I.

WPROWADZENIE
1.

Cel przygotowań analizy

Niniejszy dokument stanowi opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie gminy Gąsawa, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

2.

Podstawa prawna sporządzenia analizy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), zadaniem gminy
jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych
dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Analiza obejmuje w szczególności:
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.
Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazywanym do dnia
31 marca każdego roku Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska.
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II.

ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Ogólna charakterystyka gminy Gąsawa w kontekście odbioru odpadów

Gmina Gąsawa położona jest w południowo – zachodniej części województwa
kujawsko – pomorskiego, w obszarze historycznym zwanym Pałukami. Jest jedną ze
144 gmin województwa kujawsko – pomorskiego i jedną z 6 gmin powiatu żnińskiego.
Powierzchnia całkowita gminy wynosi 13570 ha.
Gmina Gąsawa graniczy z czterema gminami: z gminą Rogowo (od
południowego –zachodu), z gminą Żnin (od północy) w powiecie żnińskim oraz z gminą
Dąbrowa (od wschodu) i gminą Mogilno (od południa) w powiecie mogileńskim. Gąsawa
posiada status gminy wiejskiej. W skład gminy wchodzi 19 sołectw, w tym 24
miejscowości takich jak: Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Drewno, Gąsawa,
Głowy, Godawy, Gogółkowo, Komratowo, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin,
Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Nowawieś Pałucka, Obudno, Oćwieka,
Ostrówce, Pniewy, Piastowo, Rozalinowo, Ryszewko, Szelejewo, Wiktorowo.
Na koniec 2017 roku gmina Gąsawa liczyła 5 248 mieszkańców posiadających
stałe zameldowanie.
2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Gąsawa
2.1.

Źródła powstawania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
21 ze zm.), przez odpady komunalne należy rozumieć 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; zmieszane odpady komunalne
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości.
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy
Gąsawa są gospodarstwa domowe, działki letniskowe, działalności gospodarcze, osoby
prawne, obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. Są to również odpady
komunalne pochodzące z tzw. terenów otwartych – kosze uliczne.
Analizie poddaje się system gospodarowania odpadami komunalnymi po
zmianach tzw. „rewolucyjnych”, w którym ustalono wcześniej, że opłata za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych liczona będzie od mieszkańca.
Na podstawie uchwały nr VII/48/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
w Gąsawie, podmioty tj. działalności gospodarcze, osoby prawne oraz właściciele
domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych zostali
ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym,
od 1 lipca 2015 r. zostały uchwalone nowe stawki za odpady komunalne dla
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których są
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, które obowiązują do nadal:
a)

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:
•10 zł – od mieszkańca, miesięcznie, za odpady gromadzone w sposób
selektywny;
•20 zł – od mieszkańca, miesięcznie, za odpady gromadzone w sposób
nieselektywny.
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b)

Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:
Pojemnik

odpady zbierane w sposób odpady zbierane w sposób
selektywny
nieselektywny

60 l

19,00 zł

29,00 zł

120 l

28,00 zł

40,00 zł

240 l

48,00 zł

70,00 zł

1100 l

160,00 zł

230,00 zł

7000 l (KP-7)

550,00 zł

830,00 zł

10000 l (KP-10)

785,00 zł

1 000,00 zł

c)
Wysokość opłaty dla nieruchomości, na których są domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jest to roczna
zryczałtowana stawka opłaty w wysokości:
•150 zł – rocznie, od domku letniskowego, za odpady zbierane w sposób selektywny;
•200 zł – rocznie, od domku letniskowego, za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
W roku 2017 obowiązywały zapisy umów zawartych w dniach 28 grudnia 2016 r.
oraz 27 czerwca 2017 r. z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, z
siedzibą przy ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, który został wybrany w drodze
postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Gąsawa. Umowy obowiązywały na okres od 1 stycznia 2017 r. do 30
czerwca 2017 r. oraz od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy
Gąsawa odbierana jest z terenu danej nieruchomości każda ilość wytworzonych
odpadów komunalnych – zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Ponadto
w ramach opłaty zorganizowany został mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczać posegregowane
odpady oraz tzw. odpady problemowe.
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gąsawa
posiadają aktualnie niżej wymienione firmy, które świadczyć mogą usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.

Lp.

Nazwa firmy

Adres,
oznaczenie siedziby

Data wpisania
do rejestru

1.

REMONDIS Sanitech Poznań
Sp. z o.o.

ul. Górecka 104
61-483 Poznań

29.02.2012 r.

