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Wprowadzenie  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zadania gminy 

oraz obowiązki jakie nakłada się na właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 

czystości i porządku, oraz warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym 

usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.  

Od lat Polska boryka się z problemem odpadów komunalnych. System, który 

istniał do 1 lipca 2013r. nie przyniósł oczekiwanych efektów. Dlatego zdecydowano 

się przeprowadzić reformę systemu gospodarowania odpadami. 1 lipca 2011r. 

uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, która wzoruje się na doświadczeniach innych krajów europejskich. Nowy 

system obarczył samorządy robiąc je odpowiedzialnymi, za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. To gmina ma wpływ na każdy element gospodarki 

odpadami. Każda gmina zobowiązana jest wybrać podmiot w drodze przetargu, który 

będzie odpowiedzialny za szeroko rozumianą gospodarkę odpadami. W ustawie 

wskazano kolejność wprowadzania etapów nowego systemu. Od 1 stycznia 2011r. 

Wójt, Burmistrz, Prezydent prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorca, który odbiera odpady jest 

zobowiązany uzyskać wpis do rejestru. Podmiot posiadający wpis do rejestru będzie 

mógł odbierać odpady na zlecenie gminy, jedynie w przypadku wyboru jego oferty 

jako najkorzystniejszej. Nowy obowiązek dla gmin to coroczna analiza stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza weryfikuje możliwości techniczne i 

organizacyjne gminy w gospodarowaniu odpadami. Na gminy został nałożony również 

obowiązek przeprowadzania działań edukacyjnych i informacyjnych. Szczególnie 

obowiązek dotyczy umieszczania na stronach internetowych informacji o tworzonych 

systemach. W gminie Góra Kalwaria powstała strona 

www.gorakalwaria.odpadywgminie.com.  

  Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów 

komunalnych. Do poziomów ograniczania masy odpadów Gminy mają dochodzić 

stopniowo.  

Podstawą naliczania opłat jest deklaracja składana przez właściciela 

nieruchomości. Upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 

ma odbywać się za pomocą  obniżonej opłaty za odpady segregowane. Opłaty maja 

pokryć koszty funkcjonowania systemu.  

 W wprowadzaniu i realizacji prowadzonej gospodarki odpadami ważny jest 

aspekt socjologiczno-psychologiczny oraz rola grup społecznych. Gminy w wsparciu 

władz oświatowych, powinny zająć się edukacją proekologiczną w szkołach a także 

podjąć współpracę z wszelkimi organizacjami ekologicznymi. Środowisko rodzinne 

wpływające na kształtowanie światopoglądu dziecka, pozwala mu na lepsze  

http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/
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zrozumienie problemów środowiska i uświadamia jak pozytywnie wpływać na 

środowisko.  

 W gospodarce odpadami nie bez znaczenia pozostają motywacje zdrowotne  

i ekonomiczne. Złe zbieranie, gromadzenia, magazynowanie i składowanie odpadów 

może stworzyć duże zagrożenie epidemiologiczne. Bodziec ekonomiczny jest 

przyczyną minimalizowania ilości i selektywnej zbiórki odpadów.   

 Polska jest krajem które dopiero raczkuje w nowych realiach 

systemowych, przepisy krajowe zaciągnięte zostały z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 

Estonii.  

W Polsce przed wprowadzeniem rewolucji na składowiska oddawano 95% 

odpadów. Problem składowisk jest nadal nierozwiązany. Czy za 15 lat będziemy 

posiadać sprawny, działający system zgodny z prawem i samofinansujący się? Jest to 

możliwe ale niestety wymaga czegoś więcej niż składania deklaracji. Gminy nie mogą 

na systemach gospodarki odpadami zarabiać, nie mogą też do systemu dopłacać. To 

powoduje że system musi utrzymywać się sam i ma być samowystarczalny. 

Cel przygotowania analizy.  

 Dokument stanowi coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Góra Kalwaria. Analiza została sporządzona w celu weryfikacji 

możliwości technicznych oraz organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.  

 Podstawę prawną analizy stanowią: 

art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) 
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1. Charakterystyka gminy Góra Kalwaria.  
 

Gmina Góra Kalwaria leży na obszarze Niziny Środkowo - Mazowieckiej, na której 

strukturę składają się dwa mezoregiony: Dolina Środkowej Wisły obejmująca odcinek 

od Warszawy do Puław. Do tego mezoregionu zaliczamy wydmowy taras piaszczysty 

oraz niższy łąkowy taras zalewowy. 

