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Rozdział 1 

 

 

 Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) sprawozdanie z realizacji 

gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat 

kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, 

zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowuje organ wykonawczy 

gminy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 

sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy 

przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po 

upływie okresu sprawozdawczego. 

 

 

 

Rozdział 2 

 

 

1. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być 

poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania wygląda 

następująco:  

 
Rodzaj odpadu (kod) 

Ilość 

/Mg/ 

Źródła 

pochodzenia 

Odzysk 

(procesy 

odzysku) 

Unieszkodli

wianie 

(procesy)  

Data  

realizac

ji 

(20 01) Odpady 

komunalne 

segregowane i 

gromadzone 

selektywnie(z 

wyłączeniem 15 01)  

67,966 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

Recykling 

materiałowy 
--- 

2007-

2008 

20 01 01 - Papier i 

tektura 

4,765 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

Recykling 

materiałowy 
--- 

2007-

2008 
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20 01 02 – Szkło; 

53,384 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

Recykling 

materiałowy 
--- 

2007-

2008 

20 01 39 - Tworzywa 

sztuczne 

9,817 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

Recykling 

materiałowy 
--- 

2007-

2008 

(20 03) Inne odpady 

komunalne 

3741,77 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

--- 

Deponow

anie na 

składowis

ku 

2007-

2008 

20 03 01 - 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 
3741,77 

Gospodars

twa 

domowe, 

instytucje, 

placówki 

usługowe 

--- 

Deponow

anie na 

składowis

ku 

2007-

2008 
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2. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: 
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3. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów  
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Rozdział 3 

 

 

 Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (z 

podaniem terminów ich osiągania, zadania, których realizacja zapewni poprawę 

sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zadania 

strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat, rodzaje przedsięwzięć i 

harmonogram ich realizacji (obejmujący okres 4 lat) oraz instrumenty finansowe 

służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

CELE; 

ZADANIA (W TYM 

STRATEGICZNE); 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

TERMINY 

REALIZACJI 

 

 

 

ZAKOŃCZONO/W 

CZASIE REALIZACJI/ 

(POPRZEZ 

WPROWADZENIE 

LUB 

OPRACOWANIE): 

Wyposażenie wszystkich 

budynków mieszkalnych 

w pojemniki do 

gromadzenia odpadów 

zmieszanych 

2004-2005 

W czasie realizacji/ 

Na koniec 2008 r 

zaewidencjonowano 

śmieci 

Wyposażenie wszystkich 

budynków mieszkalnych 

w zestaw 3 lub 4, 

kolorowych worków na 

odpady segregowane 

2004-2005 niezrealizowane 

Uzupełnienie zestawów 

do selektywnej zbiórki 

odpadów wtórnych 

 

2004-2005 

Zrealizowano; 

dokupiono 14 

kompletów kontenerów 

(szkło, plastik) 

Wyznaczenie miejsca na 

terenie gminy do 

składowania gruzu i 

ziemi z wykopów oraz 

określenie warunków i 

zasad wywozu gruzu i 

ziemi na te tereny 

2004-2005 

Zrealizowano; zgodnie z 

regulaminem utrzymania 

porządku i czystości na 

terenie gminy, należy te 

odpady zgłaszać do firm 

posiadających koncesję 

na wywóz odpadów. 

Organizowanie 

(wspólnie z zakładem 

świadczącym usługi 

zadanie ciągłe Zrealizowano; j.w. 

1316 umów na wywóz 
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wywozu odpadów) kilka 

razy w roku akcji 

zbierania i wywozu 

odpadów 

wielkogabarytowych i 

niebezpiecznych 

 

Kontrolowanie firm 

wywozowych, które 

uzyskały koncesję na 

wywóz odpadów z 

terenu gminy w zakresie 

terminowości i 

rzetelności zbiórki 

odpadów 

 

zadanie ciągłe 

 

Zrealizowano. Nie było 

potrzeby kontroli, gdyż 

firmy składają 

comiesięczne 

oświadczenia z tego 

tytułu, poza tym nie było 

skarg mieszkańców na 

firmy wywożące odpady. 

