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Cel i założenia analizy 

Analiza stanu gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołbiel za rok 2018 

została sporządzona w celu realizacji obowiązków nałożonych na gminy przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.) 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. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Niniejsze opracowanie dotyczy roku 2018 i sporządzone zostało na podstawie sprawozdań 

złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów, rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych 

danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach analiza obejmuje 

w szczególności: 

− możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

− potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

− koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

− liczbę mieszkańców; 

− 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; 

− ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

− 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. 
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1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbiel. 

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbiel 

w 2018r. regulowały niżej wymienione uchwały Rady Gminy Kołbiel stanowiące akty prawa 

miejscowego: 

• UCHWAŁA NR XIV/107/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel 

• UCHWAŁA NR XII/88/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie 

Gminy Kołbiel i zagospodarowania tych odpadów. 

• UCHWAŁA NR XII/89/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli 

nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie 

przez część roku.  

• UCHWAŁA NR VI/40/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• UCHWAŁA NR XVIII/137/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. 

w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy 

Kołbiel. 

• UCHWAŁA NR XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w 

sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, 

lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez cześć roku 

• UCHWAŁA NR XXXVI/291/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 

2018 r sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, 
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lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez cześć roku 

• UCHWAŁA NR XII/91/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku 

• UCHWAŁA NR XXI/135/2013 Rada Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

• UCHWAŁA NR XXI/136/2013 Rada Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.  

• UCHWAŁA NR XXXV/276/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018r. w 

sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

mieszkańca.  

• UCHWAŁA NR XXXVI/290/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 marca 2018r. w 

sprawie: zmiany Uchwały nr  XXXV/276/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 

2018r w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

mieszkańca.  

• UCHWAŁA NR XXXV/278/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018r. 

w sprawie: terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

W dniu 15 listopada 2017r. ogłoszono przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy oraz ze względu na brak możliwości 

zwiększenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty, w dniu 18 grudnia 2017r. 

przetarg został unieważniony. 

 

5 stycznia 2018r. ogłoszono kolejny przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 
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Oferta została podzielona na 2 zadania: 

Zadanie Nr 1 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na stałe znajdujących się na terenie Gminy Kołbiel. 

Zadanie Nr 2 –  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku znajdujących się na terenie Gminy 

Kołbiel.  

Do dnia 16 stycznia 2018r. do godziny 11.00 wpłynęły dwie oferty: 

Wykonawca: nazwa i adres 
Zadanie 1 

cena brutto 

Zadanie 2 

cena brutto 
Wartość brutto 

P.P.H.U. LEKARO  

Jolanta Zagórska 

05-408 Glinianka , 

Wola Ducka 70A 

1 977 894,07zł    283 492,44zł 2 261 386,51zł 

„EKO-SAM” BIS Sp. z o.o. 

ul. Dobra 12 

05-306 Jakubów 

767 800,00zł 99 000,00zł 866 800,00zł 

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę „EKO-SAM” BIS Sp. z o.o. 

Umowa zawarta została na 11 miesięcy od lutego do grudnia 2018r. 

Odbiór odpadów w miesiącu styczniu odbywał się na podstawie odrębnej umowy. W 

miesiącu styczniu obowiązywały stawki określone w uchwale nr XXI/136/2013 Rada Gminy 

Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r. 

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018r. od 

lutego stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 

wyniosła 10,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny wyniosła 20,00zł 

miesięcznie do jednego mieszkańca. 

Od stycznia 2016r systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objęte również 

nieruchomości zabudowane domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami 

wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanymi jedynie przez 

część roku, położone na terenie gminy Kołbiel.  W roku 2018 Rada Gminy Kołbiel uchwałą nr 

XXXV/277/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniona  uchwałą nr XXXVI/291/2018 z dnia 23 

marca 2018r. ustaliła ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 205,00zł w 
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przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 410,00zł w przypadku jeśli odpady nie 

są segregowane.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem zbiorki 

odpadów komunalnych (instytucje oświatowe, placówki zdrowia, placówki handlowe, 

przedsiębiorstwa) zobowiązani są do podpisania we własnym zakresie stosownej umowy na 

świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, posiadającym 

wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kołbiel. Dla wyżej 

wymienionych nieruchomości niezamieszkałych usługi odbioru odpadów komunalnych 

świadczone były przez: 

• PPHU LEKARO Wola Ducka 70A  

• TONSMEIER Centrum  oddział Otwock ul. Piastowa 2 

• REMONDIS Otwock ul. Johna Lennona 4 

• EKO – SAM Bis Sp. z o.o. ul. Dobra 12 Jakubów 

• KOMA Marcin Pechcin Dębe Wielkie ul. Pedagogów 19 

 

Z nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów przez Gminę Kołbiel odbierana 

jest każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Jedyne ograniczenie dotyczy odpadów 

budowlanych, których odbiór  został ograniczony do 100kg z nieruchomości na rok. Obowiązuje 

także system segregacji odpadów „u źródła” czyli na terenie nieruchomości. Nieruchomości w 

ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażone są w worki 

służące do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. 

Selektywnie zebrane odpady mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 

zielony  worek – szkło, 

niebieski worek – papier makulatura, 

żółty worek – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe metale, 

brązowy worek - odpady zielone, 

czarny worek – zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania. 

Niezależnie od odbioru wyżej wymienionych odpadów istnieje możliwość dostarczenia 

odpadów zebranych w sposób selektywny, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie targowiska miejskiego przy 

ul. Stefczyka w Kołbieli. Punkt ten jest czynny dwa razy w miesiącu w godzinach 900- 1200. 

Poza stacjonarnym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze gminy 

Kołbiel funkcjonuje również system mobilnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości. 
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2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

a. Zmieszane odpady komunalne 

 

Na terenie Gminy Kołbiel nie funkcjonuje regionalna instalacja do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach  podmiot  

odbierający  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do przekazywania  

zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  zielonych  bezpośrednio  do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zebrane w 2018  roku  niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające 

biodegradacji z terenu  Gminy Kołbiel, zgodnie ze złożonymi przez przedsiębiorców 

sprawozdaniami trafiły do regionalnych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów. 

Zmieszane odpady komunalne (200301) przekazywane był do:  

• HETMAN Nadarzyn    - 842,420 Mg  

• REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa   - 190,250 Mg  

• BYŚ Warszawa    -   25,420 Mg 

• PPHU LEKARO Wola Ducka  -   21,750 Mg   

• MPK PURE HOME    -        0,560 Mg 

Z powodu odmowy przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych przez regionalne instalacje 

przetwarzania odpadów komunalnych z warszawskiego regionu gospodarki odpadami, 

137,610Mg odpadów o kodzie 200301 magazynowanych było przez EKO – SAM Bis Sp. z o.o. 

ul. Dobra 12 Jakubów 

 

b. Odpady ulegające biodegradacji 

 

Odpady ulegające biodegradacji (200201) w ilości 13,220 Mg poddane zostały procesowi 

kompostowania w Kompostowni prowadzonej przez MPO Sp. z o.o. ul.  Kampinoska 1 

Warszawa . 
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c. Pozostałości z sortowania odpadów 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstające instalacjach przekazane były na 

składowiska odpadów: 

19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 

• AMEST Otwock         - 0,014Mg 

19 05 99 Inne nie wymienione odpady (z tlenowego rozkładu odpadów stałych - kompostowania)  

• NOVAGO Sp. Z o.o. Uniszki Cegielnia 32A; Wieczfnia Kościelna - 1,211 Mg 

• Składowisko odpadów w Kraśnicznej Woli, 05-825 Kraśnicza Wola - 0,942 Mg 

• AMEST Otwock        - 0,526 Mg 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

• Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Franki ul. Paderewskiego 3,   - 2,251 Mg 

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

 W 2018r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych stan na 31.12.2018; 

 

Należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za styczeń 2018 1 038 278,00zł 

+ zaległości za lata poprzednie       50 465,72zł 

- nadpłaty         3 174,60zł 

RAZEM  1 085 569,12zł 

Wpłaty     985 400,62zł 

w tym: 

wpłaty bieżące   956 673,63zł 

wpłaty zaległe      28 726,99zł 

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018:                       100 168,50zł 
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Wydatki 

