AKTUALIZACJA ANALIZY STANU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY KŁODAWA ZA 2019 ROK

KŁODAWA
30.11.2020 r.

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), Burmistrz Kłodawy przedstawia poniżej analizę stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłodawa za 2019 rok.
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Kłodawa zajmowały się następujące podmioty gospodarcze:
• Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, 62-650 Kłodawa –
wpisany do rejestru działalności regulowanej pod numerem 11/2020/OOK/GM.KŁ,
• PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, Oddział w Kole,
ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło – wpisany do rejestru działalności regulowanej pod numerem
3/2012OOK/GM.KŁ,
• Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
– wpisany do rejestru działalności regulowanej pod numerem 1/2012/OOK.
W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłodawa
w 2019 roku odbierane były takie odpady jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło i opakowania ze szkła, papier
i tektura oraz opakowania z papieru i tektury.
Ponadto odpady takie jak:
- bioodpady, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu, zmieszane odpady z betonu i gruzu, odpady wielogabarytowe, papa
odpadowa – przyjmowane były w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- przeterminowane leki – zbierane były w aptekach.
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z posesji zamieszkałych.
Odebrane w roku 2019 z terenu gminy Kłodawa niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
zostały poddane utylizacji w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
ul. Sulańska 13.
Powyższa instalacja jest wymieniona w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego, jako instalacja, które może zagospodarowywać zmieszane odpady komunalne.
Sposób zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych
z terenu gminy Kłodawa przedstawia poniższa tabela.
Sposób unieszkodliwienia
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
zmieszanych odpadów
Sp. z o.o. w Koninie
komunalnych [zgodnie z
[ilość odpadów]
ustawą o odpadach]
Proces R1
2 122,8800 Mg
(*)
Proces R 1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii .
b) Odpady ulegające biodegradacji – z posesji zamieszkałych.
Odpady te przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kłodawie przy ul. Cegielnianej 15, 62 - 650 Kłodawa. W roku 2019 zebrano łącznie 398,10 Mg

odpadów ulegających biodegradacji, głównie resztek roślinnych z koszenia traw oraz liście
i gałęzie. Odpady te zostały dostarczone do MZGOK w Koninie celem zagospodarowania
w procesie kompostowania na kompostowni.
c) Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie gminy Kłodawa takie frakcje odpadów nie powstają.
Należy nadmienić, że na terenie gminy Kłodawa obecnie brak jest instalacji do zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji.
Ponadto brak jest instalacji, które mogą służyć do sortowania odpadów oraz do instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
a) Wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w wiaty śmietnikowe
na odpady komunalne. Działania te mają na celu poprawę estetyki miejsc gromadzenia odpadów.
Wielkość wiat zależy od ilości i pojemności obecnie ustawionych pojemników/kontenerów na
odpady komunalne. Wykonanie wiat śmietnikowych wiąże się dodatkowo z wymianą obecnych
kontenerów na zmieszane odpady komunalne na wózki o pojemności 1,1 m3.
b) Dostosowanie pojemników i kontenerów (poprzez odpowiednie oznakowanie i ewentualną
wymianę) wykorzystywanych do zbierania odpadów komunalnych do wymogów Rozporządzenia
Ministra Środowiska w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
3. Koszyt poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych wraz z przychodami
KOSZTY
a) koszt unieszkodliwienia odpadów w MZGOK – 928 204,43 zł
b) koszt odbioru i transportu odpadów – 952 560,00 zł
c) koszt prowadzenia PSZOK-u – 325 806,89 zł
d) koszt unieszkodliwienia przeterminowanych leków – 676,08 zł
e) koszt utylizacji odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 07 i 17 09 04 (zmieszane odpady
z budowy, remontów i demontażu oraz z betonu i gruzu) – 23 328,00 zł
f) koszt wykonania testów zgodności odpadów – 3 400,95 zł
g) koszt utylizacji zużytych opon i zużytego sprzętu elektronicznego – 25 265,82 zł
h) likwidacja dzikich wysypisk – 7 246,83 zł
i) koszty administracyjne – 56 679,29 zł
j) koszt zakupu znaków, ogłoszenie w prasie – 1 013,52 zł
k) koszt zakupu koszy – 14 145,00 zł
Łącznie koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły:
2 338 326,81 zł
PRZYCHODY – na dzień 31 grudnia 2019 r.
Do budżetu powinno wpłynąć za cały 2019 r. 1 799 928,74 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW BUDŻETOWYCH
- Należności, czyli saldo początkowe + przypisy – odpisy
2 095 048,46
(należność główna, koszty upomnień, odsetki)
- Dochody otrzymane
1 799 928,74
- Dochody wykonane, czyli wpływy - zwroty
1 799 928,74
- Należności pozostałe do zapłaty ogółem
287 548,67
w tym zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r.
278 684,16
- Nadpłaty
4 713,54
Gmina Kłodawa wystawiła:
a) upomnienia w ilości 781 szt. na łączną kwotę 122 256,17 zł
b) tytuły wykonawcze w ilości 392 szt. na łączną kwotę 68 620,98 zł
Dodatkowo do przychodów należy dodać wpływy ze sprzedaży selektywnej zbiórki.
W ramach systemu gospodarki odpadami odpady takie, jak opakowania z tworzyw sztucznych
(PET), opakowania ze szkła, opakowania z papieru przygotowuje się do sprzedaży i sprzedaje
organizacjom odzysku. W roku 2019 sprzedano następujące ilości odpadów komunalnych:
PET – 12,600 Mg, opakowania ze szkła – 175,640 Mg, opakowania z papieru – 10,380 Mg,
W roku 2019 ze sprzedaży surowców wtórnych wpłynęło – 30 787,15 zł.
4. Liczba mieszkańców.
Dane na dzień 31 grudnia 2019 r. – dotyczy posesji zamieszkałych.
Zgodnie z przyjętym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
Kłodawa przez Gminę odbierane są odpady komunalne od właścicieli posesji zamieszkałych.
Liczba osób ze złożonych deklaracji – 9922 osób w tym: miasto – 5013 i wieś – 4909.
5. 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.
Na terenie gminy Kłodawa została podjęta decyzja, aby nie przejmować obowiązków odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli tzw. nieruchomości niezamieszkałych (jednostki
użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze bary itp.). Właściciele tych nieruchomości muszą
posiadać odrębną umowę na odbiór odpadów komunalnych i rozliczają się z odebranych odpadów
indywidualnie z podmiotem, z którym zawarli umowę.
Na podstawie zebranych danych liczba umów, jaką posiadają firmy wywozowe z właścicielami
nieruchomości niezamieszkałych na odbiór odpadów komunalnych na 31 grudnia 2019 roku
wynosi:
Nazwa podmiotu
Zarząd Budynków i
Zakład Oczyszczania
PreZero Service
odbierającego
Usług Komunalnych w
Terenu „BAKUN”
Centrum Sp. z o.o. ,
odpadów
Kłodawie, ul.
Andrzej Bakun,
Kutno, ul. Łąkoszyńska
Cegielniana 15
Roztoka 6,
127, 99-300 Kutno
62-650 Kłodawa
62 – 513 Krzymów
Oddział w Kole:
ul. Sosnowa1, 62 – 600
Koło
Liczba
148
8
2
zawartych umów