Doprowadzenie do 

zawarcia umów na 

odbiór odpadów z jak 

największą ilością 

gospodarstw domowych. 

zadanie ciągłe W czasie realizacji 

Stworzenie punktu 

informacyjnego o 

możliwościach 

wprowadzania przez 

podmioty gospodarcze 

technologii 

małoodpadowych 

2004-2005 Niezrealizowano 

Rekultywacja 

składowiska odpadów w 

Borkach 

2004-2005 Zakończono  

Likwidacja istniejących 

dzikich wysypisk 
2006 

W czasie realizacji; 

zlikwidowano 1 

wysypisko oraz 

doprowadzono do 

likwidacji drugiego 

razem z Policją ustalono 

sprawcę, który 

zlikwidował wysypisko. 

Prowadzenie selektywnej 

zbiórki odpadów 
zadanie ciągłe 

W czasie realizacji; 

systematycznie wzrasta 

ilość odbieranych 

odpadów segregowanych  

Prowadzenie edukacji zadanie ciągłe W czasie realizacji; 
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mieszkańców i 

młodzieży szkolnej 

pomoc i 

współorganizowanie 

konkursów w szkołach 

na terenie gminy 

dotyczących 

problematyki odpadów i 

ochrony środowiska 

Przypisanie jednemu 

pracownikowi Urzędu 

Gminy obowiązków 

inspektora ochrony 

środowiska i nadanie mu 

uprawnień kontrolnych 

zadanie ciągłe Niezrealizowano 
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Rozdział 4 

 

 

1. W przedmiocie prognozowanych zmian w zakresie wytwarzania i 

gospodarowania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż, 

przewidywane w rozdziale III Planu: 

 

1) Ilości wytwarzanych odpadów pokrywają się z ilością rzeczywistą 

odpadów; 

2) Zwiększyła się ilość odpadów segregowanych z ilości 0 Mg w 

2004 r. do 20,4 Mg w roku 2006, 32,857 Mg w 2007 roku oraz 

35,109 Mg w 2008 roku; 

 

 

Rozdział 5 

 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

Plan został zrealizowany w 100% w zakresie wprowadzenia planowanego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy w oparciu o 

gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła regulamin utrzymania czystości i 

porządku w gminie, w którym wprowadziła, jakie rodzaje odpadów 

komunalnych obowiązkowo właściciele nieruchomości mają selektywnie 

zbierać (odpady bidegradowalne, wielkogabarytowe), jak również jakie rodzaje 

pojemników, właściciele nieruchomości, obowiązani są stosować, gromadząc w 

nich odpady komunalne, w tym selektywnie zebrane oraz minimalną 

częstotliwość, z jaką właściciel nieruchomości obowiązany jest pozbywać się 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.  

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości – zgodnie z wymogiem ustawowym - w terminie do 

15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządza i przekazuje wójtowi wykaz 
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właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na 

odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z 

którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz 

zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz 

adres nieruchomości. 

 

 

Rozdział 6 

 

 

System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki 

odpadami  

komunalnymi. 

Monitoring obejmuje: 

- określenie stopnia wykonania działań; 

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i ich działaniami i ich 

wykonaniem 

 

CELE; 

 

KRYTERIA 

OCENY 

 

WYNIKI OCENY 

Wyposażenie wszystkich 

budynków mieszkalnych 

w pojemniki do 

gromadzenia odpadów 

zmieszanych 

Ilość pojemników na 

odpady 

Wynik bardzo dobry 

Na koniec 2008 r 

zaewidencjonowano 

śmieci 

Wyposażenie wszystkich 

budynków mieszkalnych 

w zestaw 3 lub 4, 

kolorowych worków na 

odpady segregowane 

Ilość budynków 

wyposażonych w worki 
niezrealizowane 

Uzupełnienie zestawów 

do selektywnej zbiórki 

odpadów wtórnych 

 

Ilość zestawów do 

selektywnej zbiórki 

Wynik dobry 

W chwili obecnej 

znajduje się 15 

zestawów. 

1316 umów na wywóz 
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Wyznaczenie miejsca na 

terenie gminy do 

składowania gruzu i 

ziemi z wykopów oraz 

określenie warunków i 

zasad wywozu gruzu i 

ziemi na te tereny 

 

Wynik dobry. 

Sprawę uregulowano w 

regulaminie utrzymania 

porządku i czystości na 

terenie gminy. 

Organizowanie 

(wspólnie z zakładem 

świadczącym usługi 

wywozu odpadów) kilka 

razy w roku akcji 

zbierania i wywozu 

odpadów 

wielkogabarytowych i 

niebezpiecznych 

 

Wynik dobry. 

Sprawę uregulowano w 

regulaminie utrzymania 

porządku i czystości na 

terenie gminy. 

