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1. Wprowadzenie
1.1. Wstęp
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sobienie-Jeziory za rok
2018 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy
przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. Analiza ta ma zweryfikować
możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także
inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 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.
1.2. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Podstawę prawną o sporządzenia niniejszej Analizy stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt. 10 powyżej cytowanej ustawy, gminy zobowiązane zostały do wykonywania
corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
1.3. Zakres sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
1) Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania,
2) Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
3) Koszty poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych,
4) Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 r.,
5) 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,
6) Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
7) Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości

z

mechaniczno-biologicznego

przeznaczonych do składowania.

przetwarzania

odpadów

komunalnych

2. Zagadnienia ogólne
2.1. Regulacje prawne – akty prawa miejscowego
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. t.j. Dz. U. 2018.994 z późn. zm.) o samorządzie
gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. 2018.1454 z późn. zm.) o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach organy gminy podjęły następujące regulacje:
2

Uchwała Nr XX/115/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.

3

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory.

5

Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6

Uchwała Nr XXII/129/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7

Uchwała Nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

8

Uchwała Nr XXIII/132/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

9

Uchwała Nr XXV/149/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 sierpnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

10 Uchwała Nr XXVI/155/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013 r. w
sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11 UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH JEZIORACH z dnia 30 marca
2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
12 Uchwała Nr X/35/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

13 UCHWAŁA NR x/36/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
14 UCHWAŁA NR X/37/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
15 UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
16 UCHWAŁA NR X/38/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17 UCHWAŁA NR X/40/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia
30 marca 2015 r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa.
18 UCHWAŁA NR XIV/62/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 czerwca
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.
2.2 Rejestr działalności regulowanej
Zgodnie z obowiązującym do 1 lipca 2013 r. prawem, każdy właściciel nieruchomości
obowiązany był do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu jego
nieruchomości, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2012 r. nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy muszą uzyskać
wpis do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie
ustawy mieli wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych, mogli prowadzić działalność
na ich podstawie do końca 2012 r. Po upływie wspomnianego terminu, przedsiębiorcy byli
zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych o właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sobienie-Jeziory (stan na 31 grudnia 2018 r.)

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

1.

TONSMEIER Centrum Sp. z o.

Kutno ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

FIRMA/2012/3

2.

Ekolider Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08-400 Garwolin

FIRMA/2012/4

Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

FIRMA/2012/5

Lp.

3.

P.P.H.U. LEKARO Jolanta
Zagórska

Numer rejestrowy

Warszawa ul. Zawodzie 5,

4.

SUEZ POLSKA Sp. z o.o.

5.

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

6.

KOMA Marcin Pechcin

FIRMA/2012/7

02-981 Warszawa
Otwock ul. Johna Lennona 4,

FIRMA/2012/9

05-400 Otwock
Dębe Wielkie ul. Pedagogów 19, 05-311
Dębe Wielkie

FIRMA/2014/17

Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w 2018 r., w zakresie odbierania
odpadów

komunalnych

o

właścicieli

nieruchomości

na

terenie

gminy

Sobienie-Jeziory

(stan na 31 grudnia 2018 r.).

L.p.
1.

Nazwa przedsiębiorcy
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

Adres
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

Numer rejestrowy
FIRMA/2012/10

2.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi
1) W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odpady komunalne odbierane były przez
firmę REMONDIS Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock, która wybrana
została w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory z nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku. Z wybrana
firmą zawarto umowę na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
zobowiązani są do ich przekazywania na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
2) Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory działa Gminny Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów.
Znajduje się on w Sobienie-Jeziory ul. Mały Rynek 10. GPSZOK działa w terminie określonym
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oraz świetlówki odbierane były
z GPSZOK przez firmę P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga ul. 11-go Listopada 35,
05-502 Piaseczno na podstawie umowy o odbiór odpadów Nr 1/08/2013 r.

4) Zużyte opony odbierane były przez firmę: TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. Podgrodzie 8b,
39-200 Dębica oraz REMONDIS Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock.
5) Odpady komunalne z terenu Gminy Sobienie-Jeziory odbierane były w systemie
pojemnikowym oraz systemie workowym z następującą częstotliwością:
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Rodzaj odpadu
Odpady komunalne zmieszane (pojemnik)

1 raz w miesiącu

Surowce wtórne – papier i tektura, szkło, tworzywa

1 raz w miesiącu

sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal
(worki)
Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady

1 raz w miesiącu – w okresie listopad-luty

zielone (worki)