Koszt odbioru odpadów od mieszkańców     946 300,68zł 

w tym: 

styczeń 2018   79 500,68zł 

luty – grudzień 2018r. 866 800,00zł  

Likwidacja dzikich wysypisk      30 452,91zł 

Edukacja ekologiczna        1 461,00zł 

Obsługa administracyjna  + koszty biurowe        8 716,74zł 

SUMA 1 046 931,33zł 

W roku 2018  na podstawie uchwały nr VI/40/2015 Rada Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 49 

mieszkańców zostało zwolnionych z opłaty za gospodarowanie odpadami gdyż ich dochód nie 

przekraczał kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o której mowa 

w art. 8 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015r., poz 163). Wartość udzielonych  ulg z tego tytułu w roku 2018 wyniosła: 5 036,00zł.  
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5. Liczba mieszkańców: 

Na dzień 31.12.2018 ilość osób zameldowanych w Gminie Kołbiel wynosiła 8 184 osoby 

Wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkiwane były przez  7 966 osoby:  

a. Nieruchomości zamieszkałe  

Na dzień 31.12.2018r. aktywnych deklaracji- 2 296 szt. w tym:  

 - liczba osób zgłoszonych systemie segregowanym – 7 853 osoby  

 - liczba osób zgłoszonych w systemie zmieszanym –    113 osób 

b. Nieruchomości rekreacyjne 

 Złożono 488 deklaracji w tym 

- zgłoszonych w systemie segregowanym – 483 nieruchomości 

 - zgłoszonych w systemie zmieszanym –         5 nieruchomości 

 

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; 

W analizowanym okresie nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów 

z nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę 

Kołbiel 
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7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kołbiel 

w roku 2018 

Rodzaj odpadów 

Ilość 

odebranych 

odpadów w 

PSZOK-u  

(w tonach) 

Ilość odebranych 

odpadów 

komunalnych z 

terenu Gminy 

Kołbiel od 

mieszkańców i z 

działek 

letniskowych 

(w tonach) 

Ilość 

odebranych 

odpadów z 

podmiotów 

działających na 

terenie Gminy 

Kołbiel  

SUMA 

(w tonach) 

20 03 01 
zmieszane odpady komunalne 

---------- 925,810 292,200 1 218,010 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury 

 119,690 36,800 156,490 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych 

  0,760 0,760 

15 01 04 
opakowania z metali 

 20,240 0,340 20,580 

15 01 06 
zmieszane odpady opakowaniowe 

 127,120 9,570 136,690 

15 01 07 
opakowania ze szkła 

 81,610 1,140 82,750 

16 01 03 
zużyte opony 

0,440 4,190  4,630 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

 0,011  0,011 

20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

 2,350  2,350 

20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

20 01 35* 

 8,060  8,060 

20 01 99 
inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

3,890 55,360  59,250 

20 02 01 
odpady ulegające biodegradacji 

 13,220  13,220 

20 03 07 
odpady wielkogabarytowe 

26,510 70,930  97,440 

SUMA 30,840 1 428,591 340,810 1 800,241 
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Miejsca przekazania zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołbiel  

Nazwa i adres instalacji6), do której 

zostały przekazane odpady komunalne 
Kod i rodzaj odebranych odpadów komunalnych7) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Instalacja do mechaniczno 
biologicznego przetwarzania 

odpadów LEKARO,  
Wola Ducka 70 A, 
 05-408 Glinianka 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
21,750 

Zakład Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych KOMA Marcin Pechcin, 

Przemysłowa 56, 05-311 Dębe 

Wielkie 

15 01 01 

opakowania z papieru i tektury 
0,640 

15 01 02  

Opakowania z tworzyw sztucznych 
0,710 

SOBO-TRANS-SPED,ul. Moniuszki 
28a, 05-220 Zielonka 

16 01 03  

Zużyte opony 
1,260 

Sortownia odpadów komunalnych 

EKO-SAM BIS Sp. z o.o., Dobra 12, 

05-306 Jakubów 

15 01 01 

opakowania z papieru i tektury 
122,010 

15 01 04  

Opakowania z metali 
20,580 

15 01 06  

Zmieszane odpady opakowaniowe 
128,690 

15 01 07  

Opakowania ze szkła 
82,700 

20 01 32  

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 
0,011 

20 01 99  

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

59,250 

UTIL-EKO Utylizacja Sprzętu 

Komputerowego Adam Wronka, 

Klonowa 3, 05-304 Stanisławów  

20 01 35* 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki5) 

