Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie
Miasta i Gminy Pilawa
za okres lipiec-grudzień 2013 rok

Pilawa, kwiecień 2014 r.

Wstęp
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2011r. Nr 152 poz. 897) która zobowiązała gminę do wprowadzenie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2013 r. zmienił się system odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa, który polega na
przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne i ustaleniu stawek opłat dla
mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwolnił właścicieli nieruchomości
z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się na zlecenie gminy, poprzez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
jedynie w przypadku, gdy zostaną one wyłonione w drodze przetargu i pod warunkiem posiadania
wpisu do rejestru działalności regulowanej. Gmina nie ma innej możliwości wyłonienia podmiotu do
odbierania odpadów komunalnych.
Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek podjęcia uchwał dotyczących wdrożenia nowego
systemu gospodarowania odpadami w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
Na XXVII sesji Rady Miejskiej w Pilawie w dniu 13 grudnia 2012 r. zostały podjęte
następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym Miasto
i Gmina Pilawa
przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Ustawa dała możliwości określenia opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody, powierzchni nieruchomości,
oraz od gospodarstwa domowego. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z założeniami ustawy muszą pokryć koszty funkcjonowania systemu, obejmujące:
odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługę administracyjną systemu.
Po analizie kosztów systemu gospodarowania odpadami dokonano wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Z przedłożonych wyliczeń wynika, iż jest to najkorzystniejsza
metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Pilawa, która będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty.
Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić
niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Wobec powyższego stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 11 zł miesięcznie,
natomiast za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny stawka
opłaty jest niższa i wynosi 6 zł miesięcznie. Tak więc warto segregować odpady.
3) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości trzeba będzie uiszczać raz na kwartał, w terminach
takich samych jak dokonywane są wpłaty za podatki i opłaty lokalne tj. do dnia 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 listopada danego roku kalendarzowego.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od
1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiszczać gotówką w kasie Urzędu
Miasta i Gminy Pilawa lub przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Pilawa.
4) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu

jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.
5) Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W uchwale określono ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
6) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Pilawa. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Pilawa, w tym:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na jej terenie oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
3) częstotliwości
i
sposobu
pozbywania
się
odpadów
komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania
obszarów
podlegających
obowiązkowej
deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
Ustawa nakłada również na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Jednocześnie ustawa wprowadziła szereg administracyjnych kar pieniężnych, które będą
nakładane na wszystkie podmioty biorące udział w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
które nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Gminom grozi kara za:
- niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –
od 10 000 zł do 50 000 zł;
- nieterminowe przekazanie sprawozdania – 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
- nieosiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – iloczyn stawki opłaty za składowanie
zmieszanych odpadów komunalnych i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Analizy dokonuje się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania
odpadów oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Miasto i Gmina Pilawa objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W 2013 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych zajmowała się firma EKOLIDER z siedzibą w Lucinie 4, 08-440 Garwolin, która
w lipcu 2013 roku działała na podstawie porozumienia, a od sierpnia 2013 roku została wyłoniona
w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, a umowa obejmowała świadczenie usług
od dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Rada Miejska w Pilawie Uchwałą Nr XXVII.156.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13
grudnia 2012 roku określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalono,
iż odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych stanowiących zabudowę jednorodzinną:
a) papier- co najmniej raz na dwa miesiące,
b) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc,
c) szkło- co najmniej raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji –co
najmniej raz na miesiąc,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,
f) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe odpady po segregacji- co najmniej raz na miesiąc,
2) z nieruchomości zamieszkałych stanowiących zabudowę wielolokalową:
a) papier- co najmniej raz w tygodniu,
b) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w tygodniu,
c) szkło- co najmniej raz w tygodniu,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – co
najmniej raz w tygodniu,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,
f) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe odpady po segregacji - co najmniej raz
w tygodniu.
3) z nieruchomości w budynkach jednorodzinnych, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy,
a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy:
a) papier- co najmniej raz na dwa miesiące,
b) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc,
c) szkło- co najmniej raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji –co
najmniej raz na miesiąc,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe –dwa razy w roku,
f) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe odpady po segregacji - co najmniej raz na miesiąc,
4) z nieruchomości zabudowanymi budynkami wielolokalowymi, na których częściowo zamieszkują
mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy:
a) papier- co najmniej raz w tygodniu,
b) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w tygodniu,
c) szkło- co najmniej raz w tygodniu,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – co
najmniej raz w tygodniu,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,

f) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe odpady po segregacji - co najmniej raz
w tygodniu,
5) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) papier- co najmniej raz na dwa miesiące,
b) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na dwa
miesiące,
c) szkło- co najmniej raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - co
najmniej raz na dwa miesiące,
e) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe odpady po segregacji - co najmniej raz
w miesiącu,
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie pojemnikowo- workowym
oznaczonym odpowiednimi kolorami:
1) papier- kolor niebieski,
2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty,
3) szkło- kolor zielony,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
– kolor brązowy,
5) pozostałe odpady po segregacji- kolor czarny.
Na terenie Miasta i Gminy Pilawa funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie, Al. Wyzwolenia
2, 08-440 Pilawa, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone.
PSZOK jest czynny dwa razy w miesiącu w godzinach 8.00-16.00. Na terenie Miasta i Gminy
prowadzona jest także dwa razy w roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Wszystkie odpady komunalne zgodnie z zawartą umową przekazywane są firmie EKOLIDER.
Na terenie zamkniętym Jednostka Wojskowa w Pilawie obsługiwana jest przez Zakład Usług
Komunalnych „Błysk” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock. Zgodnie z ustawą
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 2013 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy
Pilawa, zgodnie ze złożonymi przez przedsiębiorców sprawozdaniami trafiły do regionalnych
instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów PPHU LEKARO Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka, P.U. HETMAN Sp. z o. o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn,
Remondis Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, Warszawa oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie,
Al. Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa.
Źródłem finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych są opłaty wnoszone przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy
Pilawa. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pilawie Nr XXVII.153.2012 z dnia 13 grudnia
2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, wysokość tej opłaty w przypadku
nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
oraz prowadzenia bądź nie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. W przypadku

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne od wielkości pojemnika na
odpady komunalne oraz segregowania bądź nie segregowania odpadów. Uchwałą Nr XXX.172.2013
Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z wysokości 11 zł. miesięcznie, na 7 złotych miesięcznie, oraz zmiany niższej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
z wysokości 6 złotych na 4 zł miesięcznie. Zmiana stawek wprowadzona została na wniosek złożony
przez Klub Radnych Nasza Gmina z dnia 23 stycznia 2013 r.
W miesiącu lipcu na terenie Miasta i Gminy Pilawa obowiązywały następujące stawki opłat:
1) dla nieruchomości zamieszkałych:
a) 4 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
b) 7 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny,
2) w przypadku odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik
odpadów komunalnych o określonej pojemności wynosi:
- 120 1- w wysokości 17 zł
- 240 1- w wysokości 34 zł
1100 1- w wysokości 114 zł
- kontener KP 5- w wysokości 500 zł
- kontener KP 7- w wysokości 700 zł
- kontener KP 10- w wysokości 1000 zł
- kosze na śmieci od 10 l do 70 l. w wysokości 6 zł
b) w przypadku odpadów, które są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik odpadów
komunalnych o określonej pojemności wynosi:
- 120 1- w wysokości 8,5 zł
- 240 1- w wysokości 17zł
- 1100 l- w wysokości 57 zł
- kontener KP 5- w wysokości 250 zł
- kontener KP 7- w wysokości 350 zł
- kontener KP 10- w wysokości 500 zł
- kosz na śmieci od 10 l do 70 l. w wysokości 3 zł
Po analizie złożonych deklaracji oraz po rozpoznaniu ofert przedstawionych przez przedsiębiorców
w postępowaniu przetargowym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Miasta i Gminy Pilawa zaszła konieczność dokonania zmiany wysokości stawek opłat.
Od dnia 1 sierpnia na terenie Miasta i Gminy Pilawa obowiązywały następujące stawki opłat:
1) dla nieruchomości zamieszkałych:
a) 5,40 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
b) 12,00 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny,
2) w przypadku odpadów, które są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik
odpadów komunalnych o określonej pojemności wynosi:
- 120 1- w wysokości 16 zł
- 240 1- w wysokości 32 zł
1100 1- w wysokości 90 zł
- kontener KP 5- w wysokości 450 zł
- kontener KP 7- w wysokości 650 zł
- kontener KP 10- w wysokości 950 zł
- kosze na śmieci od 10 l do 70 l. w wysokości 6 zł
b) w przypadku odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik
odpadów komunalnych o określonej pojemności wynosi:
- 120 1- w wysokości 32 zł
- 240 1- w wysokości 64 zł
- 1100 l- w wysokości 180 zł
- kontener KP 5- w wysokości 1000 zł
- kontener KP 7- w wysokości 1400 zł
- kontener KP 10- w wysokości 1750 zł
- kosz na śmieci od 10 l do 70 l. w wysokości 12zł

