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Grodziec, dnia 27.04.2021 r. 



 

I WSTĘP 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodziec za rok 

2020 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ gminy przez 

obowiązujące w Polsce prawo. Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi ustawa 

z dnia 13 września 1996 roku. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i określa możliwości 

techniczne i organizacyjne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta 

podlega publicznemu udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.  

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                             

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) wójt sporządza analizę stanu gospodarki 

komunalnymi, obejmująca 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 mechaniczno-

biologicznego 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 a w art. 6 ust.6 – 12, 

 

6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

 

7. ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 

II FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY GRODZIEC 

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Ustawy: 

a) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1439 ze zm.). 

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 

Rozporządzenia: 

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 



b) 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). 

Akty prawa miejscowego obowiązujące w 2020 roku: 

a) Uchwała Nr VI/21/2015 z dnia 09 marca 2015 r.  Rady Gminy Grodziec w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Grodziec; 

b) Uchwała Nr XVIII/119/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec (do 31.08.2020 r.); 

c) Uchwała Nr XVIII/120/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. Rady Gminy Grodziec w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

d) Uchwała Nr XXX/205/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec (do 31.08.2020 r.); 

e) Uchwała Nr XXX/206/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany 

uchwały 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

f) Uchwała Nr IV/19/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

g) Uchwała Nr VI/35/ 2019 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec (do 31.08.2020 r.); 

h) Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie 

Gminy Grodziec (do 31.08.2020r.); 

i) Uchwała Nr V/25/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 31.08.2020r.); 

j) Zarządzenie Nr GK.0050.10.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie 

ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie 

Grodziec (do 31.08.2020r); 

k) Zarządzenie Nr GK.0050.62.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 września 2019 roku 

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Gminie Grodziec (do 31.08.2020r); 

l) Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Rady Gminy Grodziec w sprawie w sprawie 

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

m) Uchwała Nr XVII/126/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. Rady Gminy Grodziec w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają 

http://www.grodziec.pl/images/dokumenty/Czyste_srodowisko_w_gminie/ZMIANA_REGULAMINU-UTRZYMANIA-CZYSTOSCI-I-PORZADKU-NA-TERENIE-GMINY-GRODZIEC.pdf
http://www.grodziec.pl/images/dokumenty/Czyste_srodowisko_w_gminie/ZMIANA_REGULAMINU-UTRZYMANIA-CZYSTOSCI-I-PORZADKU-NA-TERENIE-GMINY-GRODZIEC.pdf


się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Grodziec; 

n) Uchwała Nr XIX / 139 / 2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec (od 01.09.2020 r.); 

o) Uchwała Nr XIX / 140/ 2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

p) Uchwała Nr XIX / 141/ 2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.09.2020 r.); 

q) Uchwała Nr XIX / 142/ 2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Grodziec ( od 01.09.2020 r.); 

r) Uchwała Nr XIX / 143/ 2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym ( od 01.09.2020r.); 

s) Zarządzenie GK 0050.138.2020 z dnia 1 września 2020 r. Wójta Gminy Grodziec w sprawie 

ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Gminie 

Grodziec ( od 01.09.2020r.). 

Na terenie Gminy Grodziec w 2020 roku prowadzony był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W analizowanym okresie od 01.01.2020 

do 31.12.2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz z PSZOK realizowany był przez firmę Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, 

Roztoka 6, 62-513 Krzymów, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach 

umowy firma udostępnia pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na frakcje odpadów zbieranych 

selektywnie tj. metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady. Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Grodziec, który znajduje się na ul. Zwierzynieckiej 

7a w Grodźcu, w 2020 roku czynny był we wtorki w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartki 

w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w pierwsze soboty miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00. 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem 

SARS-CoV w 2020 roku okresowo wstrzymano prace PSZOK. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają 

odpady  na własny koszt i w własnym zakresie. Odpady przyjmowane są przez pracownika 

obsługującego PSZOK zgodnie z obowiązującym regulaminem. PSZOK w 2020 roku cieszył się 

dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców najczęściej dostarczane są odpady: meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 ze zm.) jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiana, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Na terenie gminy Grodziec nie ma 



możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania powinny być kierowane 

do instalacji ujętych w Planie Gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-

2022 wraz z planem inwestycyjnym.  

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami w dalszej perspektywie wynikają 

głównie z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze 

Gminy Grodziec i dotyczyć będą m. in.: bieżącego uzupełnienia wyeksploatowanych koszy na odpady 

oraz uzupełnienie ewentualnych braków pojemników, usprawniania pracy Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) poprzez zakup kontenera biurowo-socjalnego, dodatkowych 

pojemników.  

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, w podziale na wpływy, wydatki, nadwyżki z opłat za gospodarowanie 

odpadami. 

Gmina Grodziec zgodnie uchwałą nr V/24/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 

roku pobierała opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

- 10,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny, 

- 24,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nieselektywny. 

Od dnia 1 września 2020 roku opłaty pobierane były zgodnie z uchwałą nr XIX / 142 / 2020 z dnia 

10 czerwca 2020 r. w wysokości: 

- 17,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny. 

Ustalono też stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości 38,00 zł miesięcznie od osoby. W 2020 roku nie naliczono opłaty 

podwyższonej. 