2.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
MIASTA SPÓŁKA z o.o.
w ŚWIDNICY

ul. Metalowców 4
58-100 Świdnica

23.07.2012 r.
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3.

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45
85-745 Bydgoszcz

21.11.2012 r.

4.

REMONDIS Sanitech Poznań
Sp. z o.o. Oddział w Wągrowcu

ul. Skocka 13a
62-100 Wągrowiec

24.01.2013 r.

5.

Publiczny Transport Drogowy
„EKO-STAN”
Włodzimierz Stanisławski

ul. Słoneczna 11
88-420 Rogowo

10.05.2013 r.

2.2.

Liczba mieszkańców

Na dzień 31.12.2017 roku liczba osób posiadających stałe zameldowanie na
terenie Gminy Gąsawa wynosiła 5 248 mieszkańców.
Według złożonych deklaracji, nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi objętych zostało do końca 2017 roku - 4500 mieszkańców. Różnica
pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika m.in. z pobytu
mieszkańców poza granicami kraju, w innej miejscowości, czy też na studiach. Według
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za osoby
faktycznie zamieszkujące na terenie danej nieruchomości.
W 2017 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Gąsawa, złożonych do Wójta Gminy Gąsawa było:
• 1268 z nieruchomości zamieszkałych;
• 557 z nieruchomości niezamieszkałych.
Z przeprowadzonych przez pracowników urzędu analiz wynika, że selektywny
sposób gromadzenia odpadów komunalnych zadeklarowany został przez około 95%
właścicieli nieruchomości.
2.3.

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
•odpady z tworzyw sztucznych,
•odpady ze szkła (szkło opakowaniowe),
•odpady z papieru i tektury,
•zmieszane odpady komunalne,
•opakowania wielomateriałowe,
•metale,
•meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•zużyte opony,
•odpady budowlane i rozbiórkowe,
•odpady zielone.
a)System workowy – swym zasięgiem obejmuje zabudowę jednorodzinną oraz
budynki do czterech lokali włącznie. Wysegregowane i zgromadzone w
kolorowych workach odpady komunalne z podziałem na: szkło/papier/tworzywo
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe/odpady zielone odbierane są z
terenu nieruchomości raz w miesiącu. Odpady zmieszane w roku 2017
odbierane były w okresie od kwietnia do września dwa razy w miesiącu. W
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pozostałym okresie odpady zmieszane odbierane były raz w miesiącu.
b)System pojemnikowy – swym zasięgiem obejmuje zabudowę wielolokalową
tj. bloki wielorodzinne i niektóre kamienice oraz nieruchomości wykorzystywane
jako tereny letniskowe i rekreacyjne. Wysegregowane i zgromadzone w
pojemnikach odpady komunalne z podziałem na: szkło/papier/tworzywo
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odbierane są z terenu
nieruchomości co dwa tygodnie. Odpady zmieszane odbierane są dwa razy w
miesiącu.
Odbiór odpadów z terenu poszczególnych nieruchomości odbywa się w oparciu o
harmonogram wywozów, przekazany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę, a
także na podstawie zgłoszenia w przypadku posiadania pojemnika KP-7.
W przypadku odpadów zielonych, gmina dopuszcza możliwość składowania
odpadów w przydomowych kompostownikach.
Na terenie gminy Gąsawa ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się
również tzw. odpady problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony,
chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe. Do przyjmowania tego typu odpadów
został utworzony Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Mobilny
PSZOK) w Gąsawie i w Laskach Wielkich. Punkty te funkcjonują raz w miesiącu w
godzinach od 9.00 do 16.00. Ponadto dwa razy w roku, firma obsługująca gminę
Gąsawa w zakresie odbioru odpadów komunalnych dokonuje również odbioru odpadów
problemowych od właścicieli nieruchomości w systemie „u źródła”.
Przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa zbierane są w specjalnych
pojemnikach ustawionych w placówkach służby zdrowia znajdujących się na terenie
gminy Gąsawa. Z kolei zużyte baterie przekazywać mogą mieszkańcy gminy do
pojemników ustawionych w urzędach, placówkach oświatowych, punktach
świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
placówkach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową urządzeń
elektrycznych.
2.4.

Ilość odpadów komunalnych wytworzona na terenie gminy Gąsawa w
2017 roku.

