Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz za 2020 r.
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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.
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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 2020 poz. 1439 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą
u.c.p.g.". Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne,
informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. 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,

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 mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Analiza podlega publicznemu
Informacji Publicznej urzędu gminy.

udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu

W 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi realizowany był w oparciu o:
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ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej
u.c.p.g.),
ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr
88 z dnia 1 lipca 2016 r.,
uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028,
uchwałę Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020
z uwzględnieniem lat 2023-2028,
uchwałę nr XLII/545/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz,
uchwałę Nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz zmienioną uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasto Zgierz,
uchwałę Nr XXXV/380/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia
górnych
stawek
opłat ponoszonych
przez właścicieli
nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Miasto Zgierz,
uchwałę nr XLII/546/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

uchwałę nr YIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych
odpadów zmienioną uchwałami Nr XVI/212/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr YIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części
zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XVII/243/2020 Rady Miasta
Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr YIII/85/2019 Rady
Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym
w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne 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 XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
uchwałę Nr YIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zmieniej uchwałą
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr YIII/84/2019 Rady Miasta
Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
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,
uchwałę Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym,
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w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
uchwałę Nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne zmienioną uchwałą Nr
XVII/240/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

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. Na podstawie uchwały Nr YIII/84/2019 Rady Miasta
Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne zmienionej uchwałą Nr XVII/242/2020 Rady Miasta
Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr YIII/84/2019 Rady
Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rada Miasta Zgierza włączyła do systemu
gminnego lokale użytkowe zlokalizowane na nieruchomościach wielolokalowych (tzw.
nieruchomości mieszane w zabudowie wielolokalowej), w których w części zamieszkują
mieszkańcy. Pozostali 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 2020 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 - trzy 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.
Worki na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady zapewniała
Gmina Miasto Zgierz.
Pojemniki i worki na odpady zmieszane zapewniali sami właściciele nieruchomości.
Z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których
usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych były odbierane następujące frakcje
odpadów:
• odpady zmieszane - raz na tydzień,
• odpady z metali i tworzyw sztucznych - raz na tydzień,
• odpady ze szkła - raz na miesiąc
• odpady z papieru - raz na dwa tygodnie,
• bioodpady - raz na tydzień,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
oraz odzież i tekstylia - trzy razy na rok.
Z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których
usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych były odbierane następujące frakcje
odpadów:
• odpady zmieszane - trzy razy na tydzień,
• odpady z metali i tworzyw sztucznych - dwa razy na tydzień,
• odpady ze szkła - raz na tydzień,
• odpady z papieru - dwa razy na tydzień,
• bioodpady - raz na tydzień,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony oraz odzież i tekstylia- trzy razy na rok.
Odpady z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów były
odbierane z pojemników, a tam gdzie nie było technicznej możliwości ustawienia
pojemników, w workach w odpowiedniej kolorystyce.
W 2020 r. dla nieruchomości wielorodzinnych Gmina Miasto Zgierz zapewniała
pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Niektórzy właściciele nieruchomości
posiadają własne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Odpady zmieszane
były odbierane z pojemników zapewnianych przez właścicieli nieruchomości. Jedynie
w przypadkach okresowego zwiększenia ilości odpadów odbierano odpady zmieszane
w workach innych niż przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów.

Na terenie miasta Zgierza w 2020 r. działał jeden Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (przy ul. Barlickiego 3a), w którym przyjmowane były:
• papier;
• szkło;
• metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe;
. bioodpady;
. leki;
• chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odzież i tekstylia;
. odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony,
. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki.
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 dziesięciu niżej wymienionych aptekach na terenie Zgierza znajdowały się
pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych:
1)
Apteka „Przy Banku", Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
2)
Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
3)
Apteka „Arnika" Czernek, Kochański Sp.j., Zgierz, ul. Witkacego 4
4)
Apteka „Najlepsza dla Ciebie" Sp.j., Zgierz, ul. Tuwima 18
5)
Apteka „Hortensja" Sp.j., Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2
6)
Apteka „Afarm" Sp. z o.o., Zgierz, ul. Parzęczewska 35
7)
Apteka u Dominika, Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
8)
Apteka Słoneczna, Zgierz, ul. Długa 6
9)
Apteka Wspólna, Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2A
10)
Apteka Verbena, Zgierz, ul. Boy Żeleńskiego 23a
Pojemniki oraz ich opróżnianie zapewnia Gmina Miasto Zgierz po telefonicznym
zgłoszeniu.
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Liczba mieszkańców

