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1. Wprowadzenie 
 
1.1. Cel przygotowania analizy 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Łęczyca za 2018 rok. Analiza została sporządzona w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  Analiza swoim zakresem obejmuje: 
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
4) liczbę mieszkańców; 
5) liczbę 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; 
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) 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. 

Głównym celem przygotowania niniejszej analizy jest dostarczenie niezbędnych 
informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.   

 
1.2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 9tb ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 
1454 z późn. zm.). 

 
2. Zagadnienia ogólne 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który 
nałożył na Gminę obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę. Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania 
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, 
zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz spalania odpadów 
w domowych kotłowniach. 
 W związku z powyższym, w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejęła Gmina. Rada Gminy Łęczyca 
dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca powstającymi na 
nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za odpady zbierane w sposób selektywny ustalono w wysokości 7 zł 



miesięcznie natomiast wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny ustalono wyższą stawkę w wysokości 11 
zł miesięcznie. Rada Gminy Łęczyca nie podjęła uchwały o objęciu nowym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których 
odpady powstają wskutek prowadzenia działalności gospodarczej w związku z czym 
właściciele tych nieruchomości mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy 
z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają 
szczegółowo uchwały Rady Gminy, w tym: 
 
Uchwała Nr XXIV/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała XXVII/176/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”. 

Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia 16 listopada 2017r.  w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia 16 listopada 2017r.  w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłat. 

Uchwała nr XLI/268/2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia 27 grudnia 2017r.  w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 

Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Łęczyca z dnia 2 sierpnia 2018r.  w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Łęczyca. 

Na terenie Gminy Łęczyca, w roku 2018 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wyposażenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego było 
realizowane przez Konsorcjum w składzie: 

• Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z 
o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2, 

• Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127. 
Zgodnie z ww. uchwałami w ramach podpisanej umowy częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych została określona następująco:  

 
Zgodnie z ww. uchwałami w ramach podpisanej umowy częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych została określona następująco:  

http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/114_1e7b5f9c_U_154.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/117_c0cdggb6_uchwala.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_d2f1f7dg_Z_250.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_attach/130_59a8a60d_Z_250_zal.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_967gf7ca_Z_251.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_fabadffa_Z_252.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/133_6e5544d0_U_268.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_967gf7ca_Z_251.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/130_967gf7ca_Z_251.pdf
http://www.bip.gminaleczyca.pl/council/uchwaly_tresc/142_4a4b5b03_U_327.pdf


1) zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie, w tym resztki z 
sortowania co najmniej raz na cztery tygodnie,        

2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia co najmniej      
      raz na cztery tygodnie, w tym: 

 tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali – zbierane są do jednego worka koloru żółtego, 

 papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury gromadzone w workach niebieskich, 

 szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła gromadzone w workach 
zielonych, 

 ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. 
skoszona trawa, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, odpady kuchenne 
roślinne) gromadzone w workach brązowych, 

3) Odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD, folii oraz opon od 
samochodów osobowych co najmniej 2 razy w roku w terminach 10-20 marca oraz 10-20 
września, 
4) Z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z częstotliwością nie 
dopuszczającą do przepełnienia się pojemników i kontenerów, 
5) Z punktów gniazdowych znajdujących się na terenie Gminy z częstotliwością nie 
dopuszczającą do przepełnienia się , jednak nie rzadziej niż raz na 6 tygodni. 

Ponadto w ramach umowy firma została zobowiązana do wyposażenia nieodpłatnie 
nieruchomości zamieszkałych w worki przeznaczone do segregacji odpadów. 

 
3. 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.  
 
4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
 

W 2018 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi.  
 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
 

Koszty odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwia odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości zamieszkałych a świadczonych przez Konsorcjum Firm w 2018 r. wyniosły 
847 545,12 zł.  
 



  Zakładany dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 
wynikający ze złożonych deklaracji określono na kwotę 665 000,00 zł. Rzeczywiste wpływy 
na koniec 2018 r. wyniosły 625 761,43 zł.  

 
6. Liczba mieszkańców 
Gmina Łęczyca liczy 8603 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018r.). Gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 7248 osób, gospodarstw domowych. 
 
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 2018 r. poz. 1454 ze zm.)., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 
których mowa w art. 6 ust. 6-12  
 
Brak informacji o ww. właścicielach nieruchomości. 
 
8. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Łęczyca w 2018 r. 
 
Kod 
odebranych  
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych (wyselekcjonowanych) 
odpadów 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

912,214 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 108,30 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 323,481 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 47,214 
15 01 07 Opakowania ze szkła 76,20 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 22,280 

17 01 01       
Odpady z betonu, gruzu betonu z rozbiórek i 
remontów       23,780 

suma  1513,469 
 

a) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 5,77%. 

b) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 34,26%. 

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Góra 


