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I. WPROWADZENIE  

1.Cel przygotowania analizy. 

Niniejszy dokument stanowi opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Rzgów, w celu weryfikacji możliwości technicznych oraz 
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

II. Podstawa prawna sporządzanej analizy.  

 Podstawa prawna do analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na tere-

nie Gminy Rzgów za 2014 rok wynika z następujących aktów prawnych tj. : 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185, poz. 1243  
ze zm.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.); 

Uchwała Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa  
wielkopolskiego na lata 2012 – 2017; 

Uchwała Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 
2012 roku w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami dla województwa  

wielkopolskiego na lata 2012 – 2017; 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegó-
łowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji przekazywanych  
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów  
(Dz. U. z 2012r., poz. 676); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645); 

Uchwała Nr 298/14 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 września 2014 roku  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów 

Uchwała Nr 71/11 Rady Gminy Rzgów z dnia 6 grudnia 2011 roku  
w sprawie powierzenia spółce pod firmą ,,Miejski Zakład Gospodarki Odpadami  
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Komunalnymi” spółka z o.o. z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.  

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do dnia 31 marca 
każdego roku Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska. 

III. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1. Charakterystyka Gminy Rzgów. 

Rzgów – gmina wiejska położona w województwie wielkopolskim, w powiecie 
konińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim. 
Siedziba gminy to miejscowość Rzgów. Liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2014 

r. na terenie gminy wyniosła 7.123 mieszkańców. 

Gminę Rzgów tworzy 21 sołectw: Babia, Barłogi, Błonice, Bobrowo (w tym 
Wojciechowo) Bożatki, Branno, Dąbrowica, Goździków , Grabienice (w tym Mądroszki), 
Kowalewek, Kurów, Modła , Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Rzgów, Sławsk, Świątniki, 
Witnica, Zarzew (w tym Józefowo), Zarzewek, Zastruże. 

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rzgów. 

2.1. Źródła powstawania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach przez odpady komunalne 
należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która 
nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.  

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Rzgów są 

gospodarstwa domowe.  

2.2. Realizacja  ustawowego obowiązku objęcia właścicieli nieruchomości 
ujednoliconym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W przypadku gminy Rzgów obowiązek ten realizowany jest w stosunku do 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, 
sklepy zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy z dowolną firmą posiadającą wpis 

do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Rzgów. 
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2.3 Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne 

Firmą, która odbierała i zagospodarowywała odpady komunalne w 2014 r. tj. w okresie 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyłonioną w drodze przetargu 
nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

spółka z o.o.  ,ul. M. Dąbrowskiej , 62-500 Konin. 

2.4 Obowiązujące opłaty 

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2014 
wynikała z uchwały Rady Gminy Rzgów nr 152/12 z dnia 28 listopada 2012r. 

Obowiązujące stawki w tym okresie to: 

- 7,00 zł/od osoby/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób selektywny  

- 12,00 zł/od osoby/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.  

2.5 Odbieranie odpadów 

Z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy odbierane były zarówno odpady 
zmieszane, jak i segregowane. 

Z przeprowadzonych przez pracowników urzędu analiz wynika, że selektywny 
sposób gromadzenia odpadów komunalnych zadeklarowany został na ponad 90% 
nieruchomościach, natomiast nieselektywny na 10 % nieruchomościach. ( stan na dzień 

31.12.2014 r.) 

Na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, do którego każdy mieszkaniec może dostarczyć m.in: odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, czy odpady 
budowlane i rozbiórkowe. Jego funkcjonowanie wpływa na zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania strumieni odpadów komunalnych na środowisko, a jednocześnie 
pozwala na wyuczenie u mieszkańców nawyku właściwego postępowania z odpadami 
problemowymi. 

Punkt Selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na byłym wysypisku śmieci                   
w Rzgowie. Otwarty jest w każdy wtorek i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz                 
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00. 

2.6 Liczba mieszkańców  

Na dzień 31.12.2014 r. liczba osób posiadających stałe lub czasowe zameldowanie na 
terenie Gminy Rzgów wynosiła 7123 mieszkańców. Systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi objętych zostało według złożonych deklaracji na dzień 31 

grudnia 2014r.  - 6357 mieszkańców.  

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika z faktu,                        
iż w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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wykazywane są osoby faktycznie zamieszkujące na nieruchomościach, natomiast osoby 
nieujęte w deklaracjach to w dużej mierze mieszkańcy, którzy w związku z nauką (np. 
studia) zamieszkują w internatach, na stancjach itp. a także osoby zamieszkujące poza 

granicami kraju np. w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej.  