Gmina Góra Kalwaria dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego, 

których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami 

zabytkowymi najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją 

jak również osiedlaniem się na terenie gminy.  

Gminę Góra Kalwaria zamieszkiwało, wg danych statystycznych 

na 31.06.2014r 25 499 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia jak na gminę miejsko - 

wiejską z przeważającymi terenami rolniczymi jest stosunkowo duża i wynosi 173 

osoby/km2. Wśród gmin powiatu piaseczyńskiego, gmina Góra Kalwaria zajmuje 

2 lokatę pod względem liczby ludności (na 6 gmin). Największą miejscowością gminy 

jest oczywiście Góra Kalwaria jest ona trzecim co do wielkości miastem powiatu 

piaseczyńskiego po Piasecznie i Konstancinie - Jeziornej. 

Gmina Góra Kalwaria leży na pograniczu Równiny Warszawskiej i doliny 

środkowej Wisły, w centralnej części województwa mazowieckiego. Od granic 

Warszawy dzieli ją ok. 20 km (35 km od centrum). Odległość z miasta Góra Kalwaria 

do stolicy powiatu w Piasecznie wynosi ok. 15 km. Sąsiaduje z gminami: 

od północy - Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem 

od wschodu - Karczewem (przez Wisłę) 

od południa - Chynowem i Warką 

od zachodu – Prażmowem. 

Największym atutem gminy jest jej położenie. Niedaleko Warszawy, 

na skrzyżowaniu szlaków (drogowych i kolejowych) wschód – zachód i północ – 

południe. Rolniczy charakter południowej części (malowniczy kompleks sadów 

i lasów) kontrastuje z przemysłową północą. Pośrodku leży Góra Kalwaria – główny 

ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i administracyjny gminy. Strefa północna (rejon 

wsi Baniocha) to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową, np. hale 

magazynowe i hurtownie oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Nie wyklucza 

się jednak budownictwa mieszkaniowego – szczególnie na zachodzie strefy. 
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W gminie istnieją również sprzyjające warunki dla przemysłu przetwórczego. Zagłębie 

owocowo –sadownicze (największe w Europie) zapewnia stabilne dostawy surowca. 

Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i przyrodniczych, z których 

najważniejsze to malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę 

Wisły, historyczne zespoły urbanistyczno – budowlane w mieście Góra Kalwaria 

i Czersku.  

Powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 500 ha. Gmina Góra Kalwaria 

jest gminą miejsko-wiejską a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodzą 

również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim. Użytkowanie gruntów na terenie 

gminy Góra Kalwaria jednoznacznie wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter. 

Ponad 61% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Stąd też na terenie gminy 

w największym stopniu rozwinięte jest głównie sadownictwo. Stosunkowo duży 

odsetek powierzchni gminy stanowią lasy - 19%. 
1
 

Ilość gospodarstw domowych: 

a. liczba gospodarstw domowych na terenie gminy wraz z gospodarstwami  

w Spółdzielni Mieszkaniowej: ok. 7500. 

b. Przybliżona ilość bloków w gminie Góra Kalwaria: 123. 

c. Przybliżona liczba mieszkańców zamieszkujących bloki w gminie Góra 

Kalwaria: ok. 4410. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.gorakalwaria.odpadywgminie.com  

http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/
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2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra 

Kalwaria.  
 Odpady komunalne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. 2013. 21 j.t. ze zm.) to odpady powstające w gospodarstwach domowych  

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  

w gospodarstwach domowych.  

Są to również odpady, które są wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych, 

jak obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury (handel, obiekty usługowe, 

turystyczne). Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.152.897 ze zm.), 

która weszła w życie 01.01.2012 r. zobowiązała gminy do zorganizowania od 1 lipca 

2013 r. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i fakultatywnie do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady.  

Gminy muszą zapewnić też budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub 

wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, aby ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania i osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu 

wskazanych frakcji odpadów komunalnych. 
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2.1. Góra Kalwaria i jej rola w gospodarce odpadami w Województwie 

Mazowieckim. 
  

 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 

Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz 

uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 

  

 Gmina Góra Kalwaria została wpisana w Warszawski Region Gospodarki 

Odpadami. Region ten jest najliczniejszym regionem pod względem liczby 

mieszkańców, spośród wszystkich regionów województwa mazowieckiego. Ludność 

wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 2 746 081 mieszkańców. W skład tego 

obszaru zaliczono 51 gmin z powiatów: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, 

piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, 

żyrardowskiego, mińskiego, garwolińskiego i m. st. Warszawy.  