Gmina Kłodawa nie wydała decyzji, o których mowa w art. 6 ust 6-12 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. W celu zobligowania właścicieli posesji niezamieszkałych, na których jest
wymagane posiadanie odrębnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych, dokonywane są
przez Straż Miejską w Kłodawie kontrole mające na celu przypomnienie właścicielom tych
nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy.
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
W roku 2019 na terenie gminy Kłodawa wytworzono następujące ilości odpadów:
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych
Lp.

Kod i rodzaj odpadu

Masa odebranych odpadów
komunalnych w tonach [Mg]

1.

20 01 02 Szkło

20,5800

2.

20 01 01 Papier i tektura

20,0200

3.

15 01 07 Opakowania ze szkła

176,6400

4.

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

30,7200

5.

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

13,9400

6.

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

197,9600

7.

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2422,6780

8.

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

6,2000

9.

20 01 39 Tworzywa sztuczne

187,2200

10. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

97,4800

b) Informacja o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Lp.

Kod i rodzaj odpadu

Masa zebranych odpadów
komunalnych w tonach [Mg]

1.

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

7,8700

2.

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

9,6650

3.

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,0690

4.

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03

152,1600

5.

17 03 80 Odpadowa papa

41,3400

6.

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

28,5400

7.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

398,1000

8.

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

292,4400

Lp.
9.

Kod i rodzaj odpadu
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Masa zebranych odpadów
komunalnych w tonach [Mg]
1080,0000

10. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki5)

6,2600

11. 16 01 03 Zużyte opony

38,5400

12.

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33

0,0250

c) Informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują
mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
Lp.
1.

Kod i rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Masa zebranych odpadów
komunalnych w tonach [Mg]
8,3830

7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
a) zmieszane odpady komunalne – w roku 2019 zebrano łącznie 2 122,8800 Mg.
Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Kłodawa podano procesom zagospodarowywania
R1. W procesie R1 odpady zostały poddane termicznej utylizacji na spalarni odpadów.
Na terenie gminy Kłodawa nie są podejmowane działania w celu przesortowania zmieszanych
odpadów komunalnych.
b) odpady ulegajace biodegradacji – w roku 2019 zebrano łącznie 398,1000 Mg
c) pozostałości z sortowania odpadów – nie dotyczy
d) pozostałości
z
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych do składowania – na terenie gminy Kłodawa odpady takie nie powstają.
….

