Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz za 2019 r.
Niniejsza analiza jest niepełna, z uwagi na zmianę terminów składania przez podmioty'
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady
komunalne sprawozdań za 2019 r., które są podstawą, sporządzenia analizy.
Sprawozdania te, ww. podmioty mają obowiązek złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.
Analiza zostanie uzupełniona do dnia 31 sierpnia 2020 r.

1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miasto Zgierz, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna
Obowiązek przygotowania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą
u.c.p.g.". Zgodnie z art. 9tb ustawy u.c.p.g. analizę sporządza wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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,

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
•

uchwałę Nr XXIII/278/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

•

uchwałę Nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

•

uchwałę Nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz
Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy u.c.p.g. gminy zobowiązane są do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Zgodnie z art. 6c ust. 2 rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Jednak na terenie Gminy Miasto Zgierz w odniesieniu do
roku 2019 nie podjęto takiej uchwały, w związku z powyższym właściciele
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstały odpady komunalne byli
zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
W 2019 roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz świadczyła firma
Remondis Sp. z o.o. oraz jako podwykonawca firma RS II Sp. z o.o., która prowadziła
także punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Zgierza.
Z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi odbierane były
następujące frakcje odpadów:
• odpady zmieszane- raz na dwa tygodnie,
• odpady z papieru - raz na miesiąc,
• odpady ze szkła - raz na miesiąc,
• odpady z metali i tworzyw sztucznych - dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia
do 30 września oraz raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 marca,
• bioodpady - raz na miesiąc od 1 grudnia do 31 marca oraz raz na dwa tygodnie
od 1 kwietnia do 30 listopada,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony oraz odzież i tekstylia - dwa razy na rok.
Odpady z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpady oraz odpady
zmieszane odbierane były z pojemników lub w workach w odpowiedniej kolorystyce.
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• chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odzież i tekstylia;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny był od poniedziałku
do piątku w godz. 6.00 -15:00 oraz w soboty 6:00-13:00.
Dodatkowo w ośmiu niżej wymienionych aptekach na terenie Zgierza znajdowały się
pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw
domowych:
• Apteka „Przy Banku", 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
• Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
• Apteka „Arnika" Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
• Apteka „Najlepsza dla Ciebie" Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
• Apteka „Hortensja" Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
• Apteka „Afarm" Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
• Apteka u Dominika, Zgierz, ul. J. Lechonia 2
• Apteka Słoneczna, Zgierz, ul. Długa 6
Pojemniki oraz ich opróżnianie zapewnia Gmina Miasto Zgierz po telefonicznym
zgłoszeniu.

4. Liczba mieszkańców
Na podstawie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Zgierz odbierała odpady
od 50 366 mieszkańców.

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 ustawy u.c.p.g.
Straż Miejska w Zgierzu na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie posiadania umów na
odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W 2019 r. nie stwierdzono
konieczności podejmowania działań określonych w art. 6 ust. 6-12 ustawy u.c.p.g.

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Przepisem art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150), termin składania sprawozdań za rok
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selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne
przesunięto z 31 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym gmina nie
dysponuje pełnymi danymi odnośnie ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy w 2019
roku. Powyższe dane zostaną uzupełnione po sporządzaniu rocznego sprawozdania z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które Prezydent Miasta
Zgierza \ przekaże Marszałkowi Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska w Łodzi.

9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy,
wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W 2019 roku zgodnie z uchwałą Nr W48/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego
2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązywały stawki opłat
8 zł, gdy odpady były gromadzone w sposób selektywny i 16 zł, gdy odpady nie były zbierane
w sposób selektywny. Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione w 2019 r. z podziałem
na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WPŁYWY - 5 564 738,34 zl w tyra:
5 544 736,08 zł- z tytułu opłaty
11510,45 zł - z tytułu kosztów upomnień
8 491,81 zł - z tytułu odsetek

WYDATKI - 5 561 977,84 zł w tym:
5 010 116,82 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych
12 446,37 - zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów
136 179,82 zł - zakup worków do selektywnego zbierania odpadów
403 234,83 zł - obsługa administracyjna sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi

NADWYŻKA - 2760,50 zl
nadwyżka wynika jedynie z dodatkowych dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek

10. Potrzeby inwestycyjne
komunalnymi

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

Gmina dostrzega potrzebę inwestowania w zakresie wyposażenia nieruchomości
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dostarczania worków do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych by zapewnić właściwy standard segregacji
odpadów komunalnych i przyczynić się do zwiększenia poziomu recyklingu. Dodatkowo
należy dążyć do doposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym drobnego sprzętu

