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I. Wstęp: 

Gmina Czerniejewo 7 171 mieszkańców pobyt stały - 31 grudnia 2013 r., 

powierzchnia 112 km² - dane na dzień 31.12.2013 r.) położona jest na szlaku 

Piastowskim.  Miasto i Gmina Czerniejewo znajduje się w obrębie województwa 

wielkopolskiego i powiatu gnieźnieńskiego. Czerniejewo położone jest w odległości 

15 km na południowy – zachód od Gniezna, 12 km na północny-zachód od Wrześni, 

45 km na wschód od Poznania, 8 km na północny-wschód od Nekli, przez którą 

przebiega droga krajowa A2 (Poznań-Warszawa). W skład Gminy wchodzi miasto 

Czerniejewo oraz sołectwa: Graby, Nidom, Goraniec,, Pakszynek, Czeluścin, 

Pawłowo, Goranin, Kosmowo, Gębarzewo, Pakszyn, szczytniki Czerniejewskie, 

Rakowo, Kosowo, Żydowo, Kąpiel. 

 

II. Podstawa prawna: 

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

czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

III. Zagadnienia ogólne: 

1. W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Czerniejewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywał się 

na podstawie umów cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych. Zadania realizowane 

były przez: 

1) Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk -  

2) P.U.H. JAMPEX PIOTR CHMURA ul. Kraszewskiego 47 62-250 Czerniejewo 

3) IGLESPOL Z. Iglewski i wspólnicy spółka ul. Wrocławska 14 62-300 Września 

4) URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno 

5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. ul. Gen.  Sikorskiego 38 62-300 

Września 

6) Firma ODPAD Transportowo-Handlowa Wojciech Wesołowski

-  

 

2. 

IGLESPOL Z. Iglewski i wspólnicy spółka ul. 

Wrocławska 14 62-300 Września, która została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 01.07.2013 r. 

do 30.06.2014 r.  
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3. Nowy przyjęty przez Gminę system gospodarki odpadami komunalnymi wiązał się 

z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, tj. 

miesięcznej opłaty uiszczanej na rzecz Gminy Czerniejewo przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. W ramach uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy 

Czerniejewo Uchwałą nr XXV/146/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 8 ,00 zł za 

miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady 

zbierane w sposób selektywny oraz 16,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego 

daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

 

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo oraz z Uchwałą nr 

XXV/149/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 r. 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbyło się w sposób następujący: 

a. odpady przeznaczone do odzysku (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe); 

b. odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i inne organiczne); 

c. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

 

5. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Burmistrza z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r., zebrano następujące ilości 

odpadów: 

 

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów I półrocze 2013 

roku [Mg] 

II półrocze 2013 

roku [Mg] 

Razem 

[Mg] 

1.  Nie segregowane 

(zmieszane) 

odpady komunalne 

20 03 01 514, 1 102,1 616,2 

2.  Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 0 4,7 4,7 

3.  Szkło 20 01 02 0 0,4 0,4 

4.  Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 0 89,7 89,7 

5.  Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

17 01 01 0 5,3 5,3 

6.  Odpady ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 0 5,6 5,6 

7.  Inne odpady nie 

ulegające 

biodegradacji 

20 02 03 21,4 31,2 52,5 

8.  Gleba i ziemia, w 20 02 02 0 27,7 27,7 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czerniejewo/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=19&podmenu=74&str=1&id=1145
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czerniejewo/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=19&podmenu=74&str=1&id=1145
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czerniejewo/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=19&podmenu=74&str=1&id=1145
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tym kamienie 

9.  Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

15 01 02 11 2,6 13,6 

10.  Opakowania ze 

szkła 
15 01 07 50,3 13,6 63,9 

11.  Baterie i 

akumulatory 

łącznie z bateriami 

i akumulatorami 

wymienionymi w 

16 06 01, 16 06 02 

lub 

16 06 03 oraz nie 

sortowane baterie i 

akumulatory 

zawierające te 

baterie 

20 01 33 0,1 0 0,1 

12.  Opakowania z 

papieru i tektury 
15 01 01 0,9 4,5 5,4 

13.  Inne odpady (w 

tym zmieszane 

substancje i 

przedmioty) z 

mechanicznej 

obróbki odpadów 

inne niż 

wymienione w 19 

12 11 

19 12 12 51,2 687,6 738,8 

 

 

6. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady zbierane w sposób selektywny 

i odpady biodegradowalne oraz pojemniki na odpady zmieszane. 

 

W ramach systemu obowiązującego na terenie gminy Czerniejewo firma obsługująca 

wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w pojemniki zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami przez właścicieli nieruchomości.  

Właścicielom nieruchomości w okresie 1.07.2013r. do 31.12.2013r. wydano 

następującą ilość worków: 12882 szt. 

