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I. Wstęp. 

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zobowiązane zostały do 

wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, 

w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Prezentowana analiza obejmuje rok 2012, kiedy to właściciele nieruchomości 

zobowiązani byli do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług 

wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. System 

funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą 

(firmą wywozową). 

Realizację nowych zadań gminy rozpoczęto od działalności informacyjnej poprzez zebrania 

wiejskie, na których omawiano nowe zadania gmin oraz obowiązki mieszkańców w zakresie 

gospodarki odpadami. Ponadto drukowano ulotki informacyjne oraz utworzono na stronie 

internetowej gminy www.trzeszczany.pl zakładkę „Gospodarka odpadami”, na której 

umieszczane są informacje, wyjaśnienia, harmonogramy związane z nową ustawą a także  

zamieszczono do pobrania druki deklaracji. 

 
Rada Gminy Trzeszczany podjęła wszystkie niezbędne uchwały:  

1. Uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 11 grudnia 2013 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

2. Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

4. Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany 

5. Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 

 

Na terenie Gminy Trzeszczany w 2012r. wszystkie odpady nieselektywnie zebrane 

przekazywane były na Gminne Składowisko Odpadów  w Trzeszczanach ( SOINiO)  a 

odpady selektywnie zebrane,  przekazywane były przedsiębiorcom zajmujących się skupem 

poszczególnych surowców 

 

2.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2012 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem . 

 

http://www.trzeszczany.pl/
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II. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Trzeszczany 

w 2012r. oraz sposób ich zagospodarowania 

 

Rok Ilość zebranych odpadów 

zmieszanych w Mg 

Ilość odpadów zebranych 

selektywnie w Mg 

2012 148 22,3  

 

 

 

III. Koszty obsługi systemu w 2012r. 

W 2012r. Gmina ponosiła koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych z obiektów 

będących w administrowaniu gminy, przystanków autobusowych oraz koszy ulicznych                      

i parkowych. Były to koszty rzędu kilku tysięcy złotych. 

 

Sporządziła: Anna Brzuchala 

 