2 razy w miesiącu – marzec-październik

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

1 raz w miesiącu w GPSZOK oraz 2 razy w roku od posesji.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 raz w miesiącu w GPSZOK

Baterie, akumulatory, świetlówki

1 raz w miesiącu w GPSZOK

Opony

2 razy w roku plac SKR w Sobieniach-Jeziorach

Przeterminowane leki i chemikalia

1 raz w miesiącu w GPSZOK

Remontowe i budowlane

Zgłoszenie telefoniczne w GPSZOK

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:
a) nieruchomości zamieszkałych naliczana od ilości osób zamieszkałych:


zbierane w sposób selektywny - 8 zł od osoby miesięcznie



zbierane w sposób zmieszany – 16 zł od osoby miesięcznie

b) domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku naliczana ryczałtowo:


zbierane w sposób selektywny – 48 zł rocznie



zbierane w sposób zmieszany – 96 zł rocznie

3. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Sobienie-Jeziory w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
3.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową odbierane były przez REMONDIS Otwock Sp. z o.o.
Zgodnie

z

Planem

Gospodarki

Odpadami

dla

województwa

Mazowieckiego

gmina

Sobienie-Jeziory została ujętą w Regionie 3 CENTRALNYM – warszawskim. Oznacza to, że
odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania winny być
przekazane do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
3.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W 2018 r. Gmina Sobienie-Jeziory nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi.
3.3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych

Nazwa kosztu

Kwota

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

mieszkańców wraz z odbiorem z GPSZOK – usługa w 58 521,57 zł brutto/miesięcznie
702 258,84 zł brutto/rocznie

ramach przetargu

3.4. Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi
1) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. na pobyt stały 6 323 osoby
2) Systemem objęto:
a) nieruchomości zamieszkałe - 5856 osób złożono 1965 deklaracji
b) domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – złożono 165 deklaracji
(ryczałt).
Różnica w liczbie osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy Sobienie-Jeziory
wynika z faktu, że osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granica kraju. młodzież
ucząca się przebywa w akademikach i internatach bądź stancjach, co zostało wyjaśnione
w składanych

przez

właścicieli

nieruchomości

oświadczeniach

i

zaświadczeniach.

W analizowanym zakresie wszczęto 0 postepowań w sprawie złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 106 wezwań do złożenia wyjaśnień
oraz 12 wezwań do złożenia deklaracji.
3.5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1
Na terenie gminy Sobienie-Jeziory do końca 2018 r. nie odnotowano konieczności wydania przez
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
3.6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

ADRESAT1)
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA
LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
MAZOWIECKIEGO
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
2) MAZOWIECKI INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA
I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2)
GMINA SOBIENIE-JEZIORY
Rodzaj gminy3):

WIEJSKA
Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego

w 1995 r. zgodnie
z danymi GUS

w roku sprawozdawczym,
zgodnie z danymi
pochodzącymi
z rejestru mieszkańców4)
gminy

w roku sprawozdawczym,
na podstawie danych pochodzących
ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji

(lub gmin należących
do związku)

o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi według stanu
na dzień 31 grudnia roku objętego
sprawozdaniem

0

0

Liczba mieszkańców miasta
powyżej 50 tys. mieszkańców

0

0

Liczba mieszkańców miasta
poniżej 50 tys. mieszkańców

0

0

6323

6021

Liczba mieszkańców miasta
0

Liczba mieszkańców wsi
6285

II. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH5)
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
Masa odebranych odpadów komunalnych 7) [Mg]
15 01 01

Opakowania z papieru
i tektury

40,720

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

116,360

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

13,200

15 01 07

Opakowania ze szkła

140,250

17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

21,330

20 01 08

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

132,935

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

13,850

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

1 146,890

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

42,500

SUMA

1 668,035

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

1 646,705

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

21,330

III. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 8)
a) informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 9)

Kod
odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa
odebranych
Sposób
odpadów
zagospodarowa
komunalnych nia odebranych
przekazanych
odpadów
do zagospodaro komunalnych10)
wania7) [Mg]

11,350
15 01 02

R3

Opakowania z tworzyw
sztucznych
105,010

5,900

R3

R12

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne
REMONDIS Sp. z o.o.,
Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów
REMONDIS Sp. z o.o.,
Instalacja recyklingu
tworzyw sztucznych
REMONDIS Sp. z o.o.,
Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

Adres instalacji11)

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

Tonsmeier Centrum
15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1,300

6,000

R12

R12

Sp. z o.o.