- worki na odpady biodegradowalne: 4200 szt., 

- worki na odpady selektywne (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne): ok. 8682 szt.  

Ponadto Gmina Czerniejewo zakupiła dodatkowo worki, które mieszkańcy mogą 

odebrać w poszczególnych sołectwach lub Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. 

Ilość zakupionych worków: 13000 sztuk w tym: bezbarwnych 8500, a worków na 

odpady biodegradowalne  4500 sztuk. 

 

7. Działania Urzędu Miasta i Gminy wspomagające rodziny wielodzietne. 

W III kwartale 2013 roku Rada Miasta i Gminy Czerniejewo podjęła Uchwałę nr 

XXXIII/220/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat, dla 
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właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Czerniejewo. 

W 2013 roku wydano 6 decyzji z tytułu dopłaty. 

 

8. Na terenie gminy Czerniejewo od lipca 2013 roku działa mobilny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mobilny PSZOK przeznaczony jest obsługi 

mieszkańców całej gminy Czerniejewo. Miejscem działania Mobilnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów jest teren przy Oczyszczalni Ścieków znajdującej się 

na os. Działkowym 10 w miejscowości Czerniejewo. Mobilny PSZOK obsługuję 

interesantów w każdą sobotę w godzinach od 10ºº do 11ºº. 

 

 
 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Czerniejewo oraz Uchwałą nr XXV/149/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 

28 listopada 2012 r. 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 właścicieli 

nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK 

mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie: 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 tekstylia, 

 zużyte baterie i akumulatory, (zużyte baterie można też oddać do Urzędu Miasta 

i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie w godzinach pracy 

urzędu- poniedziałki od 8ºº do 16ºº, od wtorku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº), 

 zużyte opony, 

 odpady niebezpieczne, 

 odpady z prac budowlanych i rozbiórkowych (nie wymagających od Starosty 

pozwolenia na budowę), 

 pozostałe odpady inne niż wymienione, przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać 

za dodatkową opłatą. 
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Mieszkańcy są zobowiązani przetransportować odpady na PSZOK we własnym 

zakresie. 

 

W 2013 roku firma IGLESPOL odebrała z PSZOK następujące odpady: 

 

Rodzaj zebranych odpadów Kod odpadów Ilość [Mg] 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 4,7 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z remontów 

i rozbiórek 

17 01 01 5,3 

 Razem 10,0 

 

IV. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania.  

Na terenie gminy Czerniejewo nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady komunalne z Gminy Czerniejewo przekazywane 

były w 2013 roku do: 

 Zakład Gospodarki Odpadami Lulkowo 12 a 62-200 Gniezno; 

 Komunalne Wysypisko Odpadów Stałych Borówko 62-010 Borówko; 

 Sortownia odpadów komunalnych Bieganowo 28 62-305 Sokolniki; 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOMET 62-010 Pobiedziska ul.Fabryczna 8; 

 Rhenus Recycling Polska Sp. Z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73; 

 REBA Organizacja Odzysku S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19/16; 

 Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych Pławce 5A 63-011 

Pławce; 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie, 

Chłądowo dz. Nr 78/1 62-230 Witkowo, gm. Witkowo; 

 Gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie, 

Bardo dz. Nr 91/2 62-300 Września, gm. Września; 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w m. Miaty (Święte), Miaty 

dz. Nr 120/1 i 136/1, gm. Trzemeszno; 

 Wtór Jan Bis „Zakład Sur.Wtórn. P.Janowski 62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 4. 

 Alkom Sp. Z o.o. ul. Północna 1 61 -719 Poznań Oddział Konikowo 12 62-200 

Gniezno. 
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Na terenie gminy Czerniejewo w 2013 roku nie zrealizowano żadnych zadań 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Gmina Czerniejewo działając na podstawie Porozumienia międzygminnego bierze 

udział w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projekt ten 

obejmuje budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wraz ze stacją 

przeładunkową w Bardo. Przygotowanie i realizacja zadania została powierzona 

Miastu Gniezno.  

Charakterystyka inwestycji: 

LOKALIZACJA: 

Lulkowo, Bardo 

GMINA: Gniezno, Września 

POWIAT: gnieźnieński, wrzesiński 

WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar następujących gmin: Gniezno, Czerniejewo, 

Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Września, Nekla, 

Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry. Jest to obszar o powierzchni ok. 1858,8 km 2, zamieszkały 

przez 212 tys. mieszkańców. 

Budowa ZZO w Lulkowie rozpoczęła się 5 czerwca 2014, a jej zakończenie planowane jest 

na 5 czerwca 2015r. 

Wartość brutto projektu wynosi   81.552.091,55 zł brutto, z czego dotację ze środków Unii 

Europejskiej stanowi kwota 46.480.297,81zł. 

