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1. Wstęp 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) jednym z zadań Związku 

jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Od wielu lat Polska borykała się z problemem, jakim są odpady komunalne. „Stary” 

system nie przyniósł oczekiwanych efektów- nie ograniczono składowania odpadów 

komunalnych oraz nie zwiększono pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów 

komunalnych. Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami komunalnymi w 

całym kraju. Do dnia 30 czerwca  2013 roku każda Gmina samodzielnie pełniła rolę 

planistyczną, organizacyjną i kontrolną. Odbiór i transport odpadów świadczony był przez 

podmioty zewnętrzne – firmy wywozowe, które musiały spełniać wymagania, określone w 

zezwoleniach. Od 1 lipca 2013 roku została zmieniona Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Na podstawie art. 6c ust.1 ww. ustawy, to gminy zostały zobowiązane 

do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma to 

miejsce poprzez podpisanie umowy pomiędzy Gminą (Związkiem) a przedsiębiorcą, 

wybranym w drodze przetargu. Poniższa analiza ma dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 

określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

Związku, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. 

Jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi było objęcie nim wszystkich mieszkańców - miało to doprowadzić do 

ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach i zmniejszyć zjawisko pozbywania się 

odpadów komunalnych w sposób nielegalny (np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie w 

piecach oraz zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych). 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2012-2017” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami  

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Głównym celem 

wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w województwie wielkopolskim jest: 
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- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar 

wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych, 

- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postepowania z odpadami, 

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów, 

- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk, 

- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi. 

2. Ogólna charakterystyka Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” 

 Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA” z siedzibą w Krotoszynie w dniu 8 

kwietnia 2013r. został wpisany do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 308, a 

16 kwietnia 2013r w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszony 

został jego Statut.  Obecnie Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA” skupia 4 gminy z 

województwa wielkopolskiego: Kobylin, Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny oraz 1 gminę z 

województwa dolnośląskiego: Cieszków. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należało złożyć według wzoru określonego w uchwale właściwej 

rady gminy a po zarejestrowaniu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w uchwale 

Zgromadzenia Związku. 

 Stworzenie związku zostało zainicjowane przez 7 gmin: Krotoszyn, Kobylin, Zduny, 

Sulmierzyce, Cieszków, Koźmin Wlkp. oraz Rozdrażew celem wspólnego organizowania 

odbierania odpadów komunalnych z ich terenów. Z uwagi jednak na odmienne uregulowanie 

spraw gospodarki odpadami, w dniu 29 kwietnia 2013 r.  Rada Miejska Koźmina Wlkp. oraz 

Rada Gminy Rozdrażew podjęły uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, co w sytuacji konieczności pilnego wszczęcia 

postępowania o zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadami i uprzedniego 

obligatoryjnego podjęcia uchwał stanowiących prawo miejscowe wchodzących w życie nie 

wcześniej niż 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, stanowiło 

znaczne opóźnienie możliwości wdrożenia stosownych procedur przetargowych. Taka 

sytuacja sprawiła, iż Związek Międzygminny Eko Siódemka  zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3 

ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia z wolnej ręki na odbiór i 
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zagospodarowanie od miesiąca lipca 2013 r. Natomiast w dniu 18 czerwca 2013r. został 

ogłoszony przetarg przez Związek na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie 

Związku. 

Zgodnie z Uchwałą nr V/27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO 

SIÓDEMKA” z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności, na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

obowiązują następujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów w przypadku 

nieruchomości zamieszkałych: 

 18,00 zł od mieszkańca za miesiąc (w przypadku braku segregacji); 

 10,50 zł od mieszkańca za miesiąc (gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny). 

