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Wstęp
Gospodarka  odpadami to jedna  z  ważniejszych  dziedzin  szeroko  pojętej  ochrony
środowiska. Wraz ze wzrostem jakości życia i rozwojem cywilizacyjnym, produkujemy coraz
więcej  i  coraz  bardziej  niebezpiecznych  odpadów.  Żyjąc,  mieszkając,  prowadząc  zwykłe
gospodarstwo  domowe,  stajemy  się  wytwórcami  odpadów.  Zorganizowana  cywilizacja
wymaga  organizacji  również  w  dziedzinie  zagospodarowania  wytworzonych  przez  jej
społeczność odpadów. 

Cel i zakres opracowania

Opracowanie  ma  na  celu  analizę  prowadzonych  działań  i
podejmowanych  decyzji  w  zakresie  gospodarki  odpadami
komunalnymi  na  terenie  gminy  Miłoradz,  która  pozwoli
usprawnić system gospodarki odpadami, ułatwić mieszkańcom
właściwe pozbywanie się odpadów oraz wypełnić zadania gminy
w zakresie gospodarki odpadami.

Opracowanie obejmuje zagadnienia wskazane w art. 3 ust. 2 pkt
10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2015, poz. 87) tj.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
w roku 2014, 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 
2015.

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                          
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2014 r., 

4. Liczba mieszkańców na 2014 r. (wg danych GUS), 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w 2014 r., o której mowa  
w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w których imieniu 
gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust.6-12, 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Miłoradz w 2014 r., 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 
terenu gminy Miłoradz    w 2014 r., 

8. Wnioski i rekomendacje mające na celu weryfikację możliwości technicznych               
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Podstawa prawna : 
1. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 ze zmianami 

[tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391ze zmianami]; 
2. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 roku [Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897 ze zm.]. 
3. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach [Dz.U. 2013, poz. 228] 
4. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 87) 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. 
2013, poz. 122] 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych [Dz.U. 2012, poz. 1052] 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych [Dz.U. 2012, poz. 645.]; 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów [Dz.U. 2012, 
poz. 676]; 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [Dz.U.
2013, poz. 38] 

10. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku [tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 
1243 ze zmianami]; 

11.Ustawa o odpadach z dnia14 grudnia 2012 r. [Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.] 
12. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) wyznaczający cele i zadania na lata 

2011 – 2014 i perspektywę na lata 2015 – 2022 [Monitor Polski z 2010 r. Nr 101 poz. 1183]; 
13. „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2018” przyjęty Uchwałą Nr 

415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku
14. Uchwała Nr 416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w 

sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”
15. Uchwała Nr 764/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2018”       

16. Uchwała Nr 840/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2018”
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I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania.

Ze względu na podział regionalny województwa pomorskiego, Gmina Miłoradz położona jest
na  terenie  Wschodniego Regionu gospodarki  odpadami.  Dla  tego  regionu  wskazano
instalację  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych
i innych bioodpadów oraz instalacje zastępcze do zagospodarowania odpadów powstałych
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
– składowisko.

Zgodnie  z  Programem  Gospodarki
Odpadami dla Województwa  pomorskiego
przyjętym  Uchwała  Nr  415/Xx/12  Sejmiku
Województwa  Pomorskiego  z dnia  25
Czerwca  2012  r. w  sprawie  wykonania
Planu  Gospodarki  Odpadami  dla
Województwa  Pomorskiego,  dla  Regionu
Wschodniego wskazano  następujące
instalacje:

1) RIPOK Gilwa Mała (istniejąca) ,
2) RIPOK Tczew (istniejąca) ,

Przyjęte  technologie  oparte  są  na  mechaniczno-biologicznym  przetwarzaniu  odpadów
komunalnych. Instalacje regionalne przystosowane są do przyjmowania odpadów w formie
zmieszanej,  wysegregowanych  odpadów  surowcowych  oraz  selektywnie  zebranych
odpadów ulegających  biodegradacji.  Na terenie  regionu Wschodniego,  wyznaczono do 7
składowisk odpadów komunalnych pełniących do końca 2015 r. rolę instalacji zastępczych.
Składowiska te zlokalizowane są w miejscowościach:  Tczew, Gołębiewo Wielkie, Minięta,
Nowa  Wieś  Sztumska,  Nicponia,  Ropuchy,  Szaleniec.  W  ramach  zagospodarowania
selektywnie  zebranych  odpadów  zielonych,  jako  instalację  regionalną  wyznaczono
kompostownię pryzmową, należącą do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska. 
Wypełniając  obowiązek  wynikający  z  art.  2  pkt.  a  Ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miłoradz zawarła:
1. w dniu  2 listopada 2010 r. porozumienie z Gminą  Miejską Tczew w sprawie  wykonania
zadań  publicznych  w zakresie  unieszkodliwiania  odpadów komunalnych  z  terenu  Gminy
Miłoradz, 
2.  umowę z dnia  28 czerwca 2013 r.  z  Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w
Tczewie ul. Rokicka 5a na utylizacje i zagospodarowanie odpadów komunalnych
3.  w dniu 6 września 2013 r.  umowę  z Zakładem Utylizacji  Odpadów w Gilwie  Małej  na
świadczenie usług w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. 