W roku 2013 z budżetu Gminy Czerniejewo wypłynęło 14.524,55 zł 

 

3. Liczba ludności. 

 

Gmina Czerniejewo liczy 7171 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (stan na 

31.12.2013 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które zostały złożone w Urzędzie Miasta ujętych zostało 6535 osób.  

Różnica, która wynika z ilości mieszkańców zameldowanych a osobami ujętymi 

w złożonych deklaracjach jest fakt, iż część mieszkańców przebywa poza miejscem 

stałego zameldowania. Mieszkańcy zamieszkują zarówno na obszarze Polski jak 

również poza granicami kraju w celach edukacyjnych, rekreacyjnych lub 

zawodowych- wiąże się to z globalnie występującą migracją ludności.  
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4. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, 

o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. 

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 ppkt e u.c.p.g., analizie powinna zostać poddana 

również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 

mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. Na chwilę obecną, jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości ciekłych bądź 

stałych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Burmistrz Miasta 

i Gminy Czerniejewo przeprowadza wizję lokalną w przedmiotowej sprawie. W toku 

badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez 

właściciela nieruchomości i podejmowane odpowiednie działania. 

 

5. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami: 

 zbieranie odpadów w sposób selektywny zadeklarowało 91% mieszkańców;  

 zbieranie odpadów w sposób nieselektywny zadeklarowało 9% mieszkańców. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Czerniejewo od 

1.01.2013r. do 31.12.2013r.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 

maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów, obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów 

ograniczenia mady odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w 2013 roku.  

Gmina Czerniejewo osiągnęła następujące poziomy : 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania- 48%, 

 poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

odebranych z terenu gminy Czerniejewo- 26%.  

7. Według kart przekazania odpadów, z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Czerniejewo w okresie 1.07.2013r. do 31.12.2013r. odebrano następującą 

ilość odpadów: 

 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi rozpoczął się 1 lipca 

roku i objął on III i IV kwartał 2013 roku. Firma IGLESPOL odebrała z terenu 

gminy Czerniejewo łącznie 789,57 Mg.  

Według sprawozdań miesięcznych ilości przedstawiają się to następująco: 
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Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

Kod 

odpadów 

Lipiec  

[Mg] 

Sierpień 

[Mg] 

Wrzesień 

[Mg] 

Październi

k [Mg] 

Listopad 

[Mg] 

Grudzień 

[Mg] 
Suma 

Odpady 

zmieszane 
20 03 01 84,96 93,14 106,19 115,39 137,75 146,96 684,39 

Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 1,50 1,10 0,80 0,70 0,20 0,40 4,70 

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 
15 01 06 11,49 18,22 15,65 16,38 9,76 18,16 89,66 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 1,15 1,6 0,9 1,10 0,4 0,40 5,55 

Odpady z betonu 

oraz gruzu 

betonowego 

z rozbiórek 

i remontów 

17 01 01 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 1,12 5,27 

Razem 
 

99,1 114,06 127,69 133,57 148,11 167,04 789,57 
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V. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

1.07.2013r. do 31.12.2013r.  

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

305.695,31 

Zaległości na dzień 31.12.2013r. 41.758,89 

Nadpłaty na dzień 31.12.2013r. 5.374,20 
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Należności z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

342.080,00 

 

 

VI. Koszty obsługi systemu w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. 

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy wydatkowano kwotę w wysokości: 293.567,70 zł.  

 

VII. Działania związane z edukacją. 

W ramach działań edukacyjnych przygotowano: 

 ulotki propagujące nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

zostały dostarczone właścicielom nieruchomości zamieszkałych 

 

 zakładki dotyczące segregacji odpadów, które zostały przekazane do placówek 

oświatowych na terenie gminy Czerniejewo 
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 zakupiono nagrody książkowe na konkurs ekologiczny zorganizowany w Zespole 

Szkół Publicznych w Czerniejewie, 

 przeprowadzono konkurs „Segregujesz- wygrywasz” przeznaczony dla mieszkańców 

z gminy Czerniejewo. Nagrodami w konkursie był pojemnik na odpady ufundowany 

przez firmę IGLESPOL oraz kompostownik finansowany z budżetu gminy, 

 sukcesywnie umieszczano na stronie urzędu www.czerniejewo.pl oraz w prasie 

lokalnej „Monitor Czerniejewski” informację dotyczące prawidłowej zbiórki 

odpadów, kompostowania odpadów i aktualności związanych z harmonogramem 

wywozu odpadów komunalnych. 

 

 

VIII. Podsumowanie  

Na terenie Gminy Czerniejewo od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system 

zagospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Czerniejewo podjęła w terminie 

wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Kampania informacyjna była prowadzona w sposób prawidłowy i sukcesywny, 

potwierdza to osiągnięcie wymaganego prawem poziomu recyklingu oraz 

ograniczenia masy składowania odpadów. 

 

 

 

      Opracowała: Agnieszka Moch 