Od 1 kwietnia 2020 r. na ternie Gminy Miasto Zgierz obowiązywały trzy metody
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynie właściciele
nieruchomości jednorodzinnych wnosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W zabudowie wielolokalowej od
kwietnia 2020 obowiązywała metoda naliczani opłaty od ilości zużytej wody, a w lokalach
użytkowych od powierzchni lokalu. W związku z powyższym Gmina dysponuje jedynie
danymi co liczby osób zamieszkałych tylko na nieruchomościach zbudowanych budynkami
jednorodzinnymi.
Na podstawie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych jednorodzinnych wynika, że na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Miasto Zgierz
odbierała odpady od 20 311 mieszkańców.
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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 2020 r. nie stwierdzono
konieczności podejmowania działań określonych w art. 6 ust. 6-12 ustawy u.c.p.g.
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Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2020 r.
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20 02 03 Inne odpady
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informacji
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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.
W 2020 roku pomioty obierające odpady komunalne przekazywały niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości do instalacji
komunalnych: PreZero Service Krzyżanówek, Dylów A, ZGO Aąuarium, ZGO Gać,
MBP Novago Żnin Sp. z o.o., Czysty-Region, Eko-Region Sp. z o.o. Julków, PUK Lipno.
Bioodpady były przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne do
instalacji:
Remondis Bydgoszcz, FB Serwis Kamieńsk, Kompostowni Zarządu
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., PUK Lipno, PreZero Service Krzyżanówek, ZGO
Aąuarium. Żadna z tych instalacji nie znajduje się na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Wobec powyższego
w chwili obecnej nie ma 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.
Poniżej zostały przedstawione inwestycje zaplanowane i uwzględnione w projekcie Planu
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019 - 2025 z uwzględnieniem
lat 2026-2031.
Do rozbudowy/modernizacji zaplanowano 5 instalacji do przetwarzania odpadów
zielonych i innych bioodpadów. Docelowe moce przerobowe wyniosą 70 472 Mg/rok.
Wszystkie poniższe instalacje zakładają kompostowanie odpadów.

Nazwa instalacji

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Krzyżanówek gm. Krzyżanów
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Wieluń, Ruda, gm Wieluń
PGK Sp. z o.o. w Opocznie, Różanna, gm. Opoczno
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 gm. Rawa Mazowiecka
Zakład Gospodarowania Odpadami Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72

Planowany rok
zakończenia
inwestycji
2020
2025
2022
2025
2020

Do rozbudowy lub modernizacji przewidziano 11 instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Planowana moc przerobowa części
mechanicznej wyniesie 828 500 Mg/rok, a części biologicznej 481 750 Mg/rok.
Planowany rok
Nazwa instalacji
zakończenia
inwestycji
2020
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Kutno m. Krzyżanówek, gm.
Krzyżanów
2020-2021
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Krośniewice m. Franki, gm.
Krośniewice
2022
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radomsko m.
Płoszów, gm. Radomsko
2020
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. m. Ruszczyn, gm. Kamieńsk
2019-2021
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wieluń m. Ruda, gm.
Wieluń
2020
Remondis Sp. z o.o. ul. Swojska i ul. Zbąszyńska, Łódź
2021
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, m. Dylów A, gm. Pajęczno
2022
EKO-SYSTEM Leszek Felsztyński m. Mostki, gm. Zduńska Wola
2020
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów m. Julków, gm. Skierniewice
2024
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Opoczno m.
Różanna, gm. Opoczno
2025
ZGO AQUARIUM Sp. z.o.o. m. Pukinin, gm. Rawa Maz.

Do rozbudowy przewidziano 12 składowisk odpadów komunalnych do przetwarzania
pozostałości z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Planowana pojemność całkowita wyniesie 16 361 197 m3 (rozbudowa o 4 330 000 m3).
Nazwa składowiska
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Płoszów gm.
Radomsko
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. Ruszczyn gm. Kamieńsk
EKO-REGION Sp. z o.o. Dylów A gm. Pajęczno
EKO-REGION Sp. z o.o. Teklinów gm. Wieruszów*
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 gm. Rawa
Mazowiecka*
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Krzyżanówek gm.