2.7. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi  

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Rzgów regulaminem utrzymania 
czystości i porządku do obowiązków właściciela nieruchomości zamieszkałych należy 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych. 
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów worki zapewnia przedsiębiorca wyłoniony  
w drodze przetargu. Z terenu nieruchomości czyli u źródła odbierane są odpady 
zmieszane dwa razy w miesiącu oraz odpady segregowane: plastik (jeden raz  
w miesiącu), papier, szkło (jeden raz na kwartał) oraz bioodpady (jeden raz w miesiącu 

w okresie od kwietnia do października). 

Wszystkie ilości odpadów komunalnych, które były odbierane od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej spółka z o.o.  ,ul. M. Dąbrowskiej , 62-500 Konin zostały skierowane do 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o w Koninie  
ul. Sulańska 13. Zagospodarowanie ww odpadów przez MZGOK wynika z Uchwały Nr 
XXV/441/12 Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 roku w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, w której 
MZGOK został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych dla Regionu VIII. 

2.8. Ilość odpadów komunalnych wytworzona na terenie gminy Rzgów w 2014 
roku.  

Ilość odpadów komunalnych podana w niniejszej analizie sporządzona jest na podstawie 
sprawozdań za 2014 rok otrzymanych od firm zajmujących się wywozem odpadów 
komunalnych z terenu gminy Rzgów. Ilości te odnoszą się zarówno do  nieruchomości 
zamieszkałych oraz niezamieszkałych, z których odpady komunalne odbierane są przez 
podmioty, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez 

Wójta Gminy Rzgów. 

W roku 2014 odebrane zostały  następujące ilości odpadów komunalnych; 

Tabela Nr 1 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość ( MG) 
1. Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 1129,6 Mg 

 
2. Opakowania ze szkła 108,4 Mg 
3. Papier i tektura     17,0 Mg 
4. Tworzywa sztuczne 72,5 Mg 
5. Odpady wielkogabarytowe 14,6 Mg 
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6. Odpady ulegające biodegradacji 72,1 Mg 
7. Zużyte opony 1,9 Mg 
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,6 Mg 
 

2.9 Egzekwowanie należności  

W 2014 r.  ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 
92,5%. W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych , którzy nie dokonywali 
wpłat w wymaganym terminie wszczęto postępowanie upominawcze. W tym okresie 
wystawiono -  359  upomnień, na kwotę 56.730,70 zł. Wobec właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, którzy nie uregulowali zaległych należności w postępowaniu  
upominawczym, wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano- 46 tytułów  
wykonawczych, dokonano zajęć wynagrodzeń za prace, świadczeń emerytalnych i ren-

towych. 

III.WNIOSKI KOŃCOWE:  

PODSUMOWANIE STANU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY RZGÓW 

Na terenie Gminy Rzgów od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Gmina Rzgów podjęła wszystkie wymagane przepisami 
prawa uchwały oraz przejęła obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wobec nieruchomości zamieszkałych.  

W listopadzie 2013 roku został ogłoszony I przetarg na odbiór                                
i zagospodarowanie odpadów na rok 2014, który został unieważniony ( 21.11.2013 )                  
z uwagi na to, że została złożona jedna oferta na kwotę – 628.404,48 zł brutto, wartość 
oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel. W dniu  
22.11.2013 r., ponownie ogłoszono przetarg w wyniku którego zostało wyłonione 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul.                                  

M. Dąbrowskiej, 62-500 Konin. Kwota przetargu -529.934,40 zł brutto. 

 W odniesieniu do przeprowadzanych przetargów można stwierdzić, że firmy 
które mogłyby przystępować do przetargu nie są zainteresowane faktem ich ogłoszenia.  

W przeprowadzanych przetargach mamy tylko jednego oferenta, nie ma konkurencji.  

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących gospodarowania odpadami 
komunalnymi nastąpił wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Skutkuje to 
bowiem zmniejszeniem ilości powstawania na terenie gminy tzw. dzikich wysypisk.  

System został dobrze wdrożony, mieszkańcy realizują zapisy ustawowe zgodnie          
z regulaminem obowiązującym na terenie gminy.  
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W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewielka liczba 
właścicieli nieruchomości zalega z uregulowaniem swoich należności. W przypadku tych 

osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 

Sporządziła : Monika Lebioda 