Ilość i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawione w niniejszej
analizie w załączniku nr 1, sporządzono na podstawie sprawozdań otrzymanych na
2017 rok od firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy
Gąsawa, tj.: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, ul. Metalowców 4, 58100 Świdnica – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych.
2.5. Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest na
podstawie wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
Gmina Gąsawa osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku, ponieważ
TR < PR (0 % < 45 %).
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2.6.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
Osiągany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
obliczony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Według zapisów załącznika do powyższego rozporządzenia poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na 2017 r. wynosi 45%. Zgodnie
z zastosowanym obliczeniem poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych dla Gminy Gąsawa w 2017 r. wyniósł 100%.
Wniosek:
Gmina Gąsawa osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w 2017 roku.
2.7.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Osiągany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła obliczony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Według zapisów załącznika do powyższego rozporządzenia poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na
2017 r. wynosi 20%. Zgodnie z zastosowanymi obliczeniami poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla
Gminy Gąsawa w 2017 r. wyniósł 49,26%
Wniosek:
Gmina Gąsawa osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku.
2.8.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W przygotowaniu niniejszej analizy wzięto pod uwagę wyłącznie koszty
poniesione na rzecz przedsiębiorcy wybranego w drodze postępowania przetargowego
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Miesięczne koszty w wysokości 55.944,00 zł w okresie od 1 stycznia 2017 r. do
30 czerwca 2017 r. oraz w wysokości 65.448,00 zł w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31
grudnia 2017 r., dały łączną roczną kwotę wydatku w wysokości 728.352,00 zł.
2.9.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest
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do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, wyłącznie do Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów
Komunalnych (RIPOK). Odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Gąsawa
przekazywane są do RIPOK-ów wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi, a mianowicie do instalacji prowadzonej przez Spółkę
NOVAGO Żnin w Wawrzynkach oraz do instalacji mechaniczno – biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.
W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania
odpadów Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, zobowiązany jest do ich
przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Odpady z gminy Gąsawa trafiają do instalacji wykazanych w sporządzonych
za 2017 rok sprawozdaniach.
Na terenie Gminy Gąsawa, w miejscowości Wawrzynki wybudowany został w
oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne zakład, w którego skład wchodzi instalacja
do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w technologii biosuszenia
odpadów, która spełnia kryteria RIPOK w zakresie mechaniczno – biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz przetwarzania odpadów
zielonych. Drugą instalacją kompatybilną do pierwszej jest instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego (RDF) z odpadów. Uzupełnieniem całości zakładu jest składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
2.10. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
W roku 2017 gmina Gąsawa nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych
związanych ze składowaniem, recyklingiem czy odzyskiem odpadów komunalnych i z
tego też tytułu nie poniosła żadnych kosztów.
W gminie Gąsawa funkcjonują Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, z których mieszkańcy licznie korzystają i oddają odpady
problemowe. Punkty działają w dwóch centralnych miejscowościach gminy co powoduje
większą dostępność dla mieszkańców. Niestety zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach narzuca na gminy budowę stacjonarnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. W wyniku tego gminę Gąsawa czeka kosztowna
inwestycja budowy stacjonarnego PSZOK, co wpłynie na wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie gmina Gąsawa stara się o
dofinansowanie ze środków unijnych na budowę PSZOK-a.
III.

PODSUMOWANIE STANU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY GĄSAWA.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gąsawa,
który funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku, zostały objęte tylko nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Firmy działające na terenie Gminy Gąsawa oraz właściciele
działek letniskowych podpisywali indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych
z
przedsiębiorcami
posiadającymi
wpis
do
działalności
regulowanej.
Z uwagi na to, że spora część właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
uchylała się od zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, to
w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami od 01 lipca 2015 r. właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
7

zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W skład
nieruchomości niezamieszkałych wchodzą nieruchomości na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej,
właściciele działek letniskowych oraz zarządcy ogródków działkowych. Po
wprowadzeniu nowego systemu w gminie Gąsawa w znacznym stopniu zwiększyła się
ilość odpadów, zbieranych przez mieszkańców, w sposób selektywny. Dzięki
skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gmina Gąsawa osiągnęła wszystkie
wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy
składowanych odpadów komunalnych.
W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi około 10%
właścicieli nieruchomości zalega z uregulowaniem swoich należności. W przypadku
tych osób prowadzone jest postępowanie administracyjne, a w dalszej konsekwencji
postępowanie egzekucyjne.
Załączniki:
1. Sprawozdanie Wójta Gminy Gąsawa za 2017 rok
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ADRESAT1)
SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB
PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA 2017 ROK

1) MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO
2) KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
Gmina Gąsawa
3)
Rodzaj gminy : 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
(lub gmin należących
do związku) według
stanu na dzień
31 grudnia roku
objętego
sprawozdaniem

Liczba mieszkańców miasta

-

-

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców

-

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców

-

Liczba mieszkańców wsi

5214

5248

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)
Nazwa i adres
instalacji6), do

Kod
odebranych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych7)

Masa
odebranych

Sposób
zagospodarowania

–2–

której zostały
przekazane
odpady
komunalne
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
REMONDIS
Bydgoszcz Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 45
85-749 Bydgoszcz
PRZEDSIĘBIORSTW
O RECYKLINGU
ODPADÓW I
PRZETWARZANIA
Sp. z o.o.
Świątkowo 100
88-430 Janowiec
Wielkopolski
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
REMONDIS GLASS
RECYKLING
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wawelska 107
64-920 Piła
CENTRUM
ONKOLOGII
ZAKŁAD
UTYLIZACJI
ODPADÓW
MEDYCZNYCH
ITPO
ul. Romanowskiego 2
85-796 Bydgoszcz
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA

odpadów
komunalnych7)

odpadów
komunalnych8)
[Mg]

odebranych
odpadów
komunalnych9)

20 03 01

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) ODPADY
KOMUNALNE

1312,370

R12

15 01 02

OPAKOWANIA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

139,49

R12

20 03 07

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

36,740

R12

15 01 07

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

139,150

R5

20 01 32

LEKI INNE NIŻ WYMIENIONE
W 20 01 31

0,106

D10

20 03 99

ODPADY KOMUNALNE
NIEWYMIENIONE W INNYCH
PODGRUPACH

12,500

R12

–3–

ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
TERRA
RECYKLING
Sp. z o.o.
Sp. K. Traugutta 42
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
PCB TECH Sp. z o.o.
ul. Toruńska 304
85-880 Bydgoszcz
GREEN PETROL
Sp. z o.o.
Bielawy 56
88-192 Piechcin

17 01 07

ZMIESZANE ODPADY Z
BETONU, GRUZU
CEGLANEGO,
ODPADOWYCH
MATERIAŁÓW
CERAMICZNYCH I
ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 01 06

50,280

R5

17 06 04

MATERIAŁY IZOLACYJNE
INNE NIŻ WYMIENIONE W 17
06 01 I 17 06 03

22,140

R12

17 09 04

ZMIESZANE ODPADY Z
BUDOWY, REMONTÓW I
DEMONTAŻU INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 09 01, 17
09 02 I 17 09 03

4,040

R12

20 01 36

ZUŻYTE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I
ELEKTRONICZNE INNE NIŻ
WYMIENIONE W 20 01 21, 20
01 23 I 20 01 35

4,255

R12

16 01 03

ZUŻYTE OPONY

4,100

R12

SUMA
b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

1725,171
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Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu8) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym
niż składowanie
procesom
przetwarzania8)
[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich

-

-

-

Odebranych z obszarów
wiejskich

1312,370

-

1312,370

SUMA

1312,370

-

1312,370

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji
INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
PRZEDSIĘBIORSTW
O RECYKLINGU
ODPADÓW I
PRZETWARZANIA
Sp. z o.o.
Świątkowo 100
88-430 Janowiec
Wielkopolski

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Masa
Sposób
odebranych
zagospodarowania
odpadów
odebranych odpadów
komunalnych
komunalnych
ulegających
ulegających
8)
biodegradacji
biodegradacji9)
[Mg]

20 02 01

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

5,140

R3

15 01 01

OPAKOWANIA Z PAPIERU I
TEKTURY

31,120

R12

SUMA

36,260

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
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sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

15 01 02

OPAKOWANIA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

113,216

SUMA

113,216

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

Nazwa i adres
Kod
6)
instalacji , do magazynowaktórej zostały nych odpadów
przekazane
komunalnych7)
odpady
komunalne

-

-

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych odpadów
komunalnych8)
[Mg]

-

-

SUMA
III.
INFORMACJA
MIĘDZYGMINNEGO
KOMUNALNYCH

Nazwa i adres Kod zebranych
punktu
odpadów
komunalnych7)

20 01 36

-

-

O
DZIAŁAJĄCYCH
NA
TERENIE
GMINY/ZWIĄZKU
PUNKTACH
SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
ODPADÓW

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego

Mobilny
Punkt
Selektywnego

Sposób
Rok sprawozagospodazdawczy,
rowania
w którym
magazynoodpady
wanych
zostały
odpadów
wykazane
komunalnych9) jako odebrane

Na terenie Gminy Gąsawa funkcjonują dwa
Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w miejscowości
Gąsawa i Laski Wielkie. Ponadto odpady
problemowe zbierane są w mobilnych
zbiórkach sprzed posesji mieszkańców.