0,730 

20 01 36  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,340 

Zakład mechaniczno biologicznego 

przetwarzania Odpadów 

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie, 

Zawodzie 16, Warszawa 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
190,250 

Zakład mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów BYŚ 

Wojciech Byśkiniewicz, Wólczyńska 

249, 01-919 Warszawa 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
25,420 

Instalacja Mechaniczno 

Biologicznego przetwarzania 

odpadów  P.U. HETMAN Sp. z o.o. 

ul. Turystyczna 38 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
842,420 
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Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

manualne przetwarzanie odpadów 

wielkogabarytowych, Sokołowska 2, 

Wola Suchożebrska, 08-125 

Suchożebry 

20 03 07  

Odpady wielkogabarytowe 
54,660 

Oti  Sp. Z o.o. sp. Komandytowa 

39-400 Tarnobrzeg, Stale 7A dz. 

5240/34 

16 01 03  

Zużyte opony 
3,370 

20 03 07  

Odpady wielkogabarytowe 
22,170 

Instalacja mechanicznego i 

chemicznego przetwarzania odpadów 

PRT RADOMSKO Sp. z o.o. ul. 

Geodetów 8; 97-500 Radomsko 

15 01 02  

Opakowania z tworzyw sztucznych 
0,040 

CS Recycling Sp. z o.o. Oddział w 

Nowej Soli Białej Nowa Biała 39, 

09-411 Biała 

15 01 02  

Opakowania z tworzyw sztucznych 
0,010 

Zakład Uzdatniania Stłuczki 
Szklanej KRYNICKI RECYKLING 
S.A., Wólka Pełkińska 136A, 37-511 

Pełkinie 

15 01 07 

Opakowania ze szkła 
0,050 

ECO HARPOON Recycling 

Cząstków Mazowiecki 128;  

05-152 Czosnów 

20 01 35* 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki5) 

1,620 

20 01 36  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,720 

MPK PURE HOM SP. z o.o. 

ul.Przemysłowa 45; Ławy gm 

Rzekuń 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
0,560 

Instalacja do przerobu makulatury 

MONDI Świecie S.A., Bydgoska 1, 

86-100 Świecie 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury 

16,890 

Stora Enso Poland S.A Zakład 

Odzysku i Przerobu Surowców 

Wtórnych nr 7 w Warszawie, 

Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury 

10,920 

MPO Sp. z o.o. ul. Kampinoska 1; 

Warszawa 
20 02 01 

odpady ulegające biodegradacji 
13,220 

Propaper PM2 GmbH Oderlandstr 

110 DE-DE15890 Eisenhuttenstadt 
15 01 01 

opakowania z papieru i tektury 
3,730 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 

o.o.  Ul. Paderewskiego 3; 99-340 

Krośniewice 

15 01 06  

Zmieszane odpady opakowaniowe 
8,000 

Zakład Recyklingu Dęborzyce 11a, 
15 01 01 

opakowania z papieru i tektury 
0,500 
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62-045 Pniewy 

Schumacher Packaging  

Myszków ul. Pułaskiego 6 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury 

1,800 

Magazynowanie 

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 
137,610 

20 03 07  

Odpady wielkogabarytowe 
20,610 

SUMA 1 800,241 

 

• Osiągnięty poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018r. 

wynosi – 31.35 %  przy wymagalnym poziomie -30%. 

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania (Tr) za 2018r. wynosi –0 % przy poziomie wymaganym 

(Pr) - 45% należy jednak zaznaczyć, że jeżeli Tr = Pr albo Tr < Pr -poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 

roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

8. Ilości 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. 

Zarówno zmieszane odpady komunalne jak i odpady zielone nie były przekazywane na 

składowiska odpadów. Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych zostały przekazane do składowania godnie z pkt. 2c 

niniejszego opracowania. 

 

 

 

 

 

 