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych wynikają z porozumienia zawartego z firmą EKOLIDER w dniu 1 lipca 2013 roku
oraz umową z dnia 30 lipca 2013 roku. Ustalona ryczałtowa miesięczna opłata wynosi 50 823,52 zł
brutto. Wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty umożliwiają bieżące regulowanie tej
należności.
Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Pilawie na terenie Miasta i Gminy Pilawa na dzień
31.12.2013 roku zameldowanych było 10 835 mieszkańców. Deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 31.12.2013 r.) wykazały, że na terenie Miasta
i Gminy Pilawa zamieszkuje 9 842 osób. Ponadto na dzień 31.12.2013 r. z nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne złożono 30 deklaracji. Do końca grudnia
b.r nie wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W 2013 roku weryfikowano ilość osób, którzy nie złożyli deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłanych zostało 446 wezwań
dotyczących złożenia deklaracji.
Na podstawie sprawozdań przedkładanych przez przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych zebranych w 2013 roku z terenu
Miasta i Gminy Pilawa.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

39,7

150104

Opakowania z metali

1,26

150107

Opakowania ze szkła

64,7

200303

Odpady z oczyszczania ulic i placów

1,5

200203

Inne odpady nieulegające biodegradacji

8,3

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

273,92

160103

Zużyte opony

1,1

200135*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123
zawierające substancje niebezpieczne

0,29

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121, 200123 i
200135

1,21

150101

Opakowania z papieru i tektury

38,4

200101

Papier i tektura

19,4

200102

Szkło

25,2

200139

Tworzywa sztuczne

25,2

191212

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

21,12

150105

Opakowania wielomateriałowe

27,1

170405

Żelazo i stal

1,4

200108

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

11,2

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w roku 2013 wynosił 8,67%.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 wyniósł 18,42%.

Poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niż
niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

Osiągnięty przez gminę
Pilawa w 2016 r.

Wymagany przepisami
prawa do osiągnięcia w
2016 r.

8,67 %

max. 50%

18,42%

min. 12%

-

min. 36%

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i
Gminy Pilawa w roku 2013 pozwala stwierdzić, iż system ten funkcjonuje w sposób prawidłowy, gdyż
gmina osiągnęła wymagane przepisami poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów selektywnie zbieranych (odpadów „surowcowych” oraz budowlanych i rozbiórkowych), a
także ograniczyła ilości wymaganej ustawowo masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do
składowania.
W celu dalszego ograniczenia powstawania odpadów zmieszanych na rzecz odpadów
segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanię informacyjną oraz edukację
społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto ważnym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych, aby wszyscy mieszkańcy
nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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