Planowany rok
zakończenia inwestycji
2019

2019-2030
2023
2020-2021
2020-2025
2020-2021

Krzyżanów
Gmina Wieluń Ruda gm. Wieluń*
EKO-REGION Sp. z o.o. Julków gm. Skierniewice
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Różanna
gm. Opoczno
EKO-SYSTEM Leszek Felsztyński Mostki, gm. Zduńska Wola*
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Franki, gm. Krośniewice*
SUEZ Polska Sp. z o.o. Lubochnia Górki 68/74 gm. Lubochnia

2022
2023
2022
2021-2022
2020
2020

Planowanych jest do budowy 14 nowych instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i
innych bioodpadów o docelowej mocy przerobowej 492 440 Mg/rok.
Planowany rok
Rodzaj instalacji
Nazwa instalacji
zakończenia
inwestycji
2020
instalacja do
Warszyce, gm. Zgierz
Konsorcjum: Politechnika Łódzka, RS II Sp. z o. o. kompostowania
/ Politechnika Łódzka, RS II Sp. z o. o., Wodociągi
i Kanalizacja sp. z o. o.
2022
ul. Lotnicza 1, Kutno GFI Green Futurę Investment instalacja do
fermentacji
Sp. z o.o. Głowno
2025
instalacja do
ul. Spacerowa 120, Radomsko Przedsiębiorstwo
kompostowania
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radomsko
2020
Ruszczyn gm. Kamieńsk FBSerwis Kamieńsk Sp. z instalacja do
kompostowania
o.o.
2021
Ruszczyn gm. Kamieńsk FBSerwis Kamieńsk Sp. z instalacja do
fermentacji
o.o.
2025
instalacja do
ul. Henrykowska 2/4
kompostowania
Tomaszów Maz.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z
o.o.
2024
instalacja do
ul. Henrykowska 2/4
fermentacji
Tomaszów Maz.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z
o.o.
2022
instalacja do
ul. Waryńskiego 50
fermentacji
Brzeziny
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
2023
Julków gm. Skierniewice EKO-REGION Sp. z o.o. instalacja do
fermentacji
2023-2025
instalacja do
Dylów gm. Pajęczno EKO-REGION Sp. z o.o.
fermentacji
2025
instalacja do
Mostki 25 gm. Zduńska Wola EKO-SYSTEM
kompostowania
Leszek Felsztyński
2021
instalacja do
Franki gm. Krośniewice
kompostowania
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.w
Krośniewicach
2025
instalacja do
Szadek ul. Grabo winy
kompostowania
2025
instalacja do
Gmina Zapolice

kompostowania

Na terenie województwa łódzkiego planuje się 5 nowych instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Łączna planowana moc przerobowa części mechanicznej wyniesie 595 000 Mg/rok, a części
biologicznej 292 000 Mg/rok.
Planowany rok
Nazwa instalacji
zakończenia inwestycji
2023
ul. Lotnicza 1 Kutno GFI Green Futurę Investment sp. z o.o.*
2022
ul. Henrykowska 2/4, Tomaszów Mazowiecki Zakład Gospodarki
Wodno - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.*
2024
ul. Zamiejska, Łódź Miasto Łódź*
2021
Piaski Bankowe, gm. Bielawa ZM BZURA*
2022
Ruszczyn gm. Kamieńsk FBSerwis B Sp. z o.o.*
Planuje się budowę 1 nowej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych
i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Łączna planowana moc
przerobowa wyniesie 140 000 Mg/rok.
Planowany rok
Nazwa instalacji
zakończenia inwestycji
2022
"EKO-REGION" Sp. z o.o. w upadłości ul. Główna 44, 97-410
Kleszczów* gm. Kleszczów
W województwie łódzkim planowane są do budowy 2 nowe składowiska odpadów
komunalnych o łącznej pojemności 600 000 m3.
Planowany rok
Lokalizacja składowiska
zakończenia inwestycji
2026
Teren GOS w Łodzi Miasto Łódź
2023
ul. Piaskowa 157, Tomaszów Mazowiecki Zakład Gospodarki
Wodno - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.*
Gmina nie posiada informacji o stanie realizacji poszczególnych instalacji.