 W celu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, gminy wchodzące  

w skład tego regionu zobowiązane są realizować szereg zadań nałożonych na nie  

w tym zakresie. Jednym z nich jest obowiązek określenia  zasad  

i sposobów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej 

frakcje takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. W ramach 

tworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obligatoryjnym 

zadaniem własnym gmin jest: 

 zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania, 

 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 wskazanie miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych.  

Na obszarze w 2010 roku wytworzonych zostało 1 017 723,90 Mg odpadów 

komunalnych. Poniższe tabele przedstawiają prognozy ilości wytwarzanych 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych a także ilości w/w odpadów 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2014-2020r. 
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Tabela 1 Prognoza ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych  

i odpadów zielonych w latach 2013 – 2020 w regionie warszawskim.2 

Zmieszane odpady komunalne (Mg) Odpady zielone (Mg) 

2014 2017 2020 2014 2017 2020 

958 267 1 003 960 1 053 566 53 944 56 853 59 478 

 

Tabela 2 Prognoza ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych  

i odpadów zielonych na 1 mieszkańca w latach 2013 – 2020 w regionie warszawskim. 3 

Zmieszane odpady komunalne 

(kg/M/rok) 

Odpady zielone (kg/M/rok) 

2014 2017 2020 2014 2017 2020 

348 363 382 20 21 22 

 

Na terenie regionu warszawskiego zlokalizowane są następujące obiekty do odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

Instalacje regionalne do obsługi regionu warszawskiego 

1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 

2.1 Instalacja MBP „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana  

w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249  

w Warszawie składająca się z sortowni zarówno odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy 

przerobowej 150 000 Mg/rok oraz kompostowni kontenerowej frakcji 

organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów organicznych zbieranych selektywnie o mocy przerobowej 31 000 

Mg/rok (RIPOK), 

                                                           
2 Źródło: opracowanie na podstawie WPGO woj. Mazowieckiego oraz na podstawie danych GUS  a także 

opracowania dr hab. A. Jędrczaka 

3
 Opcit  
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2.2 Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy 

zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie o mocach przerobowych części 

mechanicznej 200 000 Mg/rok i części biologicznej 100 000 Mg/rok 

(RIPOK), 

2.3 Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego 

„LEKARO” składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej 

210 000 Mg/rok i części biologicznej do przetwarzania frakcji organicznej 

wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocach 

przerobowych 25 500 Mg/rok zlokalizowana w gm. Wiązowna (RIPOK). 

2. Składowiska odpadów komunalnych : 

2.1 Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice – pojemność 

pozostała do wypełnienia 703 537,50 m³ (RIPOK), 

2.2 Składowisko odpadów w m. Otwock – Świerk, gm. Otwock – pojemność 

pozostała do wypełnienia 1 438 746 m³ (pojemność obejmuje kubaturę 

niewybudowanych kwater, brak danych o pojemności eksploatowanej 

kwatery) (RIPOK). 

Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych 

(20 03 01). 

3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 

3.1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków  

w Warszawie o mocy przerobowej 70 000 Mg/rok. Podana 

przepustowość stanowi sumę dla pracujących w jednym ciągu 

technologicznym: instalacji termicznej, sortowni i kompostowni – 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (RIPOK, 

planowana rozbudowa). 
4
 

 

 

                                                           
4
 Dane pochodzą z WPGO woj. Mazowieckiego  
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2.2. System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Góra 

Kalwaria.  
 

W Polsce od 1 lipca 2013r. obowiązują zrewolucjonizowane przepisy 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Urzędy miały 18 miesięcy 

na wprowadzenie rewolucji w  systemie gospodarki odpadami. Samorządy 

otrzymały szczególna rolę do spełnienia, chodziło o wdrożenie nowoczesnych 

narzędzi zarządzania środowiskowego. W ramach obowiązującego systemu 

kluczową kwestią staje się odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.  