Rodzaj
Masa
Nazwa i adres
zebranych
zebranych
instalacji6), do
odpadów
odpadów
której zostały
komunalnych7) komunalnych8) przekazane
[Mg]
odpady
komunalne

ZUŻYTE
URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE

1,075

TERRA
RECYKLING
Sp. z o.o.
Sp. K. Traugutta
42

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów9)

R12

–6–

05-825 Grodzisk
Mazowiecki

I
ELEKTRONICZ
NE INNE NIŻ
WYMIENIONE
W 20 01 21, 20
01 23 I 20 01 35

Zbierania
Odpadów
Komunalnych

PCB TECH Sp. z
o.o.
ul. Toruńska 304
85-880 Bydgoszcz

20 03 07

ODPADY
WIELKOGABA
RYTOWE

22,040

16 01 03

ZUŻYTE
OPONY

2,350

SUMA

INSTALACJA DO
MECHANICZNOBIOLOGICZNEG
O
PRZETWARZANI
A
ZMIESZANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYC
H NOVAGO
Żnin Sp. z o.o.
Wawrzynki 35
88-400 Żnin
GREEN PETROL
Sp. z o.o.
Bielawy 56
88-192 Piechcin

R12

R12

25,465

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

-

-

-

SUMA

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

Nazwa i adres
Kod
instalacji6),
magazynowado której
nych odpadów
zostały
komunalnych7)
przekazane
odpady
komunalne

-

-

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

Rok
sprawozdawczy,
w którym
odpady
zostały
wykazane
jako zebrane

-

-

-

-

SUMA
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IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA,
PRZEZNACZONYCH
DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU
GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone
do składowania z odebranych
i zebranych z terenu
gminy/związku międzygminnego
odpadów komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu
odpadów
selektywnie
odebranych
i zebranych8) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu albo
mechanicznobiologicznym
przetwarzaniu
zmieszanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
o kodzie 19 12 12
przeznaczone
do składowania
wytworzone
z odebranych
i zebranych z terenu
gminy/związku
międzygminnego
odpadów komunalnych

SUMA

-

-

-

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA
MASY
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ULEGAJACYCH
BIODEGRADACJI
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu
gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych ponownego użycia i poddanych recyklingowi7)
recyklingowi7)

19 12 02
15 01 02
15 01 07
15 01 01
15 01 04

METALE ŻELAZNE
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
OPAKOWANIA Z METALI

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia i
poddanych
recyklingowi8)
[Mg]
6,791
25,854
139,150
31,120
0,080
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b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich
okresach sprawozdawczych

Kod odpadów
magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych
do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Rodzaj odpadów
magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych
i w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych
do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów
magazynowanych
w poprzednich
okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi8) [Mg]

Rok
sprawozdawczy,
w którym odpady
zostały wykazane
jako odebrane
lub zebrane

-

-

-

-

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi8) [Mg]

202,995

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]

1710,436

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym odpadów
komunalnych14) [%]

31,80

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia15) papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%]

49,26

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi16) przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego
w danym okresie sprawozdawczym

–9–

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7)

17 01 07
17 06 04
17 09 04

Rodzaj odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7)

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi
i innym procesom
odzysku8) [Mg]

ZMIESZANE ODPADY Z BETONU,
GRUZU CEGLANEGO, ODPADOWYCH
MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 01 06
MATERIAŁY IZOLACYJNE INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 06 01 I 17 06 03
ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY,
REMONTÓW I DEMONTAŻU INNE NIŻ
WYMIENIONE W 17 09 01, 17 09 02 I 17 09
03

50,280
22,140
4,040

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych
do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

Rodzaj odpadów
magazynowanych
w poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

-

-

Masa odpadów
Rok
magazynowanych sprawozdawczy,
w poprzednich
w którym
okresach
odpady zostały
sprawozdawczych i wykazane jako
w bieżącym okresie
odebrane
sprawozdawczym,
lub zebrane
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych
recyklingowi i
innym procesom
odzysku [Mg]8)
-

-

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg]
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych i zebranych

76,460

76,460
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w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona
w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg]

245,058

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych
do składowania8) - MOUBR17) [Mg]