 Na  podstawie  przetargu  na odbieranie  odpadów  komunalnych  z  wszystkich
nieruchomości  w  granicach  administracyjnych  gminy  Miłoradz,  Zakład  Gospodarki
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Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  w Malborku, 82-200 Malbork ul. den de Gaulle'a 70
zobowiązał się do odbierania odpadów w ilościach wskazanych przez Gminę Miłoradz i do
dostarczenia  przyjętych  odpadów zgodnie  ustawą  z  dnia  14 grudnia  2012r.  o  odpadach
(Dz.U. z 2013r, poz. 21) do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie lub do Zakładu
Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
W roku 2014 zebrano 443,4 Mg zmieszanych odpadów komunalnych co stanowi 36,95 Mg
miesięcznie.  Nastąpiło wyraźne zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów zebranych
na terenie Gminy Miłoradz przy wzroście ilości odpadów segregowanych „u źródła”.

Odpady zielone
Odpady zielone z terenu gminy gromadzone przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
prowadzony przez operatora Urząd Gminy w Miłoradzu. W roku 2014 nie zebrano odpadów
zielonych.  Brak  odpadów  zielonych  związany  jest  bezpośrednio  z  wiejskim  charakterem
Gminy Miłoradz.

II. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi.

Na terenie  Gminy  Miłoradz obserwować  można  występowanie  małych  dzikich  wysypisk,
zarówno  odpadów  komunalnych,  jak  i pochodzących  z  działalności  gospodarczej.
Najczęściej  spotykane  porzucone  odpady  w  miejscach  do  tego  nieprzeznaczonych  to:
odpady z demontażu pojazdów; odpady z remontów: w tym zmieszane odpady z betonu,
gruzu  ceglanego,  odpady  materiałów  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia,  materiały
izolacyjne  w  szczególności  styropian;  inne  odpady  komunalne,  w  tym  odpady  zielone  z
pielęgnacji ogrodów.  W trakcie 2014 r. zaobserwowano incydentalne porzucanie odpadów
wzdłuż drogi krajowej 22 oraz przy drogach powiatowych. 

Odpady  te  mogą  być  porzucane  przez  mieszkańców  Gminy  Miłoradz,  ale  także
mieszkańców gmin sąsiednich.

Zjawisko  takie  może wynikać  z chęci  zaoszczędzenia  na kosztach dowozu  odpadów do
PSZOK-u, braku wiedzy, niedbałości o segregację odpadów (PSZOK przyjmuje tylko opady
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posegregowane).  Przeciwdziałając  takim  zachowaniom,  należy  zwiększyć  edukację
mieszkańców oraz przeanalizować możliwości  umieszczenia  dodatkowych  kontenerów na
odpady selektywnie zbierane.

Dla mieszkańców Gminy Miłoradz zorganizowany jest jeden Punkt  Selektywnego Zbierania
Odpadów działający na terenie Miłoradza. Punkt oddalony jest od wsi Stara Wisła o 12 km,
od wsi Kończewice o 10 km, od wsi Bystrze o 8 km, od wsi Mątowy Wielkie o 5 km, od wsi
Mątowy Małe o 6 km, od wsi Pogorzała Wieś o 5 km.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów są odbierane: posegregowane odpady
z remontów i rozbiórek, a przede wszystkim gruz, marniały izolacyjne, tworzywa sztuczne,
folie, odpady zielone, wielkogabaryty, opony, sprzęt elektroniczny, popioły, zużyta odzież.

Punkt otwarty jest pięć dni w tygodniu w godzinach pracy Urzędu Gminy.

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

Tabela 1 Wykaz kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami w roku 2014.

