ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCA
ZA 2017 R.
Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy Łęczyca w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podstawą prawną Analizy jest art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Łęczyca.
Ustalono następujące zasady zbierania odpadów komunalnych i ich odbioru na terenie Gminy
Łęczyca:
1) odpady komunalne powinny być zbierane selektywnie,
2) odpady szklane należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do tego celu typu dzwon
w kolorze zielonym ustawionych na terenie Gminy Łęczyca w tzw. gniazdach, na terenie
gminy jest 65 gniazd,
3) odpady opakowaniowe lekkie (opakowania wykonane z plastiku, papieru, metalu,
aluminium, wielomateriałowe, itp.) należy gromadzić w pojemnikach wykonanych z siatki
przeznaczonych do tego celu ustawionych na terenie Gminy Łęczyca w tzw. gniazdach, na
terenie gminy jest 65 gniazd,
4) odpady komunalne zmieszane (pozostałości z sortowania) powinny być zbierane do
pojemników znajdujących się na posesji,
5) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania ulegające biodegradacji
należy zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniku znajdującym się na
nieruchomości lub być zbierane w worki i przekazane do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
6) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów działa Centralny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów dalej zwany CPSZO w miejscowości Borek,
7) papier, metal, zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, odpady wielkogabarytowe winny
być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywane do CPSZO,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy
przekazywać (na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym Dz. U. z 2015r., poz. 1688 z póź. zm.) do punktów zbierania
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do CPSZO,
9) odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych typu:
akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin winny być zbierane
selektywnie i poddawane utylizacji lub zagospodarowaniu na podstawie odrębnych przepisów
(oddawane sprzedawcy, u którego zostały zakupione).
Częstotliwości odbioru odpadów:
- pozostałości po sortowaniu – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
- odpady zebrane nieselektywnie - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
- odpady zebrane w gniazdach – z częstotliwości niedopuszczającą do przepełnienia
pojemnika,

- odpady zebrane w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania - z częstotliwości
niedopuszczającą do przepełnienia pojemnika.
2. Liczba ludności.
Gmina Łęczyca liczy 8586 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2017r.).
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 2205 gospodarstw
domowych.
3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2017 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
Na zadanie budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
w budżecie gminy na rok 2017 zarezerwowano kwotę 10 000,00 zł.
4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów w roku 2017:
- koszty wynikające z odbioru odpadów, dzierżawy terenu Borek - 615 704,3 zł,
- zakup zestawów koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 5 830,20 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) – 19 100,01 zł,
- koszty serwisu oprogramowania – 2 974,66 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 11 850,26 zł.
- opłaty wierzycielskie – 591,41 zł.
Razem wydatki poniesione w 2017 r. – 656 050,84 zł.
5. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Łęczyca w 2017 r.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
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5,99
67,26
150,00

2,30
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4,54
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a) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania: 13,7%.
b) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 23,17%.
6. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Łęczyca nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca realizowało Konsorcjum składzie: Lider:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy, ul. Tumska 2, 99-100
Łęczyca, Partner: Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.
Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przekazywane były przez firmę do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku 99-314 Krzyżanów, RIPOK –
Instalacja Krzyżanówek prowadzonego przez TONSMEIER Centrum Sp. z o. o., ul.
Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.
7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o
których mowa w art. 6 ust. 6-12 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
Brak informacji o ww. właścicielach nieruchomości.
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