Od 1 września 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi mogli zgłaszać posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zakładając kompostownik i kompostując w nim 

bioodpady stanowiące odpady komunalne mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie uchwały Nr XIX/143/2020 Rady Gminy 

Grodziec z dnia 10 czerwca ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie. Na dzień 31.12.2020 r. złożonych było 1375 deklaracji, 

które obejmowały 4390 osób, ze zwolnienia skorzystało 515 nieruchomości, zamieszkałych przez 

1886 osoby, które zadeklarowały przydomowy kompostownik. 

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: 

− odbieranie, transport, zbieranie odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

−  tworzenia i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

− obsługę administracyjną systemu, 

− edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. 



Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Grodziec w 2020 roku: 

• dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

− wpływy wyniosły 626 874,04 zł; 

− zaległości 71 735,03zł; 

− nadpłaty 6 817,12 zł.  

• wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

− odbiór i zagospodarowanie odpadami 625 177,74 zł; 

− koszty administracyjne wraz z edukacją ekologiczną 67 547,21 zł. 

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadami wynikają m.in. z umowy: 

- numer IP.272.1.12.2019 z dnia 03.12.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Grodziec, a Zakładem 

Oczyszczania Terenu „Bakun” wybraną w drodze przetargu nieograniczonego zlecono do realizacji 

świadczenia usług ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Grodziec”. Umowa została zawarta na okres od 

01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.  

- numer IP.272.1.6.2020 z dnia 18.08.2020 r. zawartą pomiędzy Gminą Grodziec a Zakładem 

Oczyszczania Terenu „Bakun” wybraną w drodze przetargu nieograniczonego zlecono do realizacji 

świadczenia usług ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Grodziec”. Umowa została zawarta na okres od 

01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.  

 

Liczba mieszkańców.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.- 4390 mieszkańców zostało objętych zbiorczym 

systemem odbioru odpadów komunalnych. System ten obejmuje wyłącznie nieruchomości 

zamieszkałe. Liczba osób oficjalnie zameldowanych, która na terenie gminy Grodziec wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 5240. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, 

a zamieszkałych może wynikać m. in. z faktu, iż wiele osób pracuje poza granicami kraju, 

w delegacjach, ich powroty do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Grodziec odbywają się kilka 

razy w roku, tylko na kilka dni. Dużą część mieszkańców zameldowanych stanowią również studenci 

mieszkający i ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami w mieście, w którym podejmują naukę. 

Te wszystkie osoby nie zostały wykazane jako zamieszkałe w deklaracjach składanych przez 

mieszkańców. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.  

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 a w art. 6 ust. 6 – 12. 

W gminie Grodziec systemem gospodarowania odpadami zostały objęte tylko nieruchomości 

zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe zobowiązane są do zawierania indywidualnych umów. 

Na terenie gminy Grodziec do końca 2020 roku nie odnotowano konieczności wydania decyzji 

administracyjnych wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art. 

6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 roku 19 przedsiębiorców 

wezwano do udokumentowania sposobu usuwania odpadów komunalnych, wszyscy wezwani okazali 

się umowami na odbiór odpadów komunalnych. 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2020 roku. 

W 2020 roku sprawozdania za odpady komunalne zostały złożone do Wójta Gminy Grodziec 

za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu oraz przekazanych przez mieszkańców 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosła 1263,91Mg. Poniższa tabela 

przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 r. z terenu gminy Grodziec. 



Kod odebranych odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,50 

15 01 07 Opakowania ze szkła 101,56 

20 01 01 Papier i tektura 15,54 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,70 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 121,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 98,46 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 532,41 

20 03 99 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
282,74 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 83,42 

16 01 03 Zużyte opony 10,58 

17 01 01 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
2,54 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
7,16 

SUMA 1 263,91 

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

W 2020 r. z ternu gminy Grodziec odebrano i zagospodarowano: 

- 532,41 Mg – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

- 98,46 Mg – bioodpady 

 

Osiągnięte przez Gminę Grodziec w 2020 roku poziomy recyklingu i odzysku oraz ograniczenia 

odpadów komunalnych. 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U.2017.2412) oraz 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.2016.2167), oraz zgodnie z danymi zawartymi 

w sprawozdaniach przedsiębiorców z terenu Gminy Grodziec w 2020 roku, dokonano wyliczenia 

osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które w roku 2020 wyniosły: 

1. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 0% (dopuszczalny maksymalny poziom do16 lipca 2020 r. to 35%), 

2. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,81% 

(wymagany poziom dla 2020 r. to co najmniej 50 %, Gmina Grodziec osiągnęła o 21,19% 

poziom niższy od poziomu wymaganego), 



3. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% 

(wymagany poziom do 16 lipca 2020 r. to co najmniej 70%, Gmina Grodziec osiągnęła 

wymagany poziom). 

 

III PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w niniejszej analizie zakres funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Grodziec za 2020 rok wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r.                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Niniejsza analiza 

winna dostarczyć niezbędnych informacji stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Grodziec. 

Priorytetowym zadaniem dla gminy Grodziec na następne lata jest uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określonych przez przepisy poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Należy zwiększać 

nacisk na kampanię informacyjno-edukacyjną oraz poszerzać świadomość mieszkańców na temat 

konieczności sortowania odpadów. 

 

 

 

          

          Wójt Gminy Grodziec 

  /-/ Mariusz Woźniak 
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