 Wykonanie zadań jakie ciążą na gminach w zakresie utrzymania 

czystości i porządku polegało na stworzeniu odpowiedniej polityki co 

oznaczało opracowanie strategii postępowania w narzuconych przez zapisy 

ustawy ramach czasowych. Gmina stając się jedynym podmiotem jaki jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie nowego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, przejmuje pełną odpowiedzialność za 

efektywność systemu. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 

wymagało podjęcia przez rady gmin wielu uchwał dotyczących gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Pierwszą uchwałą jaką należało podjąć była uchwała rady miasta w sprawie 

organizacji systemu gminnego (art. 6r. ust. 3)
5
 

 W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta 

i Gminy Góry Kalwarii, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  z dnia 12 

lutego 2013r. Poz. 1678. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

 z dnia 25 stycznia 2013r. NR XXXV/390/2013. 

Drugą uchwałą była uchwała rady miasta w sprawie metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie takiej opłaty 

(art. 6k ust. 1,2,3)
6
 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej 

opłaty.  

                                                           
5
 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz 

2008 z późn. zm.  
6
 opcit 

http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/img/_094712_postanowienie_o_odbieraniu_odpad__w.pdf
http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/img/_094712_postanowienie_o_odbieraniu_odpad__w.pdf
http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/img/_094712_postanowienie_o_odbieraniu_odpad__w.pdf
http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/img/_094712_postanowienie_o_odbieraniu_odpad__w.pdf
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Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 

2013r. Poz. 1680. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 

25 stycznia 2013r. NR XXXV/392/2013. 

 

Trzecia uchwała dotyczyła wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. (art. 6n)
7
 

 

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 

2013r. Poz. 1681. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 

25 stycznia 2013r. NR XXXV/393/2013. 

 

Kolejna czwarta uchwała dotyczyła terminu, częstotliwości oraz trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (art. 6l)
8
 

 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 

2013r. Poz. 1680. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 

25 stycznia 2013r. NR XXXV/371/2013. 

 

Piąta już z kolei uchwała dotyczyła określenia szczegółowego sposobu 

świadczenia usług. (art. 6r ust. 3)
9
 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria  

i zagospodarowania tych odpadów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 08 

września 2014r. Poz. 8289. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

z dnia 29 sierpnia 2014r. NR LX/647/2014. 

                                                           
7
 Opcit  

8
 Opcit  

9
 opcit 
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Ostatnia już uchwała była z punktu widzenia mieszkańców gminy 

najważniejsza dotyczyła bowiem regulaminu utrzymania czystości i porządku  

w gminie. 

 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 08 

sierpnia 2014r. Poz. 8296. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

z dnia 29 sierpnia 2014r. NR LX/648/2014. 

 

Obowiązujący od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 

wiąże się z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 

miesięcznej opłaty, którą wnoszą właściciele nieruchomości zamieszkałych, na rzecz 

Gminy Góra Kalwaria, która w zamian odbierze od właścicieli nieruchomości każdą 

wytworzoną przez nich ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych  

w sposób selektywny zgodnie z zapisami prawa miejscowego.  

Obsługę administracyjną nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w Gminie Góra Kalwaria zapewniają dwa referaty: 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

W zakresie: 

 rejestru firm odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości i ich kontroli,  

 odbioru i zagospodarowania odpadów,  

 sprawozdawczości w tym zakresie, 

 deklaracji, 

 udostępniania na stronie internetowej  Urzędu informacji dot. 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Góra 

Kalwaria,  

 kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi,  

 prowadzenia kampanii edukacyjnej.  

Referat podatków i opłat  
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W zakresie: 

 opłat i egzekucji,  
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2.3. Sposoby postepowania z odpadami komunalnymi w gminie 

Góra Kalwaria.  
 

Od 1 lipca 2013 r. gmina Góra Kalwaria przejęła obowiązki odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nowe przepisy 

prawne wprowadziły radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami. Każdy 

mieszkaniec gminy objęty jest nowym ustrojem prawnym. Priorytetowym celem jest 

dla nas pozbycie się dzikich wysypisk śmieci, zlikwidowanie problemu palenia śmieci. 

Ważne jest także wpojenie edukacji ekologicznej odnośnie segregacji odpadów, co ma 

przełożenie na ochronę środowiska.  

Segregacja w Gminie Góra Kalwaria odbywa się z podziałem na frakcję suchą  

i morką.  

Rysunek 1:  Pojemniki z podziałem na frakcję suchą i mokrą.  

 

 

W zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się do worków 

dostarczanych przez Gminę (frakcja sucha) oraz mokrych (frakcja morka). Natomiast 

w zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na frakcję 

suchą mokrą oraz pojemnik na szkło.  

W celu usprawnienia jakości usług komunalnych wprowadzony został umowny 

podział na 4 sektory. 
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Rysunek 2 Podział na sektory miasta i gminy. 

