


Miasto i gmina Końskie usytuowane są w północnozachodniej części województwa
świętokrzyskiego, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej,
w obrębie Zagłębia Staropolskiego. Sąsiaduje z gminami: Stąporków, Smyków,
Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w województwie świętokrzyskim oraz z
Przysuchą w Mazowieckiem, Żarnowem i Białaczowem
w Łódzkiem. Zajmuje powierzchnię 250 km2 (z czego miasto - 18 km2 )
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Stan ludności na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosi: 
miasto – 21 203, 
gmina – 16 333, 
Razem – 37 536 osób.



Rada Miejska w Końskich w 2007 r. podjęła uchwałę nr XIII/76/2007 z dn. 12.09.2007 r.
w sprawie przeprowadzenia lokalnego referendum dotyczącego przejęcia za
odpłatnością przez Gminę Końskie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
W dniu 21 października 2007 r. w Końskich odbyło się referendum gminne. Mieszkańcy
naszego Miasta i Gminy odpowiadali na pytanie czy są za przejęciem przez Gminę
obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
W referendum wzięło udział ponad 44,3 % ogółu uprawnionych do głosowania z czego
przeszło 86,6 % odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie.przeszło 86,6 % odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie.
W ten sposób mieszkańcy miasta i gminy Końskie wyrazili wolę przekazania Gminie
swoich obowiązków dotyczących odbioru odpadów komunalnych
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ANALIZA RUNKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przygotowując się do realizacji tego zadania Urząd dokonał analizy rynku śmieciowego
pod kątem działających na terenie miasta i gminy Końskie firm prowadzących
działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Z analizy oraz informacji przedkładanych zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez firmy wynikało, że w 100 % odbióro utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez firmy wynikało, że w 100 % odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Końskie
był prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Końskich. Przedsiębiorstwo to jest spółką gminną utworzoną do wykonywania
między innymi zadań związanych z gospodarką odpadami w tym należących do zadań
własnych gminy.



W związku z przejęciem obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości Gmina Końskie stworzyła warunki do selektywnej zbiórki odpadów
poprzez wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów w kompletach po trzy pojemniki o pojemności 2,5 m3

każdy z przeznaczeniem oddzielnie na tworzywa sztuczne, makulaturę oraz szkło.
W zabudowie jednorodzinnej nieruchomości wyposażono w stojaki z pokrywami
przystosowane do mocowania trzech worków odpowiednio oznakowanych
przeznaczonych do gromadzenia wyżej wymienionych grup odpadów. Łączneprzeznaczonych do gromadzenia wyżej wymienionych grup odpadów. Łączne
potrzeby oszacowane zostały na 171 szt. pojemników o pojemności 2,5 m3 oraz 6 000
szt. stojaków.



Gmina Końskie posiada własne składowisko odpadów komunalnych w Końskich przy
ul. Spacerowej. Posiada ono pozwolenie zintegrowane dla instalacji składowania
odpadów komunalnych wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz zatwierdzoną
instrukcję eksploatacji ww. składowiska odpadów. W imieniu Gminy Końskie
składowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Końskich.



Rada Miejska w Końskich w 2008 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/227/2008
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od
właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów
komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków, ogłoszona w Dz. Urz.
Województwa Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 40, poz. 596. Do dnia dzisiejszegoWojewództwa Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 40, poz. 596. Do dnia dzisiejszego
dokonano dwóch zmian w ww. uchwale. Nie wpłynęły one jednak na zmianę
obowiązujących stawek opłat.



Obowiązujące stawki zryczałtowanej miesięcznej opłaty ponoszonej przez

właścicieli nieruchomości za odbiór selektywnie zebranych odpadów

komunalnych (conajmniej 30% objętości odpadów segregowanych

w stosunku do ogólnej objętości oddanych odpadów) wynoszą:

1) od 1 osoby w gospodarstwie domowym 2,70 zł
2) od 1 ucznia w szkole i 1 wychowanka w przedszkolu 0,60 zł2) od 1 ucznia w szkole i 1 wychowanka w przedszkolu 0,60 zł
3) od 1 osoby zatrudnionej:

a) w szpitalu 10,80 zł
b) w hotelu lub domu wypoczynkowym 12,00 zł
c) w innym miejscu nie wymienionym pod lit. a i b 3,60 zł

