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I  Wstęp.  

 

 

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach 

innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, 

co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe 

zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina 

ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania 

odpadami komunalnymi na swoim terenie.  

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było dążenie do:  

- uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

- prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,  

- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska 

- zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,  

- całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów, 

- prowadzenia właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

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

porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W dniu 17 stycznia 2015r. w Dz. U. z 2015r. poz.87, opublikowana została ustawa z dnia 

28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw.  

 

II. Zagadnienia ogólne. 

 

1. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. odpady komunalne z terenu Gminy 

Pabianice  odbierała firma Eko- Region  sp. z o.o. Bełchatów  ul. Bawełniana 18. 

2. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, na 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie. 

W 2014r. obowiązywały stawki przyjęte  przez Radę Gminy Pabianice Uchwałą z dnia 

25 marca 2013 r.,  tj. 7.00 zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 10,00 zł od 

jednej osoby bez segregacji odpadów.  
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3. Gmina Pabianice prowadziła w dalszym ciągu Gminy Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który zlokalizowano  na ul. Łaskiej 13 w 

Pabianicach. 

GPSZOK czynny był w każdy wtorek i czwartek od 800-1600 oraz w sobotę od 800-1300 

 Do Punktu  mieszkańcy mogli dostarczać odpady zbierane selektywnie  tj.: meble i inne 

odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, aerozole,  zużyte opony, odpady 

budowlano- rozbiórkowe, opakowania z papieru i tektury oraz papier i tekturę. 

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na 

własny koszt.  

4. Pojemniki na zużyte baterie znajdowały się również w obiektach użyteczności 

publicznej tj. Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21  oraz placówkach  oświatowych.  

5. W 2014 r. została  zorganizowana  mobilna zbiórka odpadów  wielkogabarytowych. 

6. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – 

mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczać do GPSZOK. 

 

 

III.  Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie    

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

Gmina Pabianice zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami należy do 

regionu II. 

Na terenie Gminy Pabianice  nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady zmieszane  zebrane z terenu gminy Pabianice przekazywane były do 

Regionalnej  Instalacji Przetwarzania Odpadów znajdującej się w Bełchatowie  przy  ul. 

Przemysłowej 14-16. 

Odpady selektywnie zebrane tj: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania z metali, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze 

szkła, przekazywane zostały także do  Regionalnej Instalacji  w Bełchatowie przy ul. 

Przemysłowej 14-16. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2014 r. nie realizowano inwestycji związanych z gospodarką odpadami.         

          Liczba mieszkańców. 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r. - 6694 osób, 

b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice zgodnie z 

deklaracją – 6260 osób.  

c) 136 właścicieli nieruchomości złożyło deklaracje zerowe. 
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d) Po weryfikacji dokumentów, do złożenia deklaracji wezwano 80 właścicieli 

nieruchomości. 

e) Systemem objęto 2136 nieruchomości. 

 

                 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

                 Art.6 ust.1        

W toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystanie w usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów stwierdzono, że z firmą Eko Region sp. z o.o.  zostały 

zawarte  91  indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

 

          Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy. 

W 2013 r. terenie Gminy Pabianice wytworzono 1164,5 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych.  Ustalając ilość odpadów w celu przeprowadzenia postępowania 

przetargowego przyjęto dane z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Łódzkiego  oraz dane z kwartalnych sprawozdań podmiotu  

odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy Pabianice w 2013 r.  

Do kalkulacji przyjęto ilość mieszkańców w liczbie 6323. Na terenie wiejskim (według 

Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się, że jeden mieszkaniec 

wytwarza 0,238 Mg odpadów komunalnych rocznie. W związku z tym na terenie Gminy 

prognozuje się powstanie 1 500 Mg odpadów komunalnych (wszystkich), z czego 527 

Mg (wysortowanych) z czego około 150 Mg odpadów biodegradowalnych trafi na 

przydomowe kompostowniki. 

 

        Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 

tereny Gminy. 

a) W  2014 r. firma Eko –Region Sp. z o.o. odebrała od mieszkańców Gminy Pabianice 

1428,5 Mg. odpadów komunalnych zmieszanych, oraz w ramach działania nowego 

systemu – odebrała 330,6 Mg odpadów komunalnych zebranych selektywnie ,  z 

czego: 

 Opakowania z tworzyw sztucznych: 0,5 Mg 

 Opakowania ze szkła: 139,3 Mg 

 Zmieszane odpady opakowaniowe: 190,8 Mg 

 

b) W 2014r.masa odpadów zebranych w GPSZOK wyniosła 151,8 Mg w tym:: 

 Odpady wielkogabarytowe 44,4 Mg 

 Odpady budowlano-rozbiórkowe 84,6 Mg 

 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,2Mg 

 Opakowania z papieru i tektury 3,2 Mg 

 Drewno 0,2 Mg 

 Odpady ulegające biodegradacji 13,9 Mg 

 Odpady ze szkła 4,5 Mg 

 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,1 Mg 



 str. 5 

 Urządzenia zawierające freon 0,2 Mg 

 Farby, tusze ,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice itp. 0,5 Mg. 

 

 

Gmina Pabianice w  2014 r.  osiągnęła : 

 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   

50  % 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru,. szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych  27  % 

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 541 483,02 zł. 

     Zaległości na dzień 31.12.2014 r.  23 739,70 zł. 

     Nadpłaty na dzień  31.12.2014 r.    2 805,56 zł. 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   664 363,36  zł. 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: 

 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z obsługą GPSZOK – 546 379,03 

zł. 

2. Koszty administracyjne wynoszą –  121 217,06 zł. 

 i obejmują: 

a. wynagrodzenia pracowników 

b. szkolenia pracowników 

c. koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda, 

śmieci, lex, bip, akcesoria komputerowe, obsługa prawna, telefony, 

inne). 

d. koszt wynajmu  placu  pod PSZOK 

 

VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki 
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W ramach  nowego systemu firma Eko –Region wyposażyła  wszystkich mieszkańców w 

pojemniki na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane. Dystrybucją zajęła  w/w 

firma oraz  sołtysi  poszczególnych sołectw Gminy Pabianice. 

VII. Podsumowanie  

 
Na terenie Gminy Pabianice  od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Gmina Pabianice podjęła  wszystkie wymagane przepisami 

prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

                

 

                                                                            Wójt  Gminy 

                                                                           Henryk Gajda 

                                                             

 


