Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta
Żuromin za rok 2014

Żuromin 2015 r.

Rozdział I
1. Wstęp.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm)
gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy gospodarki odpadami
komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy
w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów
poniesionych

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma również dostarczyć informacji
o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują
obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem
analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Prezentowana analiza dotyczy roku 2014.
2. Podstawy prawne.
Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z póżn.zm). Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek
na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki
odpadami.

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w swoim
zakresie obejmuje:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania,
b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
d) liczbę mieszkańców,
e) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których
mowa w art. 6 ust. 6-12,
f) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
g) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta
Żuromin funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne:
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm),
 Uchwała Nr 234/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia
2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Żuromin,
 Uchwała Nr 231/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

 Uchwała Nr 30/VI/2015 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 Uchwała Nr 233/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 Uchwała Nr 228/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia
2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

oraz

właścicieli

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych,
 Uchwała Nr 197/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na
lata 2012 – 2017.
Zgodnie z ,,Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego
na lata 2012 – 2017’’ przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie
z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Głównym celem wprowadzonych zmian do obecnie funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim jest:
- działanie mające na celu zapobieganiu powstawania odpadów,
- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięciu kar
wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych,
- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami
komunalnymi,
- wywiązanie się z ustawowych obowiązków, a w szczególności osiągnięcie
wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, określonych w art. 3 b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Przyjęta

w

Wojewódzkim

Mazowieckiego

strategia

Planie

Gospodarki

postępowania

z

Odpadami
odpadami

dla
oraz

Województwa
cele

krótko

i długoterminowe wynikają z przepisów unijnych i określonych w prawie krajowym
wymagań dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami.
W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nakłada na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:
- przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczoną opłatę na
rzecz gminy,
- osiągnięciu do końca 2020 roku określonych w art. 3 b i art. 3 c ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn.zm) odpowiednich poziomów:
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości co najmniej 50% wagowo,
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania:


do dnia 16 lipca 2013 r.- do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,



do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.

-

organizowanie

przetargów

na

odbieranie

i

zagospodarowanie

odpadami

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
- ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne
zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje odpadów: papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady
ulegające biodegradacji,
- tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zabezpieczający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
- podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również
podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości do:
-

przekazywania

odebranych

selektywnie

odpadów

do

instalacji

odzysku

i unieszkodliwiania odpadów,
- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK.
Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat
2018-2023 została zakwalifikowana do płockiego regionu gospodarki odpadami.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego
przewiduje w regionie płockim:
I) Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych w tym:
- 2 instalacje do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych –
MBP


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno –
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk

- 1 instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownie


Ziemia Polska Sp. z o.o.o – kompostowania odpadów zielonych w m. Bielice,
gm. Sochaczew

- 1 składowisko odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania
– składowisko


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów
komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc.
II) Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych w tym:
Instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych –
MBP:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu- Sortownia zmieszanych
odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc,



Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie – Sortownia
zmieszanych odpadów komunalnych w Żurominie, ul. Piłsudskiego 3,



PPHU ZEBRA s.j. w Sochaczewie – Sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych oraz selektywnie zebranych w Sochaczewie, ul. Chemiczna 8.

Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownie:


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp z o.o.
Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała



Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

w

Płońsku-

Kompostownia

odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk.
Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania –
składowiska:


Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku – Składowisko
odpadów w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk,



Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – Składowisko odpadów w m.
Zakroczym, gm. Zakroczym,



REMONDIS DROBIN Komunalna Sp.z o.o. w Drobinie- Składowisko odpadów
komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin,



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Płońsku – Składowisko
odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk,



Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie – Składowisko
odpadów komunalnych w m. Brudnice, gm. Żuromin,



Wójt Gminy Mochowo – Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy, gm.
Mochowo,



Wójt Gminy Kuczbork- Osada – Składowisko odpadów w m. Kuczbork –Wieś,
gm. Kuczbork – Osada,



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.Składowisko odpadów komunalnych ,w m. Kobierniki, gm. Stara Biała.

4. Istniejący system zbierania odpadów w 2014 r.
Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z Uchwałą Nr 231/XXX/13 Rady Miejskiej
w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013 r .w sprawie określenia 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,
prowadzi

odbiór

odpadów

komunalnych z

zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

nieruchomości

zamieszkałych,

Zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemnikach 110 l w zabudowie
jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1100 l .
Odpady

segregowane

zbierane

są

w

systemie

workowym

w

zabudowie

jednorodzinnej, zaś w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1100 l.
Segregacja odbywa się w trzech frakcjach:
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- tworzywa sztuczne (worek żółty).
Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dla frakcji: papier, szkło
i tworzywa sztuczne) w zabudowie jednorodzinnej są dostarczane właścicielom
nieruchomości raz w miesiącu przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
Odbieranie z nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się :
a) 2 razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,
b) 1 raz w tygodniu – dla budynków jednorodzinnych w mieście ,
c) 1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych na wsi.
Natomiast odbieranie z nieruchomości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
odbywa się:
a) 1 raz w miesiącu – w zabudowie jednorodzinnej (miasto i wieś)
b) 2 razy w miesiącu – w zabudowie wielorodzinnej.
Na mocy przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin w 2014 r., odbiorem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowały się Żuromińskie
Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.

Rozdział II
1. Możliwości

przetwarzania

zmieszanych

odpadów

komunalnych,

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych związane są z ich zagospodarowaniem w regionalnych instalacjach do
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP.
Na terenie Gminy i Miasta Żuromin nie ma takich instalacji.
W 2014 r. odebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone
przekazywane były do poniższych instalacji.