4) od działki niezabudowanej na terenie ogrodów działkowych, domku letniskowego lub
innego budynku na terenie wykorzystywanym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych
lub na terenie ogródków działkowych 1,20 zł
5) w pozostałych przypadkach od 1 m3 faktycznie oddawanych odpadów 60 zł



Obowiązujące stawki zryczałtowanej miesięcznej opłaty ponoszonej przez

właścicieli nieruchomości za odbiór niesegregowanych odpadów

komunalnych (w przypadku niesortowania lub nie uzyskania wymaganego

stopnia segregacji conajmniej 30% objętości odpadów segregowanych

w stosunku do ogólnej objętości oddanych odpadów) wynoszą:

1) od 1 osoby w gospodarstwie domowym 3,60 zł1) od 1 osoby w gospodarstwie domowym 3,60 zł
2) od 1 ucznia w szkole i 1 wychowanka w przedszkolu 0,80 zł
3) od 1 osoby zatrudnionej:

a) w szpitalu 14,40 zł
b) w hotelu lub domu wypoczynkowym 16,00 zł
c) w innym miejscu nie wymienionym pod lit. a i b 4,80 zł

4) od działki niezabudowanej na terenie ogrodów działkowych, domku letniskowego
lub innego budynku na terenie wykorzystywanym do celów rekreacyjno-
wypoczynkowych lub na terenie ogródków działkowych 1,60 zł
5) w pozostałych przypadkach od 1 m3 faktycznie oddawanych odpadów 80 zł



Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy
Końskie polegającego na przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości uzależnione było od wielu czynników w tym od
przygotowania bazy danych płatników opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
W pierwszej kolejności podjęte zostały działania zmierzające do utworzenia
a następnie uszczegółowienia bazy danych w nowo zakupionym programie
komputerowym umożliwiającym ewidencję i naliczania opłaty za odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości.właścicieli nieruchomości.



Z dniem 1 kwietnia 2009 r., kiedy to Gmina Końskie przejęła od właścicieli
nieruchomości obowiązek w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usługę
w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów świadczy jednostka
organizacyjna Gminy Końskie - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Końskich zgodnie z uchwałą nr 1/2009 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Końskich oraz uchwałą Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
19 grudnia 2008r. z późniejszymi zmianami.
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System gospodarki System gospodarki 

odpadami komunalnymiodpadami komunalnymi

Teren miasta i gminy Końskie nie został podzielony na sektory.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich świadczy
usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie całej Gminy Końskie.
Obsługuje całe miasto i sołectwa na terenie gminy. Sporządzony jest na tą
okoliczność harmonogram wywozu nieczystości stałych, w którym
uwzględnione są miejscowości i ulice w mieście i przypisane im dni odbioruuwzględnione są miejscowości i ulice w mieście i przypisane im dni odbioru
odpadów komunalnych.



Jest ustalony harmonogram odbioru odpadów komunalnych z częstotliwością na
terenach wiejskich raz w miesiącu natomiast na terenach miejskich 2 razy
w miesiącu. Odpady zmieszane są zbierane i gromadzone w pojemnikach
o pojemności 110, 120, 1100 l i większej, określonej w Regulaminie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie. Odpady
komunalne selektywne są zbierane i gromadzone przez właścicieli nieruchomości na
terenach zabudowy jednorodzinnej w workach 120 l oraz w pojemnikach typu
„dzwon” o pojemności 2,5 m3 na terenach budownictwa wielorodzinnego.„dzwon” o pojemności 2,5 m3 na terenach budownictwa wielorodzinnego.

Miasto 2 razy w miesiącu
Gmina 1 raz w miesiącu



Informację o ilości odebranych odpadów komunalnych z poszczególnych
nieruchomości przesyłane są na serwer przy wykorzystaniu PDA (palmtopów) przez
pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich.
Następnie informacje te pobierane są przez odpowiedni program, który przypisuje
poszczególne informacje o ilości odebranych odpadów do konkretnych pozycji
w programie do ewidencji „płatników opłaty śmieciowej”.



