawózdania  rócznegó  ód  pódmiótó� w  ódbierających  i  zbierających  ódpady
kómunalne w terminie wskazanym ustawówó. 

Wartó zauwaz*yc�, z*e masa ódpadó� w kómunalnych ulegających biódegradacji z óbszaru
gminy  Aleksandró� w,  przekazanych  dó  składówania,  stanówi  sumę  ilós�ci  pószczegó� lnych
ródzajó� w  ódpadó� w  ulegających  biódegradacji  przekazanych  dó  składówania,  tj.  ró� wniez*
ódpadó� w  kómunalnych  zmieszanych  ó  kódzie  20  03  01  i  pózóstałós�ci  pó  ich  sórtówaniu
ó  kódzie  19  12  12,  jes� li  przekazane  zóstały  dó  składówania,  óraz  ódpadó� w  zebranych
w  spósó� b  selektywny  –  przy  uwzględnieniu  prócentówegó  udziału  frakcji  ulegającej
biódegradacji  w  ógó� lnej  masie  tegó  ródzaju  ódpadu,  ókres�lónegó     w  Rózpórządzeniu.  

Zgódnie z  rózpórządzeniem Ministra Ś@ródówiska z  15 grudnia 2017r.  w óbliczeniach
dla róku 2021:

OUB1995 = (0,155x Lm+ 0,047X Lw)xUo= (0,155 x 0 + 0,047 x 5059)x 1= 237,773

Uó = 1
-MOUBR tj.  masę  ódpadó� w  ulegających  biódegradacji  zebranych,  ódebranych
przetwórzónych ze  strumienia  ódpadó� w kómunalnych z  óbszaru danej  gminy w danym
róku sprawózdawczym, przekazanych dó składówania óblicza się zgódnie z wzórem nr 2 :

   MOUBR= ( Mmr x U m) + ( Mwr x Uw) + Σ ( Msri x Usi) + ( Mbr1 x Ub1)+(Mbr2 x Ub2)
                                                                                                                                                     i = 1

Z infórmacji udzielónych przez ZUK ,,HAK" Śtanisław Burczyn� ski wartós�c� Mbr1 w I 
pó� łróczu wynósi :dla PGK Opócznó 72,014, dla PGK Radómskó 23,434, dla Ekóregión Julkó� w 
20,3914 Mg ; Mbr2 wynósi 0 Mg.

MOUBR = (0x0,57) + (0x0,48) + 0 + (115,8394 Mg x 0,4) + (0Mg x 0,52) = 46,3358 Mg

Poziom ograniczenia bio: 

Tr = MOUBR x 100/ OUB1995 x D

D = Lr/L1995 = 3756/5059 = 0,74

Tr =   46,3358 Mg x 100 /237,773 Mg x 0,74 = 26,33%  

 

  



Poziomy odzysku i recyklingu w 20  21   roku  

Zgódnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ó ódpadach, ódpady pówinny byc�  
w  pierwszej  kólejnós�ci  póddawane  ódzyskówi,  a  składówane  pówinny  byc�  wyłącznie  te
ódpady, któ� rych unieszkódliwienie w inny spósó� b byłó niemóz* liwe. Pónadtó zgódnie z art.105
ust. 1 tejz*e ustawy ódpady przed ich umieszczeniem na składówisku póddaje się prócesówi
przekształcania  fizycznegó,  chemicznegó,  termicznegó  lub  biólógicznegó,  w  celu  m.in.
ógraniczenia zagróz*enia dla ludzi i s�ródówiska, a takz*e óbjętós�ci składówanych ódpadó� w. 
Zgódnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzes�nia 1996 r. ó utrzymaniu czystós�ci
i  pórządku w gminach,  Gmina Aleksandró� w zóbówiązana jest  dó udóstępnienia infórmacji
ó  ósiągniętych wymaganych póziómach recyklingu ,  przygótówania  dó pónównegó uz*ycia
i  ódzysku  innymi  metódami  óraz  ógraniczenia  masy  ódpadó� w   kómunalnych  ulegających
biódegradacji przekazanych dó składówania.

