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I. 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. 

 

II. Cel i zakres opracowania 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi sporządzona jest zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz.U. 2016, poz. 1920). Opracowanie ma na celu 

weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań 

złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości i Punktu 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 na terenie gminy Miłoradz. 

Opracowanie obejmuje zagadnienia wskazane w art. 9tb ww. ustawy, tj: 

✓ możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

✓ potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

✓ koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych; 

✓ liczbę mieszkańców; 

✓ liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  w art. 6 ust. 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w których imieniu gmina powinna podjąć 

działania, o których mowa w art.6 ust.6-12; 

✓ ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

✓ ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z  terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania; 
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III. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zapisy art. 9 tb.1 u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie 

z art. 9e ust. 1 i 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego 

odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

a także zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

 

Dnia 29 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił „Plan Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (Uchwała SWP Nr 321/XXX/16) oraz przyjął 

Uchwałę w sprawie wykonania PGOWP 2022 (Uchwała SWP Nr 322/XXX/16). Uchwała w 

sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa regiony gospodarki 

odpadami komunalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 

instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 

 

Zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego  

2022” Gmina Miłoradz wchodzi w skład wschodniego regionu gospodarki odpadami, dla 

którego to regionu instalacjami, które spełniają warunki instalacji regionalnej do przetwarzania 

odpadów komunalnych jest: 

• RIPOK Gilwa Mała, 

• RIPOK Tczew 

• RIPOK Kommunalservise Vornkahl Polska. 

Z uwagi na powyższe, w roku 2016 instalacja RIPOK Tczew odpowiadała za 

przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich sortowanie, kompostowanie 

i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne odzyskiwanie odpadów 

papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.  

Na podstawie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich 

nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Miłoradz, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil. ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw zobowiązał się 

do odbierania odpadów w ilościach wskazanych przez Gminę Miłoradz i do dostarczenia 

przyjętych odpadów zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1954) do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. 
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Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

Art. 9 tb ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby 

inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłoradz 

przejawiają się głównie w zakupie nowych osłon śmietnikowych.  

W ubiegłych latach dzięki zakupom 2 osłon śmietnikowych, w których umieszczono 

nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. i nowych miejsc 

wyznaczonych do gromadzenia odpadów wzrosło zainteresowanie i zaangażowanie 

mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów. W 2017 roku zostało zamontowane nowe 

ogrodzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W miarę możliwości 

finansowych planowany jest zakup kolejnych osłon śmietnikowych do gminy, a także zakup 

kontenerów do PSZOK w celu poprawienia jakości sposobu przyjmowania odpadów. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Miłoradz. W 2016 roku koszt ten 

wyniósł 402 956,68 zł. 

Dodatkowymi wydatkami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi są: wynagrodzenie pracowników związanych 

z tworzeniem oraz obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, asysta techniczna 

na programy komputerowe, koszty egzekucyjne, druki deklaracji, kampania informacyjno-

edukacyjna, zakup wiat śmietnikowych, ogrodzenie PSZOK. 

Całkowity koszt za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane 

z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok wyniósł  

482 421,55 zł. 

Stawki opłat od roku 2015 

 

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 

 pojemnik 1500l – 372,20 zł 
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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 – 179,20 zł 

 pojemnik 1500l – 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. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

V. Liczba mieszkańców. 

Według danych zawartych w ewidencji ludności Gminę Miłoradz zamieszkiwało 

w 2017 roku 3430 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2017 r.). Liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały wynosiła 3420.  

VI. 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. 

Liczba właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miłoradz, 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 ww. ustawy w 2017roku wynosiła 0. 
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VII.  Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 
 

Na terenie gminy Miłoradz wytworzono w 2017 roku następujące ilości odpadów komunalnych: 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 
 [Mg] 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 

 

655,02 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
57,880 

15 01 07 Opakowania ze szkła 60,120 

20 03 99 P 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

203,660 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

0,92 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,100 

16 01 03 Zużyte opony 12,360 

 

W 2017 roku Gmina Miłoradz osiągnęła następujące poziomy: 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 12,800 % 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 41,457 % 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%. 