Jednocześnie Zgromadzenie Związku ustaliło obniżoną stawkę opłaty w wysokości 1,00 

zł miesięcznie od mieszkańca będącego trzecim i kolejnym dzieckiem w rodzinie, 

zamieszkującej daną nieruchomość: w wieku do ukończenia 18 lat, lub powyżej 18 lat do 

ukończenia 25 lat – wyłącznie w przypadku dzieci uczących się. Od momentu wprowadzenia 

zniżki 871 rodzin z obszaru Związku złożyło stosowne Oświadczenie na potrzeby 

zastosowania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

zobowiązała Związek do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

 i porządku na terenie gmin. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie z 

wyżej przytoczonym przepisem zakres uchwały nr III/11/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w 

sprawie regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku 

Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie obejmuje następujące zagadnienia: 

a) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

(dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów), 

b) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 
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c) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

d) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

e) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dotyczące 

utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

Nowy system obejmuje wytwórców odpadów komunalnych: 

- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, 

- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – na mocy uchwał Rad Gmin 

członkowskich, a następnie na podstawie uchwały III/13/2013 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Eko Siódemka z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 

Poza gospodarowaniem odpadami komunalnymi, do zadań Związku należy także : 

a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gmin uczestników 

Związku,  

b) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie zwierząt, w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin 

uczestników Związku.  

W drodze przetargu nieograniczonego zadanie polegające na prowadzeniu Schroniska dla 

bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 11, w tym odławianie bezdomnych 

Zwierząt z terenu Związku zostało zlecone Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Oddział w 

Krotoszynie. 

3. Zagadnienia ogólne 

Odpady komunalne na terenie Związku powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale 

również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej 

(ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Odpady 

komunalne, w zależności od złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi odbierane są z nieruchomości w postaci zmieszanej oraz 

selektywnej. Do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gmin w całym 

kraju z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów 

cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odpadów komunalnych.  

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w okresie od 1 

października 2013r. do 31 grudnia 2014r. świadczą następujące firmy wyłonione w drodze 

postępowania przetargowego (w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. usługi te 

były świadczone przez te same firmy na zasadzie zlecenia z „wolnej ręki”): 

1) Obszar terytorialny Gminy Cieszków : CHOMA S.C. RAFAŁ CHOMA, MARCIN 

CHOMA, Kościuszki 53, 56-330 Cieszków, 

2) Obszar terytorialny Gminy Kobylin: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. ul. Rawicka 41 63-700 Krotoszyn,  

3) Obszar terytorialny Gminy Krotoszyn: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. ul. Rawicka 41 63-700 Krotoszyn,  

4) Obszar terytorialny Miasta Sulmierzyce: Zakład Oczyszczania i Gospodarki 

Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., 

5) Obszar terytorialny Gminy Zduny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. ul. Rawicka 41 63-700 Krotoszyn - jako podwykonawca 

P.W.JANMAR January Bella, ul.  Bolewskiego 93, 63-700 Krotoszyn. 

Na terenie Związku funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, na których mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za darmo mogą oddać niektóre odpady.  

W ilości nieograniczonej: 

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne tj. papier i tekturę (makulaturę), tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło; 

2) Meble oraz odpady wielkogabarytowe; 

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw 

domowych); 

4) Odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji; 
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5) Zużyte baterie i akumulatory. 

W ilości ograniczonej (łącznie na każdą zadeklarowaną osobę): 

1) Przeterminowane leki i chemikalia w ilości do 10 kg rocznie; 

2) Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocznie; 

3) Zużyte opony w ilości do 6 sztuk rocznie. 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego 

„EKO SIÓDEMKA” znajdują się w następujących miejscach: 

1) Krotoszyn, ul.Ceglarska 45, czynne codziennie w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę 

w godz. 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), 

2) Kobylin, Rzemiechów 23 (droga z Kobylina na Baszków), czynne we wtorki i czwartki w 

godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

4. Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

a) Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania  

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.), 

jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów 

komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Na terenie Związku Międzygminnego „Eko 

Siódemka”  nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych w ww. instalacjach. 

Zgodnie z  Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 

2017 Gminy członkowskie Związku należą Regionu IX, i odpady komunalne trafiały do 

instalacji zastępczych wpisanych do ww. Planu Gospodarki Odpadami. 
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b) Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. W najbliższym czasie Związek planuję wybudować na terenie 

każdej z gmin członkowskich   po Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. 