Pózióm recyklingu i  przygótówania  dó pónównegó uz*ycia  papieru,  metali,  twórzyw
sztucznych  i  szkła  óblicza  się  na  pódstawie  wzóru  z  rózpórządzenia  Ministra
Klimatu  i Ś@ ródówiska z  dnia  3  sierpnia 2021 r.  ws.  Śpósóbu  óbliczania  póziómó� w
przygótówania dó pónównegó uz*ycia i recyklingu ódpadó� w kómunalnych  (Dz. U. z 2021r. póz.
1530):

P= Mr / Mw x 100%
g  dzie  :
P – pózióm przygótówania dó pónównegó i recyklingu ódpadó� w kómunalnych, wyraz*óny w %,
Mr - łączna masa ódpadó� w kómunalnych  przygótówanych dó pónównegó uz*ycia i póddanych
recyklingówi, wyraz* óna w Mg.
Mw – łączna masa wytwórzónych ódpadó� w  kómunalnych, wyraz*óna w Mg

Dane:
Mr= 157,7575 Mg
Mw =790,2800 Mg
Obliczenia:

P= 157,7575 Mg/ 790,2800 Mg x 100%=19,96 %
P  ≃     20  ,00 % 

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych 

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz  niektórych  innych  ustaw  wskazuje  na  obowiązek  przekazywania  informacji  na  temat
osiągniętego  poziomu  składowania  odpadów  komunalnych  i  odpadów  pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych.
 W art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
określono,  że ww. poziom składowania  oblicza  się  jako stosunek masy odpadów komunalnych
i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do
masy wytworzonych odpadów komunalnych.
W związku z powyższym sposób obliczenia ww. poziomu za 2021 r., należy obliczyć w następujący
sposób:



gdzie :

Ms – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych odpadów komunalnych przekazanych        
w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5), wyrażoną w Mg.

Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych, 
wyrażoną w Mg.

 Dane:
  Ms =  264,4663 Mg 
 Mw = 790,28 Mg 

Obliczenia:

 Ps = ( 264,4663 / 790,28 ) x 100 % =33,46 % 

6.  Analiza  potrzeb  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

W  róku  2021 na  terenie  gminy  Aleksandró� w  nie  realizówanó  z*adnych  zadan�
inwestycyjnych  z  tytułu  składówania,  recyklingu  czy  ódzysku  ódpadó� w  kómunalnych.  

7.  Analiza  kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,
recyklingiem    i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ( wg stanu na
dzień 31 grudnia 2021 r.)

Wypełniając dyspózycje ustawy z dnia 13 wrzes�nia 1996 r.  ó utrzymaniu czystós�ci  
i  pórządku  w  gminach,  Gmina  Aleksandró� w  wyłóniła  w  trybie  zamó� wien�  publicznych
wykónawcę  s�wiadczącegó  usługę  ódbióru  i  zagóspódarówania  ódpadó� w  kómunalnych  ód
mieszkan� có� w  z  terenu  gminy  w  terminie  ód  dnia  01.01.2021 r.  dó  dnia  31.12.2021 r.  
W tym terminie wykónawcą usługi była firma ZUK ,,HAK” Śtanisław Burczyn� ski z Piótrkówa
Tryb. Śpósó� b  ódpłatnós�ci  za ódpady kómunalne,  tó ópłata  w zalez*nós�ci  ód wywieziónych
tón , któ� ra  ógó� łem wyniósła 834 058,18 zł.

 Nazwa usługi Nazwa firmy Wartość w 2021 r. 

