
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Komunalnego 

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – zestawienie danych za I – IV 2015 

gmina Pępowo 

1.Dane uzyskane ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pępowo 

- liczba złożonych deklaracji na dzień 30.04.2015r.: 1 508 szt. 

- liczba nieruchomości – zgodnie ze złożonymi deklaracjami: 1 448 szt. 

- liczba osób – zgodnie ze złożonymi deklaracjami: 5 262  

- liczba mieszkańców gminy wg GUS: 6 012 

- procent liczby mieszkańców ujętych w deklaracjach w stosunku do liczby 

mieszkańców wg GUS: 87,52% 

2.Liczba złożonych deklaracji z podziałem na rodzaj nieruchomości 

- liczba nieruchomości zamieszkałych: 1 420 szt. 

- liczba nieruchomości niezamieszkałych: 76 szt. 

- liczba nieruchomości mieszanych: 12 szt. 

Razem: 1 508 szt. 

3.Podział nieruchomości zamieszkałych wg sposobu zbierania odpadów komunalnych 

- nieruchomości, które zbierają odpady w sposób selektywny – dane na dzień 

30.04.2015r.: 89,23% 

- nieruchomości, na których odpady nie są segregowane – dane na dzień 30.04.2015r.: 

10,77% 

4.Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych porównanie I – IV 2014 do I 

– IV 2015  

- suma masy odpadów I – IV 2014: 632,020 Mg 

- suma masy odpadów I – IV 2015: 643,180 Mg 

- wzrost masy odebranych odpadów: 2% 

5.Masa odebranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w 

miesiącach I-IV 2015 

- papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe: 2,040 Mg 



- tworzywa sztuczne, metal: 12,540 Mg 

- szkło białe: 20,680 Mg 

- szkło kolorowe: 9,700 Mg 

Suma masy odebranych odpadów selektywnie zebranych: 44,960 Mg. 

6.Masa odebranych selektywnych odpadów komunalnych porównanie I-IV 2014 do I-

IV 2015 

- suma ilości odpadów za I-IV 2014: 32,340 Mg 

- suma ilości odpadów za I-IV 2015: 44,960 Mg  

- wzrost masy odebranych odpadów: 39% 

7.Masa odebranych odpadów selektywnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w okresie 

4 miesięcy: 7,48 kg. 

8.Masa wszystkich odebranych odpadów komunalnych w miesiącach I-IV 2015: 

- odpady zmieszane: 643,180 Mg 

- odpady selektywne: 44,960 Mg 

- % odpadów selektywnie zebranych: 6,5% 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2,120 Mg 

- odpady wielkogabarytowe: 8,920 Mg 

- odpady zielone: 0,000 Mg 

- inne odpady: 0,029 Mg 

- odpady rozbiórkowe i poremontowe: 0,640 Mg 

Suma masy odebranych odpadów: 699,849 Mg 

Masa odpadów na 1 osobę: 116,41 kg/os/4 m-ce. 

9.Koszty Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego gospodarowania 

odpadami komunalnymi w okresie I-IV 2015 

- odbiór odpadów: 3 387 020,26 zł 

- PSZOK: 436 355,08 zł 

- zagospodarowanie odpadów: 6 593 244,87 zł 



- odbiór leków: 8 067,60 zł 

- koszty administracyjne: 583 416,37 

- koszty edukacji ekologicznej: 6 150,00 

Razem koszty I-IV 2015: 11 014 254,18 zł. 

10.Edukacja ekologiczna 

Zajęcia przeprowadzone w ramach akcji edukacyjnej pt.: „Kształtowanie świadomości 

ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin 

Regionu Leszczyńskiego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi” 

Gmina Pępowo: 

- ilość szkół: 2 

- ilość klas: 3 

- ilość dzieci: 60 

11.Wyniki kontroli prowadzonych przez pracowników KZGRL 2015 

Na terenie gminy Pępowo skontrolowano miejscowość Pępowo, ulice: 1 Maja, 

Anielin, Bażantarnia, J. Dalekiego, Cegielnia, Kobylińska, M. Orłonia, Szkolna, E. 

Bojanowskiego, Chocieszewicka, St. Nadstawek.  

- liczba skontrolowanych nieruchomości: 343 

- liczba niezłożonych deklaracji: 14 

- liczba upomnień dotyczących złej segregacji: 21 