Kontrolowanie firm 

wywozowych, które 

uzyskały koncesję na 

wywóz odpadów z 

terenu gminy w zakresie 

terminowości i 

rzetelności zbiórki 

odpadów 

 

Wynik dobry. 

Nie stwierdzono 

uchybień w działalności 

firm oraz nie wpłynęły 

skargi od mieszkańców 

w tym temacie 

 

Stworzenie punktu 

informacyjnego o 

możliwościach 

wprowadzania przez 

podmioty gospodarcze 

technologii 

małoodpadowych 

 

 

 

Niezrealizowany 

Rekultywacja 

składowiska odpadów w 

Borkach 

 
Zakończono 

rekultywację 

Likwidacja istniejących 

dzikich wysypisk 

Ilość zlikwidowanych 

wysypisk 

Wynik dobry 

Zlikwidowano 2 

wysypiska 

Prowadzenie selektywnej 

zbiórki odpadów 
 

Wynik bardzo dobry  

Systematycznie wzrasta 

ilość odbieranych 

odpadów segregowanych  

Prowadzenie edukacji  Wynik dobry 
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mieszkańców i 

młodzieży szkolnej 

Pomoc i 

współorganizowanie 

konkursów w szkołach 

na terenie gminy 

dotyczących 

problematyki odpadów  

Przypisanie jednemu 

pracownikowi Urzędu 

Gminy obowiązków 

inspektora ochrony 

środowiska i nadanie mu 

uprawnień kontrolnych 

 Niezrealizowany 

 

 

 

W 2009 r. Gmina Słupca przystąpiła do projektu „Uporządkowanie 

gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” prowadzonego 

przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”. 

W wyniku tego projektu zakładane jest zrealizowane wielu celów 

wymienionych w tabeli powyżej. 

W załączeniu informacja o projekcie oraz Uchwała Rady Gminy Słupca Nr 

XXIV/125/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w 

zakresie uporządkowania gospodarki odpadami do realizacji Związkowi 

Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny”. 
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PROJEKT 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE 

SUBREGIONU KONIŃSKIEGO” 

Realizacja projektu ma doprowadzić do właściwej gospodarki odpadami, 

zgodnie  

z wymogami prawa polskiego i wymogami unijnymi, które zobowiązują miasta 

i gminy do zagospodarowania odpadów selektywnie gromadzonych (także 

odpadów niebezpiecznych) oraz segregowania i składowania odpadów 

zmieszanych odbieranych od przewoźników lokalnych. Docelowo inwestycja 

pozwoli na zmniejszanie ilości surowców wtórnych na składowiskach, 

wydłużenie żywotności składowisk i maksymalnie ograniczy negatywne skutki 

oddziaływania na środowisko  - zanieczyszczenie wód gruntowych czy emisję 

do atmosfery uciążliwych związków zapachowych. Beneficjentem projektu jest 

Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”. Szacunkowa wartość 

projektu wynosi 17.478.000PLN. 

Będzie ona współfinansowana z Funduszu Spójności, w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Projekt obejmuje obszar 

następujących gmin województwa wielkopolskiego: 

Powiat Koniński: Miasto Konin, Gminy: Stare Miasto, Rychwał, Kazimierz 

Biskupi, Wierzbinek, Grodziec, Sompolno, Krzymów, Kramsk, Golina, Rzgów, 

Skulsk, Wilczyn, Kleczew.·          

Powiat Kolski: Miasto Koło,  Gminy: Dąbie, Kłodawa, Osiek Mały, 

Grzegorzew, Babiak, Koło, Olszówka.·          

Powiat Słupecki: Miasto Słupca,  Gminy: Zagórów, Słupca, Lądek, Orchowo, 

Strzałkowo·          

Powiat Turecki: Gminy: Turek, Brudzew, Władysławów  

Projekt przewiduje:    

 we wszystkich 31 gminach organizację  selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych „u źródła”, z podziałem na szkło, papier i plastik  
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 budowę kilku zbiorczych gminnych punktów selektywnego gromadzenia 

odpadów, które będę pełnić funkcję stacji przeładunkowych 

 organizację i wyposażenie  gminnych punktów selektywnego 

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (m.in. 

baterii  

i akumulatorów). 

 dalszą modernizację Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi  w Koninie (MZGOK)  . 