VIII. 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.  

W 2016 roku odebrano z terenu gminy Miłoradz 526,180 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych, które zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania. Odpady 

zielone w większości zagospodarowywane były przez właścicieli nieruchomości 

w przydomowych kompostownikach. Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno 

– biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

powstało 20,614 Mg. 
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Załącznik nr 4 

ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZANE PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZY-

DENTA MIASTA 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZY-

DENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z 

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWA-

NIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA 2017 ROK 

 

ADRESAT1) 

 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZ-

TWA POMORSKIEGO 

 

2) POMORSKI WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR OCHRONY ŚRO-

DOWISKA 

 

 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

 

URZĄD GMINY W MIŁORADZU 

Rodzaj gminy3): WIEJSKA 

Liczba mieszkańców gminy  

lub związku międzygminnego 

W 1995 r. zgod-

nie z danymi 

GUS 

W roku sprawozdaw-

czym, zgodnie z danymi  

pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców4) gminy 

(lub gmin należących 

do związku) według 

stanu na dzień 31 grud-

nia roku objętego spra-

wozdaniem 

 

Liczba mieszkańców miasta 

 

- - 

 

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców 

  

- - 

 

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców 

 

- - 

 

Liczba mieszkańców wsi 

 

3509 3430 

 

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 

  

Rodzaj odebranych odpa-

dów komunalnych7) 

 

Masa odebra-

nych odpadów 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za 2017 rok 

 

9 

 

której zostały 

przekazane od-

pady komunalne 

 

Kod odebra-

nych odpadów 

komunalnych7) 

komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób zagospoda-

rowania odebra-

nych odpadów ko-

munalnych9) 

RIPOK-ZUOS 

TCZEW SP. Z 

O.O. UL. 

ROKICKA 5A 

83-110 TCZEW 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE (ZMIE-

SZANE) ODPADY KOMUNALNE  655,020 R12 

20 03 99 
ODPADY KOMUNALNE NIEWYMIE-

NION W INNYCH PODGRUPACH 2,000 D5 

20 03 99P 
ODPADY KOMUNALNE NIEWYMIE-

NIONE W INNYCH PODGRUPACH 203,660 D5 

20 03 07 ODPADY WIELKOGABARYTOWE 12,360 R12 

20 01 36 ODPADY ELEKTRY/ELEKTRO 0,920 ZBIERANIE 

15 01 02 
OPAKOWANIE Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 57,880 R12 

15 01 07 OPAKOWANIE ZA SZKŁA 60,120 R12 

16 01 03 ZUŻYTE OPONY 1,240 ZBIERANIE 

SUMA 993,200  

 

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 

 

 

Masa odebranych odpadów 

o kodzie 20 03 018) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych składo-

waniu8) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych innym 

niż składowanie 

procesom przetwa-

rzania8)  [Mg] 

 

 

Odebranych z obszarów miej-

skich 

 

- - - 

 

Odebranych z obszarów wiej-

skich 

 

655,020 0,000 655,020 

SUMA 655,020 0,000 655,020 

 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane od-

pady komunalne 

 

Kod odebranych 

odpadów komu-

nalnych ulegają-

cych biodegra-

dacji7) 

 

Rodzaj odebranych odpa-

dów komunalnych ulega-

jących biodegradacji7) 

 

Masa odebra-

nych odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji8) 

[Mg] 

 

Sposób zagospodaro-

wania odebranych 

odpadów komunal-

nych ulegających bio-

degradacji9) 
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ulegające biode-

gradacji 

 

RIPOK-ZUOS 

TCZEW SP. Z 

O.O. UL. RO-

KICKA 5A 83-

110 TCZEW 

15 01 01 
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEK-

TURY 1,500 R3 

SUMA 1,500  

 

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku 

sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów ko-

munalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów ko-

munalnych7) 

 

Masa magazynowa-

nych odpadów komu-

nalnych8) [Mg] 

 

SUMA - 

 

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospoda-

rowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady komu-

nalne 

 

Kod magazy-

nowa-nych od-

padów komu-

nalnych7) 

 