Krzyżanówek bn,

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

99-314 Krzyżanów

Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 3,
99-340 Krośniewice

Sortownia

15 01 07

Opakowania ze szkła

140,250

R5

Remondis Glass
Recycling Polska
Sp. z o.o.
Stacja uzdatniania
stłuczki szklanej

ul. Wawelska 107,
64-920 Piła

Zakład Recyklingu
17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów

21,330

R5

(utwardzanie dróg i
placów, rozbiórek i
remontów)

Dęborzyce 11a,
62-045 Pniewy

1 115,030

R12

REMONDIS Sp. z o.o.,
Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

P.P.H.U. LEKARO
Jolanta Zagórska
19,990

20 03 01

R12

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

Wola Ducka 70a, 05408 Glinianka

P.U. HETMAN
Sp. z o.o.
10,870

R12

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

ul. Turystyczna 38,
05-830 Nadarzyn

BYŚ
Wojciech Byśkiniewicz
1,000

R12

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

ul. Wólczyńska 249,
01-919 Warszawa

REMONDIS Sp. z o.o.,
40,100
20 03 07

R12

Odpady wielkogabarytowe

Linia do demontażu
gabarytów

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

Cabański
ul Kolejowa 20,
2,400

R3

Recykling Sp. J.
Recykling odpadów

SUMA

64-200 Nowy Tomyśl

1 480,530

b) informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji12)

Kod
odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa
Sposób
odebranych
zagospodarow
odpadów
ania
komunalnych
odebranych
przekazanych
odpadów
do
komunalnych10
zagospodarowa
)
nia7) [Mg]

Nazwa instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

Adres instalacji11)

REMONDIS
0,813

R3

Sp. z o.o.,

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

Instalacja recyklingu
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2,387

R12

33,970

R3

REMONDIS Sp. z o.o.,
Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

Zakład Recyklingu

Dęborzyce 11a,

Kompostownie w
technologii pryzm

62-045 Pniewy

otwartych mechanicznie
przekładanych
Stora Enso Poland S.A.
2,550

Instalacja do produkcji
mas włóknistych i
papieru

R3

Mondi Świecie S.A
1,000

R3

Instalacja do produkcji
papieru i tektury

Al. Wojska Polskiego
21, 07-401 Ostrołęka

ul. Bydgoska 1,
86-100 Świecie

Zakład Recyklingu
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

20 01 08

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Kompostownie w
technologii pryzm
otwartych mechanicznie
przekładanych

Dęborzyce 11a,

Miejski Zakład
Oczyszczania w
Wołominie Sp z o.o.

Stare Lipiny
Al. Niepodległości 253

Kompostownia

05-200 Wołomin

5

6

Masa odpadów
przetworzonych

Masa odpadów
przetworzonych

w procesie
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów7)
(instalacje MBP)
[Mg]

w procesie
mechanicznego
przetwarzania
odpadów7) (sortownie)
[Mg]

Masa odpadów
poddanych innym
procesom
przetwarzania7),13) [Mg]

1 146,890

0

132,935

R3

13,850

SUMA

R3

62-045 Pniewy

187,505

c) dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
Lp.

1

2

3

Masa
Masa
Masa
odebranyc
odpadów
odpadów
h
poddanych
poddanych
odpadów7) składowaniu7) termicznemu
przekształca
[Mg]
[Mg]
niu7) [Mg]

Odebranych

4

0

z obszarów
miejskich

Odebranych
z obszarów
wiejskich

0

Odebranych
1 146,890
z obszaru gminy

0

0

0

IV. INFORMACJA O ODEBRANYCH I MAGAZYNOWANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH14)
Masa odebranych i magazynowanych odpadów
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
komunalnych7) [Mg]
-

-

0

-

-

0

-

-

0
SUMA

V.

0

INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH15)
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego
utworzonych samodzielnie przez gminę

utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami

1

0

a) informacja o zebranych odpadach komunalnych16)
Adres punktu

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa zebranych odpadów komunalnych 7) [Mg]

16 01 03

Zużyte opony

17,300

16 02 13*

Zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niż
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

0,220

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

11,885

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

30,840

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

78,160

Sobienie-Jeziory
ul. Mały Rynek
10
08-443 SobienieJeziory

SUMA

138,405

b) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych17)

Kod
Adres punktu

odpadów

6)

Rodzaj
odpadów6)

Masa zebranych
odpadów
Sposób
komunalnych
zagospodarowani
przekazanych
a zebranych
odpadów
do
10)
komunalnych
zagospodarowan
ia7) [Mg]

Sobienie-Jeziory

16 01 03

Zużyte opony

2,100

Nazwa
instalacji,
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

Adres instalacji11),
do której zostały
przekazane odpady
komunalne

Geocycle Polska

ul. Warszawska 110

Sp. z o.o.