 SEKTORY MIEJSKIE                                         SEKTORY WIEJSKIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gmina Góra Kalwaria przy współpracy z firmą odbierająca odpady 

komunalne z naszego terenu, stworzyła harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z każdego sektora. 

Rysunek 3 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z sektora I. 
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Pozostałe harmonogramy są dostępne na stronie internetowej: 
http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/?d=154 
 

http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/?d=154
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2.4. Procedura przetargowa w celu wyłonienia przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne z nieruchomości  

z terenu gminy Góra Kalwaria.  
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku odsyła do przeprowadzenia 

procedury przetargowej w celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zapis w ustawie dot. procedury przetargowej ogranicza gminy do skorzystania  

z trybów przewidzianych w PZP. Podstawowym trybem procedury przetargowej jest 

tryb przetargu nieograniczonego. Proces przygotowania przetargu wiąże się 

z przygotowaniem merytorycznym, należało zacząć od powołania komisji, komisja 

przetargowa przystępuje następnie do sporządzenia Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokument zawiera: 

 Przedmiot zamówienia,  

 Warunki i wymogi ubiegania się o realizację zamówienia,  

 Termin jego realizacji,  

 Sposób sporządzenia i składania oferty,  

 Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia,  

 Istotne postanowienia zamówienia. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie bip. Urzędu: 

http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=259597  

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie 

(odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Góra Kalwaria odbyło 

się w dniu 29.04.2013r.  

Na publiczne ogłoszenie o zamówieniu odpowiedziało 8 firm wykonujących do 

tej pory usługi komunalne, z czego 3 oferty firm zostały wykluczone, oraz 3 

odrzucone. Wyniki postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego zostały umieszczone na stronie: 

http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=264701  

 Najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria w SIWZ, złożyła firma P.P.H.U. 

Lekaro Jolanta Zagórska; Wola Ducka 70A; 05-408 Glinianka na kwotę: 

2 931 622,76 zł. 

 Umowa na w/w przedmiot zamówienia została podpisana na okres 18 m-cy.  

http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=259597
http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=264701
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3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.     
 

Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na 

właścicieli nieruchomości obowiązek, złożenia do burmistrza miasta deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania nieruchomości. W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami ponosi się w zmienionej opłacie za miesiąc w którym 

nastąpiła zmiana. Drobna zmiana danych zawartych w pierwszej złożonej 

deklaracji powoduje obowiązek złożenia nowej deklaracji.  

W gminie Góra Kalwaria składanie pierwszej deklaracji obywało się do dnia 30 

kwietnia 2013r.  

Schemat  1: Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  Stan na dzień 15 października 2013r.  

 

Ilość złożonych deklaracji  

6 138 sztuk 

 

              202                    

deklaracji zerowych  

                                        

5 068                                                 762 

                   z zadeklarowaną segregacją odpadów              bez segregacji  

 

Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji, oraz wszczynane są 

postepowania w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, 

obecnie wszczętych jest około 70 postępowań. Wydanych około 10 decyzji 

ustalających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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4. Sprawozdawczość  
 

Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do 

sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9r powyższej ustawy 

marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane 

zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone 

nierzetelnie marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.  

4.1. Poziomy Odzysku w 2012r. i 2013r. osiągnięte w Gminie Góra 

Kalwaria.  
 

Rodzaj poziomu 2012 2013 

 
Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania 
 

63,65 % 14,01 % 

 
Poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

9,08 % 23,41 % 

 
Poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi 

metodami niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

100 % 95,37 % 
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4.2. Ilości odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych  

od 1 lipca 2013r.  
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4.2.  Ilości odebranych odpadów komunalnych segregowanych  

od 1 lipca 2013r.  
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4.3. Ilości odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 lipca 2013r.  
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4.5. Porównanie ilości odpadów segregowanych z niesegregowanymi 

odebranych z nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013r. do 30 

września 2014r.   
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5. Koszty poniesione w nowym systemie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 628 679 zł 

76 912 zł  

66 400 zł 91 844,2 zł 

Koszty poniesione w nowym systemie od 1 lipca 
2013 r. do 31 maja 2014r. 

Umowa z Firmą Lekaro odbierającą
odpady komunalne

Edukacja Ekologiczna

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

Zakup pojemników na odpady
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2 795 615,62 zł 

15 956,65 zł 

187 658,37 zł 

Obrót opłat z tyt. gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Wpływy

nadpłaty

zadłużenie