Rodzaj magazyno-

wanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa magazy-

nowa-nych od-

padów komu-

nalnych8) [Mg] 

 

Sposób zago-

spoda-rowania 

magazyno-wa-

nych odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok sprawo-

zdawczy, 

w którym od-

pady zostały 

wykazane 

jako odebrane 

 

SUMA -  

 

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMIN-

NEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego 

 

1 

 

Nazwa i adres 

punktu 

 

Kod zebranych 

odpadów ko-

munalnych7) 

 

Rodzaj zebra-

nych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa zebra-

nych odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

 

Sposób zagospoda-

rowania zebranych 

odpadów9) 
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odpady komu-

nalne 

 

PSZOK MI-

ŁORADZ 

17 09 04 
ODPADY BU-

DOWLANE 
3,580 

- 

D5 

20 01 36 
ODPADY KO-

MUN. 
0,460 R12 

SUMA 4,040  

 

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku spra-

wozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów ko-

munalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów ko-

munalnych7) 

 

Masa magazynowa-

nych odpadów komu-

nalnych8) [Mg] 

 

SUMA - 

 

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospoda-

rowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), 

do której zo-

stały przeka-

zane odpady 

komunalne 

 

Kod magazy-

nowa-nych od-

padów komu-

nalnych7) 

 

Rodzaj magazyno-

wanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa magazy-

nowa-nych od-

padów komu-

nalnych8) [Mg] 

 

Sposób zago-

spoda-rowania 

magazyno-wa-

nych odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok spra-

wozda-wczy, 

w którym od-

pady zostały 

wykazane 

jako zebrane 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUMA ------------------  

 

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z ME-

CHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADO-

WANIA, 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 

 

Masa odpadów 

o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych 

do składowania 

powstałych po sor-

towaniu odpadów 

 

Masa odpadów o ko-

dzie 19 12 12 prze-

znaczonych do skła-

dowania powstałych 

po sortowaniu albo 

 

Nazwa i adres składo-

wiska, na które przeka-

zano odpady o kodzie 

19 12 12 przeznaczone 

do składowania wytwo-

rzone z odebranych 
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gminy/związku międzygminnego 

odpadów komunalnych 

selektywnie ode-

branych i zebra-

nych8) [Mg] 

mechaniczno-biolo-

gicznym przetwarza-

niu zmieszanych od-

padów komunal-

nych8) [Mg] 

 

i zebranych z terenu 

gminy/związku mię-

dzygminnego odpadów 

komunalnych 

RIPOK-ZUOS TCZEW SP. Z O.O. 

UL. ROKICKA 5A 83-110 TCZEW 
- 51,535 

RIPOK-ZUOS TCZEW 

SP. Z O.O. UL. RO-

KICKA 5A 83-110 

TCZEW 

SUMA - 51,535  

 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA 

DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWA-

NYCH 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 

ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponow-

nego użycia i poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia i podda-

nych recyklin-

gowi8) [Mg] 

 

15 01 02 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 40,564 

15 01 02 
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH (POWST. Z SOR-

TOWANIA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZMIESZANYCH) 7,127 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA 60,120 

15 01 01 
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY (POWST. Z SORTOWA-

NIA OD. KOD 20 03 01) 12,522 

15 01 02 
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH (POWST. Z SOR-

TOWANIA OD. KOD 20 03 01) 11,790 

15 01 04 
OPAKOWANIA Z METALI (POWST. Z SORTOWANIA OD. KOD 

20 03 01) 8,084 

15 01 04 
OPAKOWANIA Z METALI (POWST. Z SORTOWANIA ODPA-

DÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH) 2,002 

15 01 05 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (POWST. Z SORTOWA-

NIA OD. KOD 20 03 01) 1,532 

15 01 05 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (POWST. Z SORTOWA-

NIA ODP. SELEKTYWNIE ZEBRANYCH.) 1,305 

15 01 07 
OPAKOWANIA ZE SZKŁA (POWST. Z SORTOWANIA ODP. KOD 

20 03 01) 3,479 
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19 12 04 
TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA (POWSTAŁE Z SORTOWA-