Lp. Opis zadania Kwota wydatkowana

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych 246 884,71
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych 70 462,99
2a. Szkło 17 480,12
2b. Makulatura 600,00
2c. Popiół 26 462,92
2d. Plastik 25 919,95
3. Dostarczone pojemniki i worki 36 947,80
4. Opróżnianie koszy na przystankach i terenach rekreacyjnych 4 976,64
5. Koszt prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 30 574,11
6. Koszty obsługi administracyjne systemy gospodarki odpadami. 70 047,28

RAZEM 459 893,53
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Stawki opłat w roku 201  4  .  
1. Miesięczna  stawka  za  pojemnik  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie
zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości mieszanych, wynosi: 

− pojemnik 120l – 34,10 zł
− pojemnik 240l – 67,50 zł
− pojemnik 360l      – 100,30 zł
− pojemnik 1100l – 275,70 zł

2. Niższa miesięczna stawka za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują  mieszkańcy  lub  nieruchomości  mieszanych,  jeżeli  odpady  są  zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi:

− pojemnik 120l – 22,14 zł
− pojemnik 240l – 43,90 zł 
− pojemnik 240l – 65,20 zł 
− pojemnik 1100l – 241,90 zł   

3. Uchwałą Nr XXVI /208/2013 z dnia 2013.10.29 Rady Gminy Miłoradz w sprawie         
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik 
o określonej pojemności, przyjęta została stawka za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe (niesegregowane)                  - 32 zł

- gospodarstwo domowe jednoosobowe (segregowane)                       - 22 zł

- gospodarstwo domowe dwuosobowe (niesegregowane)                    - 51 zł

- gospodarstwo domowe dwuosobowe (segregowane)                          - 35 zł

- gospodarstwo domowe trzyosobowe lub więcej (niesegregowane)     - 65 zł

- gospodarstwo trzyosobowe lub więcej (segregowane)                        - 45 zł

4. Stawka opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele kultu religijnego, których 
właścicielami są kościoły bądź związki wyznaniowe mające podpisaną umowę o wzajemnych 
stosunkach między Państwem Polskim a kościołem lub związkiem wyznaniowym ustalono opłatę 
w wysokości 94,60 zł za miesiąc.
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 Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Poniżej przedstawiono kalkulację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami na rok 2015.

Tabela 2 Kalkulacja kosztów na rok 2015

Kalkulacja kosztów na rok 2015

Obsługa administracyjna 70 000,00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 6 000,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych 100 000,00

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych 300 000,00

Windykacja - wynagrodzenie pracownika 20 000,00

Pozostałe koszty 21 000,00

RAZEM 517 000,00

IV.  Liczba mieszkańców.
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Według danych zawartych w ewidencji ludności Gminę Miłoradz zamieszkiwało w 2014 roku
3450 mieszkańców.

Według złożonych deklaracji gminę Miłoradz zamieszkuje 2818 osób.

Liczba złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynosi 40.

Liczba złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 863.

Liczba złożonych deklaracji, właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązali się do segregacji –
819.

Liczba złożonych deklaracji, właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów – 84. 

Weryfikacja  złożonych  deklaracji  opiera  się  na  analizie  danych  z  ewidencji  podatkowej,
ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków.

Z prowadzonej  weryfikacji  deklaracji  wynika,  że wielu  mieszkańców przebywa  stale poza
granicami kraju i w innych miastach Polski. Wiele osób zmienia deklarację, zgłaszając swój
wyjazd,  nawet  sezonowy  -  na  kilka  miesięcy,  jednak  niewiele  osób  zmienia  deklaracje
z  powodu  powrotu  do  miejsca  zamieszkania.  Z  tego  powodu  liczba  osób  wskazanych
w deklaracjach może nie odzwierciedlać stanu demografii na terenie gminy.

V. 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. 

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 1.mówi, że właściciele nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w
art. 9b ust. 2 

      – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Obowiązek ten dotyczy mieszkańców, którzy nie są objęci obowiązkiem ponoszenia opłat,
wynikającym z ustawy, bądź z uchwały rady gminy.
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Art.  6  ust  6-12  przywołanej  wyżej  ustawy  zobowiązuje  gminę  do  zorganizowania
odbierania odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz ustalenia w drodze
decyzji zasad terminów i opłat za te usługi.

Rada  Gminy  Miłoradz podjęła  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  (uchwała  Nr  XVII/151/2012  z  dnia  18
grudnia 2012r.). Na mocy powyższej uchwały wszyscy właściciele nieruchomości, na których
powstają  odpady  komunalne,  są  zobowiązani  do  ponoszenia  opłat  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Gmina Miłoradz nie podejmowała działań, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 w stosunku do
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieruchomości ciekłych. Wszyscy właściciele
w  stosunku,  do  których  gmina  podjęła  działania  kontrolne,  zawierali  umowy  na  odbiór
nieczystości ciekłych.