0

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%]

0

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE19)
1834
VII. UWAGI
1. Do obliczenia wartości Mwpmts – łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz
od innych wytwórców odpadów komunalnych dla gminy, przyjęto liczbę mieszkańców pochodzącą ze
złożonych deklaracji, stan na dzień 31.12.2017 r. tj. 4500 osób.
2. W dziale II punkt d) masę magazynowanych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 02 (opakowania
z tworzyw sztucznych) odebranych w danym roku sprawozdawczym wskazano jako 113,216 Mg na
podstawie pisma wyjaśniającego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, zgodnie z którym odpad o kodzie 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) został
odebrany z terenu Gminy Gąsawa w 2017 r. w ilości 139,490 Mg i przekazany do
PRZEDSIĘBIORSTWA RECYKLINGU ODPADÓW I PRZETWARZANIA Sp. z o.o., Świątkowo
100, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Cały strumień odpadów został poddany wstępnej segregacji, w
wyniku której powstały następujące odpady, przekazane do recyklingu:
- 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) - 25,854 Mg – przekazane do recyklingu w procesie R3;
- 15 01 04 (opakowania z metali) – 0,080 Mg – przekazane do recyklingu w procesie R4;
- 19 12 02 (metale żelazne) – 0,340 Mg – przekazane do recyklingu w procesie R4;
- pozostała ilość odpadów o kodzie 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) została skierowana do
procesu R13, czyli magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji
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R1-R12.
W związku z powyższym oświadczeniem masę magazynowanych odpadów komunalnych o kodzie 15
01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) odebranych w danym roku sprawozdawczym wskazano jako
113,216 Mg w następujący sposób: 139,490 Mg – 25,854 Mg – 0,080 Mg – 0,340 Mg = 113,216 Mg.
3. W dziale V punkt a) masę odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi
o kodzie 19 12 02 (metale żelazne), wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych zebranych z
terenu Gminy Gąsawa, wskazano jako 6,791 Mg na podstawie oświadczeń następujących podmiotów:
- PRZEDSIĘBIORSTWA RECYKLINGU ODPADÓW I PRZETWARZANIA Sp. z o.o., Świątkowo
100, 88-430 Janowiec Wielkopolski w ilości 0,340 Mg;
- INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH NOVAGO Żnin Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin w ilości 5,403
Mg;
- INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749
Bydgoszcz w ilości 1,048 Mg.
W związku z powyższymi oświadczeniami masę odpadów przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi o kodzie 19 12 02 (metale żelazne) wskazano jako 6,791 Mg w następujący
sposób: 0,340 Mg + 5,403 Mg + 1,048 Mg = 6,791 Mg.
VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
Sylwia

Nazwisko
Najrzał

Numer telefonu służbowego
52 30 36 210

Numer faksu służbowego
52 30 36 220

E-mail służbowy
odpady@gasawa.pl

Data sporządzenia sprawozdania
20.03.2018 r.

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub
przewodniczącego związku międzygminnego

Objaśnienia:
1)
Należy wpisać marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
właściwych ze względu na położenie gminy.
2)
W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać nazwę związku
oraz nazwy gmin należących do związku.
3)
Należy wpisać: miejska, wiejska albo miejsko-wiejska. W przypadku wypełniania sprawozdania przez
związek międzygminny należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów gmin należących do związku.
4)
Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352).
5)
Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach
wymienionych w przypisie nr 10.
6)
Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności
posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz, 21, z późn. zm.), należy wpisać słownie "przekazanie osobom
fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, należy wpisać słownie „odzysk poza instalacjami lub urządzeniami”. W przypadku
przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do
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7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy
podać adres miejsca ich zbierania.
Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę
w zaokrągleniu do 1 kg.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania
odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi
zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania
należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada
informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie".
Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier,
tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien
naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia
z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
należy wziąć pod uwagę odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowane do
ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi i innym procesom odzysku odebrane od
właścicieli nieruchomości, zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebrane
w inny sposób oraz wysegregowane w instalacjach do mechanicznego lub mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, w stosunku których uzyskano informację, o której mowa w art.
9oa ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r.
poz. 250).
Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 – w części
zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 15 01 07,
19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99
Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach
przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot
wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego użycia.
Należy podać sumę wszystkich odebranych oraz zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii
odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,
17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi
posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie
posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
innym procesom odzysku.
Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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18)

19)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w art.6m ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zawartych umów, o których
mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