 Docelowo będzie funkcjonowało jedno składowisko położone na terenie 

MZGOK  w Koninie. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje : 

- budowę instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów – 1   

- budowę stanowiska do demontażu odpadów wielkogabarytowych – 1 

- dostosowanie składowiska do wymogów prawa – modernizacja – 1  

- budowę punktów selektywnego gromadzenia odpadów – 819  

- budowę gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów – 3  

- budowę punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych – 48  

- budowę punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych – 48  

- budowę stacji przeładunkowych – 6  

- rekultywację składowisk odpadów – łącznie 29,78 ha /  1.095.480m
3
  

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do doprowadzenia gospodarki 

odpadami na terenie objętym zakresem do zgodności z przepisami Unii 

Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do: 

 ograniczenia powstawania odpadów; 

 odzysku surowców i ponownego wykorzystania odpadów; 
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 bezpiecznego      dla      środowiska      końcowego      

unieszkodliwiania      odpadów niewykorzystanych; 

 zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów 

komunalnych; 

 zmniejszenia    ilości    odpadów    ulegających    biodegradacji.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki odpadami na 

terenie gmin i miast subregionu konińskiego. Program przewiduje realizację 

zadania na terenie 31 gmin i miast, i obejmuje populację ponad 350.000 

mieszkańców, którzy bezpośrednio będą korzystali z punktów selektywnego 

gromadzenia odpadów, a także z punktów składowania odpadów 

niebezpiecznych. Realizacja przedkładanego projektu ma spowodować 

właściwą gospodarkę odpadami polegającą na zagospodarowaniu odpadów 

selektywnie gromadzonych, odbiorze odpadów zmieszanych w punktach 

przeładunkowych od przewoźników lokalnych, przetransportowanie ich do 

Konina celem wysortowania surowców wtórnych, skierowania bioodpadów do 

kompostowania a pozostałych odpadów – poddanie procesowi energetycznego 

ich wykorzystania.. Dla odpadów zmieszanych planuje się budowę sześciu  

punktów ich odbioru od przewoźników lokalnych. Będą one tam gromadzone i 

przewożone do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w 

Koninie (MZGOK), gdzie  zostaną poddane procesom segregowania i 

energetycznego wykorzystania. Projekt przewiduje także zagospodarowanie 

osadów ściekowych z wszystkich oczyszczalni ścieków znajdujących się na tym 

terenie. Planuje się w czterech miejscowościach : Koninie, Kole, Słupcy i 

Kazimierzu Biskupim gromadzenie i przetwarzanie osadów ściekowych na cele 

rolnicze, ogrodnicze i energetyczne z wykorzystaniem odpadów 

biodegradowalnych. Osady ściekowe, będą  gromadzone i przetwarzane celem 

wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie i w energetyce. W tym celu w  
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Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Koninie zostanie 

wybudowana linia zagospodarowania osadów ściekowych.  W skład 

przedsięwzięcia wchodzi też likwidacja i rekultywacja  21 wysypisk na obszarze 

ponad ok.30 hektarów. Przyczyni się ona do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożeń dla środowiska  przez eksploatację 

składowisk, które nie spełniają zapisów ustawy o odpadach i zaostrzonych 

standardów unijnych.  Związek Międzygminny kładzie duży nacisk na edukację 

ekologiczną mieszkańców - przygotowanie lokalnych społeczności do 

selektywnego gromadzenia odpadów i zmianę starych przyzwyczajeń. Od wielu 

lat systematycznie prowadzi edukację ekologiczną m.in. poprzez duże akcje 

reklamowe, przygotowanie i inspirowanie artykułów i audycji w mediach oraz 

filmów promujących selektywną zbiórkę odpadów. To będzie wizytówka gmin 

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 

subregionu konińskiego” oznacza wypełnienie założeń polityki 

zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania uwzględniają najnowsze trendy 

i rozwiązania. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym gminy subregionu 

konińskiego poprawią standard życia swoich mieszkańców i staną się bardziej 

przyjazne dla środowiska. Zrealizowany projekt będzie wizytówką subregionu 

konińskiego  

– pokaże, że gminy  potrafią pozyskać i racjonalnie wykorzystać środki 

pomocowe Unii Europejskiej. * We wrześniu 2008r. została podpisana 

preumowa z NFOŚiGW w Warszawie      dotycząca realizacji w/w 

przedsięwzięcia* Pod koniec grudnia 2008r.  została przyznana pomoc 

techniczna na przygotowanie przedmiotowej dokumentacji. 
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