VI.  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych  na terenie  
gminy.

Według  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  rok  2012  na  terenie  województwa
pomorskiego wytworzono 331 kg/ mieszkańca/rok odpadów komunalnych.

W roku 2014 odebrano od mieszkańców Gminy Miłoradz 735,92 Mg odpadów komunalnych.
Przyjmując, że na terenie Gminy Miłoradz zamieszkuje 3450 mieszkańców, nagromadzenie
odpadów na mieszkańca za rok 2014 wynosiło  213,3 kg.  W stosunku do wytworzonych w
województwie  pomorskim, ilość odpadów zebranych od mieszkańców Gminy Miłoradz była
mniejsza od średniej ilości w województwie o 117,7 kg.

Dokładne  ilości,  rodzaje  odpadów oraz  sposób  i  miejsce  zagospodarowania  przedstawia
załącznik  nr  1  do  analizy  (sprawozdanie  wójta  z  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarki
odpadami komunalnymi).

W  2014 roku  zebrano  na  terenie  Gminy  Miłoradz  443,4 Mg zmieszanych  odpadów
komunalnych.

Zmieszane  odpady  komunalne,  zostały  zagospodarowane  w  procesie  R12/R3/R5 oraz
poddane innym procesom niż składowanie (D5).

W wyniku przetwarzania powstało 117,83 Mg odpadów o kodzie 191212 – odpady powstałe
po  mechaniczno-biologicznym  przetworzeniu  zmieszanych  odpadów  niespełniających
wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska.

Tabela 2 Wskaźniki analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miłoradz.

Wskaźniki
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1 Ilość odebranych i zebranych odpadów w gminie, 735,92 Mg

2
Ilość odebranych i zebranych odpadów na 1 mieszkańca,
(3450 mieszkańców)

213,3 kg/rok

3
Ilość odebranych i zebranych odpadów surowcowych na
mieszkańca

27,95 kg/rok

4 Poziom odzysku i recyklingu odpadów surowcowych, 

31,46 %

Poziom zakładany

(minimalny14%) został

osiągnięty.

5
Ilość (proc.) odpadów kierowanych do składowania

16 %

6
Poziom ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych do składowania 

36,88%

Poziom zakładany

(maksymalnie50%) 

został osiągnięty.

12
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ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI 
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA
LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI.

ZA 2014 ROK

ADRESAT1)

I. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO

II. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

I. NAZWA GMINY (MIASTA)

GMINA MIŁORADZ

II.  INFORMACJA  O  MASIE  POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW  ODEBRANYCH  
Z  OBSZARU  GMINY  ODPADÓW  KOMUNALNYCH2)  ORAZ  SPOSOBIE  ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i adres
instalacji, 

do której zostały
przekazane

odpady
komunalne 

Kod odebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj
odebranych

odpadów
komunalnych4)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych5)

 [Mg]

Sposób
zagospodarowania6)

odebranych odpadów
komunalnych. 

Zakład Utylizacji
Odpadów

Stałych Sp. z
o.o. ul. Rokicka

5a 83-110
Tczew

20 03 99

Odpady 
komunalne 
niewymienione w 
innych podgrupach

196,1 D5

15 01 01
Opakowania z 
papieru i tektury

0,5 R12

15 01 07
Opakowania ze 
szkła 

49,8 R12

20 03 01
Zmieszane odpady
komunalne

443,4
R12

15 01 02
Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych

35,6 R12

20 01 11 Tekstylia 0,1 Zbieranie odpadów

20 03 07
Odpady 
wielkogabarytowe

1,3 R12
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Masa odebranych
odpadów o kodzie

20 03 015) [Mg]

Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01

poddanych
składowaniu5)[Mg]

Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01

poddanych innym niż
składowanie procesom

przetwarzania5)[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich

Odebranych z obszarów
wiejskich

443,4 443,4

Liczba  punktów  selektywnego  zbierania
odpadów  komunalnych,  funkcjonujących  na
terenie gminy

1

Nazwa i adres punktu
Kod zebranych

odpadów
komunalnych4)

Rodzaj zebranych
odpadów

komunalnych4)

Masa zebranych odpadów
komunalnych5)

[Mg]