Kod odpadu 20 03 01 (niesegregowane- zmieszane odpady komunalne)
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp z o.o.,
Mickiewicza

4,

09-100

Płońsk,

Zakład

Zagospodarowania

ul.

Odpadów

w Poświętnem.
2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych.
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Rachocin, gm. Sierpc

Kod odpadu 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji)
1. Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 04-850 Ożarów Mazowiecki

Pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych

przeznaczonych

do

składowania

zostały

przekazane

do

następujących instalacji.

Kod odpadu 19 12 12 (inne odpady – w tym zmieszane substancje i przedmiotyz mechanicznej obróbki odpadów inne niż w 19 12 11
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów
komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc.
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul.
Mickiewicza

4,

09-100

Płońsk,

Zakład

Zagospodarowania

Odpadów

w Poświętnem.
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp.z o.o.
Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów.
2.

Potrzeby

inwestycyjne

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi.
Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym związanymi z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin jest utworzenie Punktu
Selektywnego

Zbierania

Odpadów

Komunalnych

w

miejscowości

Brudnice

w budynku sortowni odpadów komunalnych.
Punkt dostępny będzie dla mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy
i Miasta Żuromin
Planuje się , iż w PSZOK-u będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:


papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,



metal oraz opakowania z metali,



tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,



opakowania wielomateriałowe,



szkło oraz opakowania ze szkła,



odpady zielone,



przeterminowane leki i chemikalia,



zużyte baterie i akumulatory,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



zużyte opony,



odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

oraz odpady określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.4 a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina jest w trakcie sporządzania dokumentów niezbędnych do utworzenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady będą magazynowane w budynku sortowni odpadów oraz 3 boksach
znajdujących się przy budynku sortowni, na utwardzonym podłożu, w odpowiednich
pojemnikach, kontenerach, boksach zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych oraz dostępem osób nieupoważnionych.
Na wyposażenie punktu planowany jest zakup pojemników na poszczególne
rodzaje odpadów, oznaczeń na pojemnik i boksy oraz oznaczenie samego punktu.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W 2014 r. Gmina i Miasto Żuromin poniosła koszty w związku z odbieraniem,
odzyskiem,

recyklingiem

i

unieszkodliwianiem

odpadów

komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 1.769 688,00 zł.
4. Liczba mieszkańców.
Według danych uzyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień
31.12.2014 r. w Gminie i Mieście Żuromin zameldowanych było 14.656 osób w tym:
- miasto – 8.945 osób
- wieś – 5.711 osób.
Natomiast

zadeklarowana

przez

właścicieli

nieruchomości

liczba

osób

zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Gminy i Miasto Żuromin wynosi
12.385 osób w tym:

- miasto – 7.489 osób
- wieś – 4.896 osób
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika min. z tego, że wielu uczniów
i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna
sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na
wykonywaną pracę przebywają poza teren gminy. Według ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za osoby faktycznie przebywające
na danej nieruchomości.
Prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzania ich ze stanem faktycznym. Właściciele nieruchomości,
co do których istnieją podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych wzywani są do
urzędu, w celu złożenia wyjaśnień.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje określającą
wysokość opłat za odpady komunalne.
Na koniec 2014 r. było złożonych 2590 deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
- 21 oświadczeń,
- 48 deklaracji ,,O’’,
informujących ,iż na danej nieruchomości nikt nie zamieszkuje.
Wobec osób, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji,
prowadzone było postępowanie o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zostało wydanych 8 decyzji nakładających obowiązek uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
Gmina jest w trakcie tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie
odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Firmy zostały poinformowane o obowiązku okazania się umową na odbiór
odpadów komunalnych.
7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako 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.
Dodaje się ponadto, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz
obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej (sektor gospodarczy, handel, usługi,
rzemiosło, szkolnictwo itp.)
Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy i Miasta Żuromin w 2014 r.
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 01– 3.399,22 Mg
- odpady segregowane – 234,28 Mg w tym:
a) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – kod 20 02 01 – 111,80 Mg
b) szkło – kod 20 01 02 – 34,6 Mg
c) opakowania ze szkła – kod 15 01 07 – 29,82 Mg
d) tworzywa sztuczne – kod 20 01 39 – 26,73 Mg
e) opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 07 – 9,44 Mg
f) papier i tektura – kod 20 01 01 – 2,82 Mg

g) zmieszane odpady opakowaniowe – kod 15 01 06 – 11,47 Mg
h) odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07 – 3,50 Mg
i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – kod 20 01 35* - 3,38 Mg
j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35 – kod 20 01 36 – 0,424 Mg
k) urządzenia zawierające freon – kod 20 01 23* - 0,296 Mg

Zgodnie z wymogami 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 (Dz.U.z 2012 r.
poz.645) Gmina i Miasto Żuromin osiągnęła 21,14 % poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.
Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14%,
wobec powyższego Gmina i miasto Żuromin osiągając wynik 21,14% wywiązała się
z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r. poz. 676), Gminy zostały
zobowiązane

do

ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku za 2014 rok do poziomu 50%.
Gmina i Miasto Żuromin za 2014 rok osiągnęła 21,18 % poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.

8. Ilość

zmieszanych

odpadów

komunalnych,

odpadów

zielonych

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierającej od właścicieli
nieruchomości odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Żuromin w roku 2014
odebrano następujące ilości odpadów:
- niesegregowane (zmieszane) odpady – kod 20 03 01 – 3.399,22 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji (zielone) – kod 20 02 01 – 111,8 Mg.

Ilość pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- kod 19 12 12 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko
odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc – 643,24 Mg
- kod 19 12 12 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.
z o.o., 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 – 602,13 Mg
- kod 19 12 12 - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
k/Płocka Sp.z o.o., Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów – 34,48 Mg
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