Odbió� r i zagóspódarówanie
ódpadó� w kómunalnych ód

mieszkan� có� w z terenu gminy
Aleksandró� w

ZUK „HAK” Ś. Burczyn� ski 
ul. Pró� chnika 25

97-300 Piótrkó� w Tryb.
834 058,18 zł

Kószty óbsługi systemu (wynagródzenia ósóbówe, zakup
materiałó� w,szkólenia, zakup usług)

59 054,32 zł

Wynagródzenia prówizyjne sółtysó� w 24 298,00 zł

Razem: 917 410,50 zł



8. Ogólna charakterystyka gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Aleksandrów.

Uchwałą  Nr   XVII/123/2020 Rady  Gminy  Aleksandró� w z  dnia  15  lipca 2020  r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108 /2020r. Rady Gminy Aleksandró� w z dnia 30 kwietnia
2020r.  w  sprawie  wybóru  metódy  ustalenia  ópłaty  za  góspódarówanie  ódpadami
kómunalnymi óraz ustalenia wysókós�ci stawki tej ópłaty Rada Gminy Aleksandró� w dókónała
wybóru metódy ustalania ópłaty za góspódarówanie ódpadami spós�ró� d metód ókres� lónych
w art.6  k  ustawy ó  utrzymaniu czystós�ci  i  pórządku  w gminach biórąc  pód  uwagę  liczbę
mieszkan� có� w zamieszkujących daną nieruchómós�c�. Pódstawą ustalania ópłaty za ódpady jest
liczba  mieszkan� có� w zamieszkujących daną nieruchómós�c�.  Wysókós�c�  miesięcznej  ópłaty  za
góspódarówanie  ódpadami  kómunalnymi  stanówi  ilóczyn  liczby  mieszkan� có� w
zamieszkujących  daną  nieruchómós�c�  óraz  stawka  ópłaty  ókres�lónej  w  uchwale.
Miesięczna  stawka  ópłaty  za  góspódarówanie  ódpadami  kómunalnymi  zbieranymi
i ódbieranymi w spósó� b selektywny uchwalóna zóstała w wysókós�ci 19,00 zł ód 1 mieszkan� ca
i  zaczęła  óbówiązywac�  ód  1  lipca  2020r. Ustalónó  ró� wniez*  miesięczną  stawkę  ópłaty
pódwyz*szónej za góspódarówanie ódpadami kómunalnymi w wysókós�ci tj.  38,00 zł ,  jez*eli
włas�ciciel nie wypełnia óbówiązku zbierania ódpadó� w w spósó� b selektywny. 

Uchwałą  Nr  XIV/110/2020 Rady  Gminy  z  dnia  30  kwietnia 2020  r.  w  sprawie
zwólnienia  w  częs�ci  z  ópłaty  za  góspódarówanie  ódpadami  kómunalnymi  włas�cicieli
nieruchómós�ci  zabudówanych  budynkami  jednóródzinnymi  kómpóstujących  bióódpady
stanówiące  ódpady  kómunalne  w kómpóstówniku  przydómówym  –  wprówadzóne  zóstałó
zwólnienie   w  wysókós�ci 1,00 zł  miesięcznie  ód  jednej  ósóby  zamieszkującej  daną
nieruchómós�c�.

Uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy z dnia 25 listópada 2020 r. ryczałtówa stawka
ópłaty  za  ódbió� r  ódpadó� w kómunalnych ód dómku letniskówegó  lub  innej  nieruchómós�ci
wykórzystywanej na cele rekreacyjnó – wypóczynkówe wynósiła    w 2021 r.  181,00 zł. 

Uchwałą  Nr  XIV/107/2020   Rady  Gminy  Aleksandró� w z  dnia  30  kwietnia   2020r.
dókónanó zmiany w uchwale Nr VII/51/2019  Rady Gminy Aleksandró� w z dnia  14 czerwca
2019  r.  w  sprawie  ókres�lenia  terminu,  częstótliwós�ci  i  trybu  uiszczania  ópłaty  za
góspódarówanie ódpadami kómunalnymi. Opłatę za góspódarówanie ódpadami kómunalnymi
uiszcza się có dwa miesiące z dółu w terminach:
- dó  15 marca za styczen�  , luty ;
- dó  15 maja  za marzec, kwiecien�  ;
- dó  15 lipca za maj, czerwiec ;
- dó  15 wrzes�nia  za lipiec, sierpien�  ;
- dó  15 listópada za wrzesien� , paz�dziernik ;
-  z gó� ry dó 15 grudnia za miesiące listópad – grudzien� .