Opłata wyliczana jest na podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela
nieruchomości, który podaje liczbę osób wytwarzających odpady (osoba przebywa na
terenie nieruchomości powyżej 2 miesięcy) oraz stopnia segregacji (taryfa 1
w przypadku uzyskania co najmniej 30% odpadów selektywnych w stosunku do
ogólnej objętości oddanych odpadów lub taryfa 2 w przypadku nie osiągnięcia
wymaganego stopnia segregacji). Poniżej przedstawiamy wzór zawiadomienia
o wysokości naliczonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych



System gospodarki System gospodarki 

odpadami komunalnymiodpadami komunalnymi

Zebrane opłaty stanowią w całości przychód gminy i w całości są
wydatkowane w ramach rocznego budżetu gminy uchwalonego przez Radę
Miejską. Różnica między wpływami i wydatkami występuje dlatego że
ustalona stawka opłaty jest niższa niż faktyczny koszt ponoszony z tego tytułu
przez Gminę. Jest to cena jaką Gmina Końskie zdecydowała się zapłacić abyprzez Gminę. Jest to cena jaką Gmina Końskie zdecydowała się zapłacić aby
wdrożyć system w którym wszystkie stałe odpady komunalne wytworzone na
obszarze Gminy zostaną zebrane i zgodnie z wymogami ochrony środowiska
zagospodarowane lub unieszkodliwione. Obecnie przychody z tytułu opłaty
stanowią ok. 60 % kosztów odbioru odpadów. Gmina sytuację tę uważa za
przejściową.



Informacje dotyczące ponoszonych kosztów z tytułu odbioru odpadów komunalnych

Rok

Wysokość opłaty z tytułu 

odbioru odpadów komunalnych 

przez PGK

Należności naliczone na właścicieli 

nieruchomości z tytułu opłaty za 

odbiór odpadów komunalnych

zł zł

2009 (3kw) 1 900 000 1 100 000
2010 2 700 000 1 500 000
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Wszystkie zmiany ilości osób przebywających na terenie nieruchomości dokonywane
są poprzez złożenie oświadczenia do ustalenia opłaty za odbiór odpadów

komunalnych, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności
uzasadniających powstanie obowiązku uiszczenia opłaty lub zmiany jej wysokości.
Poniżej przedstawiamy druk oświadczenia.



Strumień odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z terenu nieruchomości od
ich właścicieli w 100 % przyjmowany jest i poddawany utylizacji poprzez składowanie
na gminnym składowisku odpadów. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny
są zbywane do firm posiadających stosowne zezwolenia i instalacje do sortowania
poza teren gminy Końskie.



Informacje dotyczące ilości odebranych odpadów komunalnych

Rok

Ogólna masa 

odpadów 

komunalnych

Niesegregowane 

odpady komunalne

Selektywne odpady 

komunalne

Stosunek odpadów 

zebranych w sposób 

selektywny do ogólnej 

ilości zebranych odpadów

Mg Mg Mg %

2008 6 567,25 6 436,28 130,97 2,0

2009 7 514,73 6 960,93 553,80 7,4

2010 8 358,52 7 283,68 874,50 10,52010 8 358,52 7 283,68 874,50 10,5
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Podstawą rozliczenia pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem jest wyrażona
wagowo ilość odebranych odpadów i ustalona kwota za Mg tych odpadów
oraz monitoring prowadzony w zakresie niezbędnym do zarządzania
gospodarką odpadami, ustalenia faktycznych kosztów zorganizowania
i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku oraz
unieszkodliwiania odpadów.unieszkodliwiania odpadów.



Mocne strony

• znacząca poprawa czystości w gminie,
• włączenie do systemu wszystkich właścicieli nieruchomości w tym przedsiębiorców,
• silna motywacja mieszkańców do segregacji odpadów,
• przyspieszona edukacja ekologiczna właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas
odpadów pozbywali się nielegalnie,
• silna motywacja do podejmowania działań minimalizujących koszty funkcjonowania
systemu,systemu,
• pełny wpływ gminy na gospodarkę odpadami komunalnymi na obszarze gminy.

Słabe strony

• konieczność zwiększenia zatrudnienia w gminie do obsługi systemu.
• konieczność stosowania opłaty zryczałtowanej, która nie zawsze odpowiada
faktycznie wytwarzanym ilością odpadów w nieruchomości.