28-366 Małogoszcz

R1

ul. Mały Rynek
10

Instalacja IPPC (IED)
do produkcji klinkieru
cementowego

08-443 SobienieJeziory

Dyckerhoff Polska
15,200

Zużyte
urządzenia
zawierające
niebezpieczne
16 02 13* elementy (1)
inne niż
wymienione
w 16 02 09
do 16 02 12

16 02 14

Zużyte
urządzenia
inne niż
wymienione
w 16 02 09
do 16 02 13

17 01 01

Odpady
betonu oraz
gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów

20 03 07

R1

Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 3

Instalacja IPPC do
produkcji klinkieru
cementowego

26-052 Nowiny

P.P.H.U POLBLUME
Zbigniew Miazga
0,220

R12

Zakład Przetwarzania
ZSEIE I Recyklingu
Odpadów

ul. Adamowicza 4
05-530 Góra Kalwaria

P.P.H.U POLBLUME
Zbigniew Miazga
11,885

30,840

R12

R5

Zakład Przetwarzania
ZSEIE I Recyklingu
Odpadów

ul. Adamowicza 4
05-530 Góra Kalwaria

Zakład Recyklingu
(utwardzanie dróg i
placów
technologicznych)
REMONDIS Sp. z o.o.

Odpady
wielkogabary
towe

67,640

SUMA

127,885

R12

Linia do demontażu
gabarytów

Dęborzyce 11a,
62-045 Pniewy

ul. Zawodzie 18,
02-981 Warszawa

c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych18)
Adres punktu

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa zebranych i magazynowanych odpadów
komunalnych7) [Mg]

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

10,520

Sobienie-Jeziory
ul. Mały Rynek
10
08-443 SobienieJeziory
SUMA

10,520

VI. INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH FRAKCJE ODPADÓW
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA19)
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów
0
a) informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, i właścicieli nieruchomości,
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 20)

Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne
stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

Masa zebranych odpadów
komunalnych7) [Mg]

SUMA

0

a) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła21)
Adres podmiotu
Nazwa
Masa zebranych
zbierającego odpady
odpadów
komunalne
Sposób
instalacji,
Adres instalacji11),
komunalnych
stanowiące frakcje
zagospodarowa do której zostały
Kod
Rodzaj
przekazanych
do której zostały
odpadów
nia zebranych
przekazane
odpadów6) odpadów6)
przekazane
odpady
komunalnych:
odpadów
odpady
do
10)
komunalne
papieru, metali,
komunalne
zagospodarowani komunalnych
tworzyw sztucznych
a7) [Mg]
i szkła
-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

SUMA

0

c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła22)
Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne
stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa zebranych
i magazynowanych odpadów
komunalnych7) [Mg]

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0
SUMA

0

3.7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy

Nazwa i adres instalacji, do której
przekazano odpady komunalne
Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
Składowisko
ul. Paderewskiego 3,
99-340 Krośniewice

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odpadów
komunalnych
przekazanych do
składowania na
składowiska odpadów
[Mg]

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11

1,689

Składowisko Odpadów Komunalnych
Amest Otwock Sp. z o.o.
Świerk
05-400 Otwock
Składowisko Odpadów Komunalnych
Amest Otwock Sp. z o.o.
Świerk
05-400 Otwock
Składowisko Odpadów w Kraśniczej
Woli 05-825 Kraśnicza Wola
Składowisko NOVAGO Sp. z o.o.
Uniszki Cegielnia 32A,
06-513Wieczfnia Kościelna

19 05 03

Kompost nie odpowiadający
wymaganiom (nie nadający się do
wykorzystania)

0,007

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

0,189

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

0,453

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

1,000

3.8. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
W oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia

składowania

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

(t.j. Dz. U. 2017 poz. 2412 z późn. zm.) oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2167 z późn. zm.) obliczono osiągnięte w 2018 r. przez gminę
Sobienie-Jeziory poziomy ograniczenia oraz recyklingu i odzysku.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku w %

Rok
Dopuszczalny
poziom

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięty

0,29

poziom

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w %

Rok
Dopuszczalny
poziom

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty

48,75

poziom

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w %

Rok
Dopuszczalny
poziom

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Osiągnięty
poziom

100

W 2018 roku poziomy:


dopuszczalnej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku (%),



recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,



recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
zostały osiągnięte.