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 mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.
Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 13 816,88 Mg
odebranych z terenu gminy w 2020 r.
3 715,78 Mg
20 02 01 Odpady ulegające
biodegradacji
Ilość bioodpadów odebranych
z terenu gminy w 2020 r.
70,90 Mg
20 01 08 Odpady kuchenne

ulegające biodegradacji

Masa
Kod i rodzaj odpadu
odpadów,
powstała po
sortowaniu
19 12 12 Inne odpady (w tym
zmieszanych zmieszane substancje i
odpadów
przedmioty) z mechanicznej
komunalnych obróbki odpadów inne niż
odebranych, wymienione w 19 12 11
przekazanych 19 05 99 Inne niewymienione
do
odpady
składowania 19 05 03 Kompost
w tonach
nieodpowiadający wymaganiom
[Mg]
(nienadający się do
wykorzystania)

•

Frakcja o
wielkości co
najmniej od 0
do 80 mm

Frakcja o
wielkości
powyżej
80 mm

Masa
całego
strumienia
odpadów

-

1624,71

1742,112

1711,755

-

2478,974

-

-

0,1600

Osiągnięte przez Gminę Miasto Zgierz poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania

Zgodnie z rozporządzeniem 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) gminy są
zobowiązane w poszczególnych latach do osiągnięcia zawartych w tabeli poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W roku 2020 było
to odpowiednio 50% i 70%. Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412) dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2020 wynosił 35%.
Rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 10
sztucznych i szkła [%]
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz
poziom recyklingu i przygotowania do
5,8
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw

12

14

16

18

20

2018 2019 2020
30

40

50

12,1 21,15 26,0 23,48 30,81 33,73 56,08 65,83

sztucznych i szkła[%]
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
30
36
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz
poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
76,5 99,6
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
75
50
przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995
r. [%]
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz
poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
109,7 2,8
przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w
1995 r. [%]

45

60

100

100

100 99,78 56,47 76,73 78,86

50

50

45

45

40

40

35

17,2 11,2 17,58 20,28 6,91 24,74

Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w 2020 r. wyniósł 65,83 %. Z kolei osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. wyniósł 78,86 %. Spełniony
został również wymóg jeśli chodzi o poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

•
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40

9,2

42

50

38

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 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr V/48/15 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 od stycznia do marca
obowiązywały stawki opłat 8,00 zł, gdy odpady były gromadzone w sposób selektywny
i 16,00 zł, gdy odpady nie były zbierane w sposób selektywny. Na mocy uchwały Nr
XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na
terenie Gminy Miasto Zgierz od kwietnia obowiązywała stawka opłaty w wysokości 29,00 zł
od osoby w zabudowie jednorodzinnej, 11,15 zł za m3 zużytej wody w zabudowie
wielolokalowej oraz dla lokali użytkowych ustalono wysokość opłaty w wysokości 1,10 zł za
m2 powierzchni użytkowej lokalu dla lokali do 300 m2 oraz 0,30 zł za każdy m2 powyżej* 300

m2. W przypadku gdy właściciele nie wywiązywaliby się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów wtedy stawka opłaty z takiej nieruchomości miałyby być podwojona.
Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione w 2020 r. z podziałem na wpływy,
wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
WPŁYWY - 14 293 680,12 zł w tym:
Wpływy z opłat
Koszty upomnień
Odsetki
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów

14 072 822,00 zł
12 539,79 zł
7 598,14 zł
200 720,19 zł

WYDATKI - 22 173 953,97 zł w tym:
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych
zakup pojemników i worków do
selektywnego zbierania odpadów
obsługa administracyjna sytemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

•

Potrzeby inwestycyjne
komunalnymi

21 417 645,76 zł

224 946,82 zł
531 361,39 zł

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

W 2020 roku Gmina Miasto Zgierz w ramach zadania „Doposażenie infrastruktury
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi" we wsparciu w formie pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiła
pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. W efekcie gmina powiększyła wyposażenie
o 583 sztuki pojemników za kwotę 208 378,61 zł.
W listopadzie 2020 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Czyste
osiedle - edukacja ekologiczna mieszkańców". Całkowity koszt zadania wyniósł
107 910,00 zł a wysokość dofinansowania 90 % . W ramach zadania w grudniu 2020 r.
wykonano i zawieszono na pergolach śmietnikowych 200 sztuk tablic informujących
o zasadach selektywnego zbierania odpadów. Pozostałe działania z zakresu ww. zadania tj.
konkursy i akcje ekologiczne będą realizowane w roku 2021.
Dodatkowo należy dążyć do doposażenia terenów przeznaczonych do użytku
publicznego w pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w tym drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działania te zostały ujęte we
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój Lokalny". W przypadku możliwości

pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych należy rozważyć potrzeby
i możliwości inwestycyjne w zakresie:
budowy PSZOK,
• budowy instalacji zagospodarowania bioodpadów.
Celem Gminy Miasto Zgierz na kolejne lata jest również dalsze uświadamianie
i edukowanie mieszkańców Zgierza w ramach gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie
prawidłowego zbierania odpadów w sposób selektywny oraz ograniczenia ich wytwarzania.