Opłatę  za  góspódarówanie  ódpadami  kómunalnymi  na  nieruchómós�ci,  na  któ� rej
znajduje się dómek letniskówy lub innej nieruchómós�ci wykórzystywanej na cele rekreacyjnó-
wypóczynkówe uiszcza się  z  gó� ry  w terminie dó 15 grudnia kaz*degó róku za biez*ący rók
kalendarzówy. 

Opłatę nalez*y  wpłacac�  gótó� wką w kasie Urzędu Gminy  Aleksandró� w, przelewem na
kóntó, lub  u inkasenta wyznaczónegó ódrębną uchwałą Rady Gminy Aleksandró� w .

Śystem góspódarówania ódpadó� w kómunalnych na terenie gminy ódbywa się póprzez
bezpós�redni ódbió� r ódpadó� w kómunalnych ód włas�cicieli nieruchómós�ci óraz póprzez ódbió� r
ódpadó� w kómunalnych dóstarczónych dó Gminnegó Punktu Zbió� rki Odpadó� w Kómunalnych. 

Dódatkówó  raz  w  róku  w  miesiącu  wrzes�niu órganizówana  jest  móbilna  zbió� rka
ódpadó� w wielkógabarytówych. W tych dniach mieszkan� cy mógą wystawic� przed pósesję takie
ódpady  jak:  radia,  telewizóry,  mónitóry  óraz  inny  sprzęt  RTV,  lódó� wki,  pralki,  kuchenki,
ódkurzacze, óraz inny sprzęt AGD, akumulatóry, ópóny, dywany,meble,itp. 



9. Analiza liczby mieszkańców

Gmina Aleksandró� w ma óbszar 144,09 km², w tym: uz*ytki rólne: 61%, uz*ytki les�ne:
32%.  Liczba  zameldówanych  mieszkan� có� w  gminy  Aleksandró� w  na  dzien�  31.12.2021  r.
wyniósła 4300 według danych z Ewidencji  Ludnós�ci  Urzędu Gminy Aleksandró� w ,  z  czegó
zgódnie  z  danymi  z  deklaracji  dótyczących  ópłaty  z  tytułu  góspódarówania  ódpadami
kómunalnymi zamieszkiwałó 3756  ósó� b. Rózbiez*nós�c� pómiędzy ilós�cią ósó� b zameldówanych,
a  zamieszkałych  wynika  z  duz*ej  migracji  ludzi,  któ� rzy  nie  aktualizują  swójegó  miejsca
meldunkówegó  (wyjazd  na  studia,  wyjazd  za  granicę).   Według  danych  pózyskanych  ze
sprawózdan�  w róku 2021  firma ZUK ‘HAK” Śtanisław Burczyn� ski  z Piótrkówa Tryb. ódbierała
ódpady kómunalne ód  1558 góspódarstw dómówych i 16 pódmiótó� w góspódarczych. 

Zgódnie  z art. 6c i art. 6h ustawy z dn. 13 wrzes�nia 1996 r. ó utrzymaniu czystós�ci  
i  pórządku  w  gminach  włas�ciciele  nieruchómós�ci,  na  któ� rych  zamieszkują  mieszkan� cy  są
óbówiązani  pónósic�  ópłatę  za  góspódarówanie  ódpadami  kómunalnymi  na  rzecz  gminy.
Gmina  Aleksandró� w  systemem  óbjęła  zaró� wnó  miejscówós�ci  zamieszkałe,  jak  
i niezamieszkałe.

10. Analiza liczby właścicieli  nieruchomości,  którzy nie zawarli  umowy,  
o  której  mowa  w  art.  6  ust.  6-12  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  
i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o  których  mowa  w  art.  6  ust.  6-12  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach.

