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1.  CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY.  

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

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gminy zobowiązane są do 

wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości                       

z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                      

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji 

dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują 

obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych                  

z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości                        

z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania.  Poniższa analiza obejmuje okres 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej 

Koło od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

2. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI.  

Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), 4. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz. U. 2017 r., poz. 2412),  
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3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 

4. Uchwała Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło, 

5. Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym,  

6. Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokości cen za te usługi,  

7. Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

8. Uchwała Nr 23/1377/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

20 listopada 2019 roku - Dotyczy uchwały nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 

30.10.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

9. Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło, 

10. Uchwała Nr 23/1378/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

20 listopada 2019 roku - Dotyczy załącznika do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w 

Kole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Miejskiej ,  

11. Uchwała Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r.                            

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej 

Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ KOŁO 

       Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie , od 1 lipca 

2013 r. wprowadzony został nowy system gospodarki odpadami, w którym gminy zobowiązane 

zostały do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości z jej terenu zorganizowanym 

systemem gospodarki odpadami. Zadaniem gmin było utworzenie warunków do wykonywania 

prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie 

wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.  

Celem wprowadzenia nowego systemu było umożliwienie realizacji następujących celów                    

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przyjętych w „Wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa wielkopolskiego”:  

 Gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania 

odpadów,  

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego 

z wymogami ochrony środowiska,  

 Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie 

składowania tych odpadów,  

 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących                       

w strumieniu odpadów komunalnych,  

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,  

 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych                              

i racjonalnych metod gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowym systemem, na terenie 

województwa wyznaczone zostały Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 35 ust. 5 

i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ) definiuje 

pojęcie regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Region gospodarki odpadami komunalnymi to 
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określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 

mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 

500 000 mieszkańców. Natomiast regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do 

przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 120 000 

mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.                             

W województwie wielkopolskim wyznaczono 10 regionów. Miasto Koło, zgodnie z tym 

podziałem, należy do VIII regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W Regionie VIII status 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych posiada Zakład Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne należące do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie przy ul. Sulańskiej 13.  

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 

regionu.   

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta prowadzi Miejski Zakład 

Usług Komunalnych w Kole.  Miasto ustanowiło obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych obejmujący co najmniej następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

metale, odpady wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, sokach) oraz odpady ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.   

Odpady od podmiotów gospodarczych są odbierane na podstawie indywidualnych umów 

między podmiotem gospodarczym będącym wytwórcą odpadów a firmą zbierającą odpady. 

Gmina nie przejęła bowiem obowiązku odbioru odpadów komunalnych  od nieruchomości 

niezamieszkałych. Gmina organizując system gospodarowania odpadami jest zobowiązana do 

31 grudnia 2020 r. osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych:   

 papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła wynoszący co najmniej 50 % wagowo, 

  odpadów innych niż niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych co najmniej  70 % 

wagowo.  Zgodnie z głównymi założeniami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości                              

i porządku w gminach:   
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 zmieszane odpady komunalne,   

 odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych oraz targowisk),   

 pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczone do składowania (z 

selektywnej zbiórki),  należy kierować do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Powyższe odpady powinny zostać zagospodarowane w regionie gospodarki odpadami (z 

wyjątkiem kierowania ich do instalacji zastępczej wyznaczonej w Wojewódzkich Planach 

Gospodarki Odpadami w sytuacji awaryjnej lub braku RIPOK).  Podstawowe wymagania w 

zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie  nieruchomości i na terenach służących do 

użytku publicznego, obowiązujące w roku 2019,  zapisane zostały w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.    

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Koło ustalono 

sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta: − „u źródła" - 

bezpośrednio na terenie nieruchomości; − w punktach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych typu „gniazda"; − w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

4.MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI                                        

Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI  Z MECHANICZNO–BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 

         Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. jako przetwarzanie rozumie się 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wiążą się z 

ich zagospodarowaniem w instalacjach do odzysku odpadów, m. in. w instalacjach 

mechaniczno – biologicznych przetwarzania odpadów komunalnych lub w instalacjach 

unieszkodliwiania (głównie składowiska odpadów). 

 Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-

2022” miasto Koło zaliczono do VIII Regionu Gospodarki Odpadów obejmującego 36 gmin. 

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu VIII znajduje się 

w Koninie i zarządzana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.                  

z o.o., przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie.  Instalacją zastępczą dla Regionu VIII w przypadku,      
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gdy znajdująca się w nim instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów 

z innych przyczyn, jest instalacja regionalna z Regionu X (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Ceków).  

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                 

w gminach oraz niektórych innych ustaw uchylony został art. 20 ust. 7-11 ustawy  o  odpadach, 

który to zakazywał przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości                             

z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), a także odpadów zielonych – poza obszarem 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.  Nowelizacją 

ustawy RIPOK-i stały się instalacjami komunalnymi, które zdefiniowano jako instalacje do 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  a przewóz odpadów 

komunalnych może odbywać się do instalacji komunalnych na terenie całego kraju.  

5. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 

ODBIERANYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO ORAZ POWSTAJACYCH  

Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOSCI Z 

SORTOWANIA  I POZOSTAŁOSCI Z MECHANICZNO-BILOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNANYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA   

W roku 2019 z terenu miasta Koła: 

1. Odebrano 5238,9170 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2. Odebrano 1119,8720 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych -                   

2,1421 Mg 

6. OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU I OGRANICZENIA MASY ODPADÓW 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA  

       Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania obliczono zgodnie z algorytmem zawartym                                        

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 
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Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) w 2019 r. wynosi 0 % i jest 

znacznie poniżej poziomu wymaganego na 2019 r. tj. poniżej 40%. 

         Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła obliczono zgodnie z algorytmem zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Obliczony na bazie przyjętych założeń poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w mieście Kole w 2019 r. wynosi 39,07 %,  

zgodnie z poziomem wymaganym rozporządzeniem na  2019 r. powinien wynieś 40%. 

         Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych obliczono zgodnie                          

z algorytmem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.                    

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w 2019 r. wyniósł 100 % 

7. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE 

GMINY MIEJSIEJ KOŁO.  

Zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypełniania sprawozdań podane 3 grupy odpadów są 

niezależne od siebie i powinny być sumowane celem uzyskania łącznej ilości odpadów z gminy. 

Suma tych kategorii podanych w sprawozdaniu dla miasta Koła wskazuje na ilość odpadów na 

poziomie  7972,9940 Mg według poniższych danych tj.: 

» odpady komunalne odebrane i zebrane z obszaru miasta Koła z wyłączeniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji – 6691,3100 Mg 

» odpady komunalne zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) – 161,8120 Mg 

» odpady komunalne ulegające biodegradacji – 1119,8720 Mg 
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8. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI    

Potrzeby inwestycyjne dla miasta Koła, poza pokrywaniem bieżących kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi, związane są w głównej mierze z koniecznością 

dalszego rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów(w tym funkcjonowaniu punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Miasto Koło, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie, korzysta z instalacji komunalnej, stąd brak zapotrzebowania na 

nowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami na terenie miasta.  Na terenie miasta 

funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ulicy 

Dąbskiej 40K (na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.), który powstał   

1 lipca 2013, w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia przez gminę, w 

ramach zadań własnych, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 pkt 2 

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach). Funkcjonowanie PSZOK wiąże się                       

z  koniecznością ponoszenia kosztów eksploatacyjnych (transport, zagospodarowanie 

odpadów, koszty pozostałe związane z utrzymaniem punktu). Punkt przyjmuje odpady w 

ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,   a więc bezpłatnie. Właściciele 

nieruchomości samodzielnie (w ramach własnego transportu) dostarczają do PSZOK                               

i rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika PSZOK, który 

wskazuje miejsce ich zbierania.  Z powodu konfliktów społecznych w przyszłości planowana 

jest zmiana lokalizacji PSZOK.  

W związku z tym Gmina Miejska Koło złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Budowy punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, które otrzymała.   

 

9. LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ KOŁO 

      Liczba mieszkańców według danych Urzędu Miejskiego w Kole liczba mieszkańców 

miasta w 2019 r. wynosiła 21 588 osób. Liczba mieszkańców objętych systemem 

gospodarowania odpadami (którzy zostali ujęci w deklaracjach i którzy odprowadzają opłatę) 

w 2019 r. wynosiła 17 279 osób. Oznacza to, że w 2019 roku funkcjonujący system gospodarki 

odpadami obejmował  80,04 % ogólnej liczby mieszkańców miasta. Powyższy wskaźnik może 

być obarczony błędem wynikającym z przyczyn niezależnych. Miasto Koło charakteryzuje się 

bowiem znaczną migracją ludności na pobyt czasowy do większych miast (okres studiów, 
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poszukiwanie pracy). W związku z tym, osoby takie mogły nie zostać ujęte w deklaracjach                   

o stawkach opłat, w związku z czym nie są objęte obowiązkiem dokonywania opłaty. Inny 

problem związany jest z trudnością oszacowania rzeczywistej liczby mieszkańców osiedli 

administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wielorodzinnych blokach 

mieszkaniowych to zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) jest odpowiedzialny za 

deklaracje liczby ludności i wybór stawki.  Szacunki spółdzielni mogą być obarczone błędem.   

10. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY  

O KTÓRYEJ  MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA  

PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12 

         Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:  

 gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych lub  

 gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.  

Udokumentowanie tej kwestii odbywa się przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 

opłat za ww. usługi. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli    ww. umów. Gmina nie podejmowała działań wymienionych w art. 6 ust. 6-12. 

 

11. KOSZTY PONIESIONE W ZWIAZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM  I UNIESZKODLIWIENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH.   

          Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                            

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych kształtowały się następująco:  

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie PSZOK oraz koszty 

administracyjne wyniosły 3.502.331 zł. Zgodnie z danymi z Urzędu Miejskiego w Kole liczba 
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mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami w 2019 r. wynosiła 17 279 osób.  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia 

segregacji wynosi 12,50 zł za osobę miesięcznie, a w przypadku braku segregacji 25,00 zł za 

osobę miesięcznie.   

12. PODSUMOWANIE 

       Podsumowując system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Koło                         

w 2019 r. miał na celu utrzymanie lub zwiększanie wskaźników odzysku i recyklingu zebranych 

odpadów. Niezbędne jest ciągłe sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu zbierania 

odpadów, utrzymanie wysokiego odsetka mieszkańców objętych systemem, kontynuacja 

edukacji ekologicznej, egzekwowanie opłat.  Przy spełnieniu tych warunków można 

spodziewać się, że udział odpadów selektywnie zbieranych i odzyskiwanych będzie 

sukcesywnie wzrastał w kolejnych latach. 

 

 

Opracował:                                                                          Zatwierdził: 

Katarzyna Sikorska                                                             Z-ca Burmistrza Miasta Koła 

                                                                                             Lech Brzeziński 

 

 

Koło, dn. 30.11.2020 r. 