5.Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) „Z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu.” 

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem nowego systemu od dnia 1 lipca 2013 r. oraz 

obsługą zostały wykazane w poniższej tabeli. 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI (ZŁ) 

Koszty wywozu odpadów komunalnych 

(odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych)  

3 574 134,97 zł 

Koszty administracyjne (wyposażenia biura, 

materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, 

informatyczne, oprogramowania, zakupy 

inwestycyjne, płace i pochodne, energia, 

szkolenia)  

422 554,04 zł 

Druk ulotek, książeczek opłat za 

gospodarowanie odpadami, deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zamówienie 

potwierdzeń odbioru (KPA i OP) 

36 005,31 zł 

6. Liczba mieszkańców 

Do dnia 1 lipca 2013 r.  około 100 właścicieli nieruchomości nie złożyło deklaracji. Zgodnie z 

danymi GUS-u na dzień 31.12.2013 r. na terenie gmin członkowskich Związku zamieszkuje 

63998 osób. W deklaracjach wykazano 55 500 osób. 
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7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Związku od 

1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

 

Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

20 03 01[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 poddanych 

innym niż składowanie 

procesom przetwarzania[Mg]
 

Odebranych z obszarów 

miejskich 
12260,9 821,7 11439,2 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 
3671,4 626,7 3044,7 

 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Łączna masa odebranych 

odpadów komunalnych
 

[Mg]
 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 135,0 

94% 

6% 

% rozkład na osoby segregujące oraz 
niesegregujące na terenie Związku 
Międzygminnego "Eko Siódemka" 

selektywna zbiórka 52008

niezadeklarowana selektywna
zbiórka odpadów 3492



 
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU  

MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA” 
11 

 

15 01 04 Opakowania z metali 0,0 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 46,7 

15 01 07 Opakowania ze szkła 231,3 

20 01 01 Papier i tektura 68,4 

20 01 02 Szkło 432,7 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 260,8 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji
 
[Mg] 

614,8 

8. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

W dniu 31 marca 2014 roku Związek Międzygminny „Eko Siódemka” w Krotoszynie przesłał 

ww. sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich w Poznaniu i Wrocławiu oraz do 

Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wrocławiu.  

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) gminy powinny uzyskać następujące ww. poziomy 

wyrażone w %: 

 

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

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” osiągnął następujący poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych : 19,04 %, 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) art. 3c 1. 

brzmi, iż gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania:  
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1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania,  

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania  

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Rozporządzenie MŚ z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 poz. 676) określa m.in. 

poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych 

latach. 

DOPUSZCZALNE POZIOMY SKŁADOWANIA ODPADÓW [%] 

2012 r. 
16.07. 

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

16.07. 

2020 r. 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” osiągnął następujący poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 10,68 %. 

Wg. wyjaśnienia MŚ odnośnie limitów do 16 lipca „[…] obowiązek osiągnięcia poziomu 

w zakresie ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, również należy odnieść do pełnego roku kalendarzowego […]”. 

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ  z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) gminy powinny uzyskać następujące limity dla odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych: 

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

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” osiągnął następujący poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 



 
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU  

MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA” 
13 

 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy 

odpadów komunalnych: 92,79% 

9. Podsumowania i wnioski 

Przedstawiona analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami 

można podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2013 r. (do 30 

czerwca 2013 r.), w którym właściciele nieruchomości rozliczali się indywidualnie za odbiór 

odpadów z odbiorcą (firmą wywozową) w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy. 

Drugi okres obejmuje III i IV kwartał, kiedy to obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 

przejął Związek Międzygminny „Eko Siódemka”. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości 

wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały zawarte pomiędzy Związkiem a 

podmiotami świadczącymi usługę. 

Na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” od dnia 1 lipca 2013 roku 

funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z 

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Związek podjął w 

terminie wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejął wszystkie obowiązki 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki skutecznemu zorganizowaniu 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związek osiągnął wszystkie 

wymagane na rok 2013 przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy 

składowanych odpadów komunalnych. 

 

 