NIA ODPADÓW KOD 20 03 01) 0,225 

19 12 04 
TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA (POWSTAŁE Z SORTOWA-

NIA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH) 0,020 

SUMA  148,770 

 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych 

 

 

Kod odpadów magazynowa-

nych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie sprawoz-

dawczym, przygotowanych 

do ponownego użycia i pod-

danych recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów magazyno-

wanych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie spra-

wozdawczym, przygotowa-

nych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów maga-

zynowanych w po-

przednich okresach 

sprawozdawczych i  

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklin-

gowi8) [Mg] 

 

 

Rok sprawozdaw-

czy,  

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] 

 

148,770 

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg] 

 

995,160 

 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunal-

nych14) [%] 

 

31,8 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponow-

nego użycia15)  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

[%] 

 

41,457 
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d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunal-

nymi16)
 przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 

z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie 

sprawozdawczym 

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych re-

cyklingowi  i innym procesom od-

zysku7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych re-

cyklingowi i innym procesom odzy-

sku7) 

 

Masa odpadów przygoto-

wanych do ponownego 

użycia, poddanych recy-

klingowi  

i innym procesom odzy-

sku8) [Mg] 

 

- - - 

 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunal-

nymi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 

z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

 

Kod odpadów magazynowa-

nych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych i  

w bieżącym okresie spra-

wozdawczym, przygotowa-

nych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

 

Rodzaj odpadów magazynowa-

nych  

w poprzednich okresach sprawoz-

dawczych i   

w bieżącym okresie sprawozdaw-

czym, przygotowanych do po-

nownego użycia, poddanych recy-

klingowi i  innym procesom odzy-

sku7) 

 

Masa odpadów ma-

gazynowanych w 

poprzednich okre-

sach sprawozdaw-

czych i  

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recy-

klingowi i innym 

procesom odzysku 

[Mg]8) 

 

 

Rok sprawoz-

dawczy,  

w którym od-

pady zostały 

wykazane jako 

odebrane lub ze-

brane 

- - - - 

 

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 rozbiór-

kowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi 

i innym procesom odzysku8) [Mg] 

 

0,000 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-

kowych odebranych i zebranych  

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg] 
 

2,580 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za 2017 rok 

 

15 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budow-

lanych i rozbiórkowych [%] 
 

0,000 

 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bio-

degradacji przekazywanych do składowania 

 

 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona 

w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg] 
 

164,923 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  

i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru 

gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych 

do składowania8) - MOUBR
17) [Mg] 

 

20,614 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%] 
12,800% 

 

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE19) 

 

948 
 

VII. UWAGI 

 

Lm=3430 

D=0,977 

MBR1=51,535 Mg 

UB1=0,40 

TR=12,8% =13% , PR=45% 

 
 

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
 

Imię 

ALICJA 

Nazwisko 

WIŚNIEWSKA 

Numer telefonu służbowego 

55 271 15 31 

Numer faksu służbowego 

55 271 15 65 

E-mail służbowy 

komunalna@miloradz.malbork.pl 

Data sporządzenia sprawozdania 
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26.03.2018 r. 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub prze-

wodniczącego 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 sprawozda-

nia przez związek międzygminny należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów gmin należą-

cych 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 dzia-

łalności 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 urządze-

niami”. W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne je-

żeli odpady zostały przekazane do 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. 
7) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 
8) 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.  
9) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymie-

nione  

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodli-

wiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W przypadku przekazania odpa-

dów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dal-

szego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełnia-

jący sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbie-

ranie". 
10) 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.  
11) Przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami należy wziąć pod uwagę odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przy-

gotowane 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 
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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). 
12) 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 odpa-

dów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich 

do recyklingu i przygotowanych do ponownego użycia. 
13) Należy podać sumę wszystkich odebranych oraz zebranych z terenu gminy odpadów komunal-

nych  

z wyłączeniem odpadów z grupy 17. 
14) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań mor-

fologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy. 
15) 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. 
16) 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 pod-

miotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający 

sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponow-

nego użycia i poddanych innym procesom odzysku. 
17) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
18) 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.  
19) 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. 

 