Śtósównie  dó  zapisó� w  art.  3  ust.  2  pkt  10  pkt  e  ustawy  ó  utrzymaniu  czystós�ci  
i  pórządku  w  gminach  analizie  pówinna  zóstac�  póddana  ró� wniez*  liczba  włas�cicieli
nieruchómós�ci,  któ� rzy nie zawarli umówy, ó któ� rej mówa w art. 6 ust. 1 ustawy w imieniu
któ� rych gmina pówinna pódjąc� działania, ó któ� rych mówa w art. 6 ust. 6-12 ustawy. 

W  tym zakresie  w róku 2021   w trzech przypadkach  wydanó  decyzję  ókres�lającą
wysókós�c� ópłaty za góspódarówanie ódpadami.

11. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
gminy.

W  2021  róku  ódpówiedzialnym  za  ódbió� r  ódpadó� w  kómunalnych  ód  włas�cicieli
nieruchómós�ci  zamieszkałych na terenie Gminy  Aleksandró� w  firma ZUK ,,HAK” Śtanisław
Burczyn� ski  z Piótrkówa Tryb. 

W  póniz*szej  tabeli  przedstawiónó  sumaryczną  masę  pószczegó� lnych  ódpadó� w
kómunalnych  ódebranych  ód  włas�cicieli  nieruchómós�ci  zamieszkałych  i  niezamieszkałych
z terenu Gminy Aleksandró� w w 2021 róku, bez uwzględniania ódpadó� w zebranych z PŚZOK. 



Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Łączna ilós�c� ódpadó� w kómunalnych ódebranych 

z terenu gminy w 2021 r. wyniósła:  

Masa odebranych odpadów
komunalnych 
[Mg] w 2021 r. 

Niesegregówane (zmieszane) ódpady kómunalne 473,2400

Opakówania ze szkła 58,1200

Odpady wielkógabarytówe 48,3600

Zmieszane ódpady ópakówaniówe 178,9000

RAZEM 758,6200

Z PŚZOK w  Aleksandrówie w 2021  r. ódebrane zóstały przez ZUK „HAK” następujące
ródzaje ódpadó� w kómunalnych w ilós�ci pódanej w tabeli:  
 
Kod
odpadu                Rodzaj odpadu                  Ogółem Mg

20 01 35* Zuz*yte urządzenia elektryczne i elektróniczne    0,04000

20 03 07 Odpady wielkógabarytówe 31,6200

                                                     OGO@ ŁEM:
31,6600

12.Podsumowanie i wnioski

Na  pódstawie  zebranych  danych  móz*na  jednóznacznie  stwierdzic�,  z*e  system
góspódarki ódpadami kómunalnymi na terenie Gmina Aleksandró� w funkcjónuje prawidłówó.
Śystem  ten  działa  zgódnie  z  przepisami  óbówiązującymi  w  óparciu  ó  akty  nórmatywne
ró� z*negó szczebla.   

Celem priórytetówym dla Gminy Aleksandró� w jest  dalsze  pódnószenie s�wiadómós�ci
ekólógicznej ws�ró� d włas�cicieli nieruchómós�ci i mieszkan� có� w gminy, w tym   wpajanie      zasad
prówadzenia włas�ciwej segregacji ódpadó� w  „u z�ró� dła” w celu póprawy jakós�ci ótrzymanegó
surówca  wysegregówanych  ódpadó� w.  Waz*ną  kwestią  w  najbliz*szych  latach  będzie
namó� wienie  włas�cicieli  nieruchómós�ci  dó zagóspódarówania  ódpadó� w biódegradówalnych
we  własnym  zakresie  póprzez  ich  kómpóstówanie.  Ograniczenie  ilós�ci  wytwarzanych
ódpadó� w  óraz  prawidłówa  segregacja  móz*e  pówstrzymac�  zdecydówany  wzróst  ópłat  za
góspódarówanie ódpadami kómunalnymi dla mieszkan� có� w Gminy .

Opracówała:                                                                                                 Zatwierdził:

Justyna Rydyger 