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów

Komunalnych w Miłoradzu
ul. Główna 5 82-213

Miłoradz

16 01 03
Zużyte opony

5,2

20 01 23*
Urządzenia 
zawierające freony

0,9

20 01 36

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i
20 01 35

0,4

20 01 35*

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki

1,3

III.  INFORMACJA  O  MASIE  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)

Łączna  masa  selektywnie  odebranych
odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji5) [Mg]

0,5

I. przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska,
na które przekazano

Kod odebranych
odpadów

Rodzaj odebranych
odpadów

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

14
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odpady komunalne
ulegające biodegradacji

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

przekazanych do składowania
na składowisku odpadów5)

[Mg]

II. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres
instalacji, 
do której

przekazano
odpady

komunalne
ulegające

biodegradacji

Kod odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
nieprzekazanych

do składowania na
składowiska
odpadów5)

[Mg]

Sposób
zagospodarowania8)

odpadów komunalnych
ulegających

biodegradacji
nieprzekazanych do

składowania na
składowiska odpadów.

Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych
Sp. z o.o. Tczew
ul. Rokicka 5a

15 01 01
Opakowania z

papieru i
tektury

0,5 kompostowanie

IV.  OSIĄGNIĘTY POZIOM  OGRANICZENIA  MASY  ODPADÓW  KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)

36,9%

V.  POZIOM  RECYKLINGU  I  PRZYGOTOWANIA  DO  PONOWNEGO  UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH  FRAKCJI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH:  PAPIERU,  METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod odebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj
odebranych

odpadów
komunalnych4)

Łączna masa
odebranych

odpadów
komunalnych5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury

0,5 8,6

15 01 07 Opakowania ze szkła 49,8 49,8

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

35,6 12,5

15 01 04 Opakowania z metali Uzyskane w
procesie sortowania
odpadów zbieranych

selektywnie

1,00
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15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury

Uzyskane w
procesie sortowania

20 03 01

7,5

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

Uzyskane w
procesie sortowania

20 03 01

12,3

15 01 04 Opakowania z metali Uzyskane w
procesie sortowania

20 03 01

5,4

15 01 07 Opakowania ze szkła Uzyskane w
procesie sortowania

20 03 01

2,4

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

32,7%

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU
INNYMI  METODAMI  INNYCH  NIŻ  NIEBEZPIECZNE  ODPADÓW  BUDOWLANYCH  
I  ROZBIÓRKOWYCH12) Z  ODEBRANYCH  Z  OBSZARU  GMINY  ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Kod
odebranych
odpadów4)

Rodzaj
odebranych
odpadów4)

Łączna masa
odebranych
odpadów5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego

użycia5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
odzyskowi

innymi
metodami

niż
recykling 
i ponowne

użycie5)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

VII.  LICZBA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  OD  KTÓRYCH  ZOSTAŁY  ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE.

897
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VIII.  LICZBA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  KTÓRZY  ZBIERAJĄ  ODPADY
KOMUNALNE  W SPOSÓB NIEZGODNY  Z  REGULAMINEM  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY14)

84

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Rodzaj odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych13)

Ilość odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych5)

[m3]

Ścieki bytowe 471

X. DODATKOWE UWAGI

Liczba mieszkańców  3430

19  12  12  –  masa  odpadów  powstałych  po  mechaniczno-biologicznym  przetworzeniu
zmieszanych  odpadów  niespełniających  wymagań  rozporządzenia  Ministra  Środowiska
117,832 Mg

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię

Małgorzata

Nazwisko

Kielar

Telefon służbowy
15)

55 271 15 31

Faks służbowy
15)

55 271 15 65

E-mail służbowy
15)

komunalna@miloradz.malbork.pl

Data

18 marzec 2015r.

Podpis i pieczątka
15)

 wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
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O b j a ś n i e n i a: 

1.Należy  wpisać  właściwego  ze  względu  na  położenie  gminy  marszałka  województwa  oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

2.Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
3.Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą

segregację  odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią  regionalnej
instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych,  to  w  części  tej  powinny  również  zostać
uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

4.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5.Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
6.Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione

w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej
ustawy.

7.Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 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 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

8.Przez  sposób zagospodarowania  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  rozumie się:
kompostowanie,  mechaniczno-biologiczne  przetwarzanie,  fermentację,  inne biologiczne  procesy
przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom
fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy  rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów może  przekazywać  osobom fizycznym  lub
jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257).

9.Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do
składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

10.Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.

11.Poziomy 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.

12. 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 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

13.Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz
ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145).

14.W szczególności nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15.Jeżeli posiada.  
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