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(z uwzględnieniem roku 2013)

Platerów, kwiecień 2015

1. Wstęp
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Platerów
za rok 2014 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na gminy w
związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 10 w/w ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a
także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości,
którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności ilości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Nadrzędnym celem analizy
jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Niniejsza analiza dotyczy roku 2014. Uwzględnienia także okres od 1 lipca do 31
grudnia 2013 roku. Wtedy to diametralnie został zmieniony system gospodarowania
odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku
w gminach. Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami komunalnymi.
Do końca czerwca 2013 r. funkcjonował system, który polegał na indywidualnym
zawieraniu umów na wywóz odpadów pomiędzy mieszkańcem a przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych. System działał na zasadzie rozliczeń pomiędzy wytwórcą odpadów a firmą
wywozową.

2. Podstawa prawna.
Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z
późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane
zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Platerów
funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne:
• Ustawa 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2013 poz. 1399 z późn. zm.)
• Uchwała Nr XXV/128/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów,

•

•

•

•

•

Uchwała Nr XXV/129/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
Uchwała Nr XXV/132/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i
zagospodarowania tych odpadów,
Uchwała Nr XXVII/147/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 marca 2013 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Uchwała Nr XXXII/168/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013 r. w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami, wyznaczenie inkasenta i
wysokości wynagrodzenia inkaso,
Uchwała Nr XXXII/169/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013 r. w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Platerów.
Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami komunalnymi. Do
dnia 31 czerwca 2013 r. funkcjonował system, który polegał na indywidualnym zawieraniu
umów na wywóz odpadów komunalnych. Zbiórką zmieszanych odpadów w I połowie 2013
roku zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy w Platerowie. Odpady odwożone były do
Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” w Łosicach (Gmina Platerów jest
zrzeszona w w/w Związku) na Międzygminne Składowisko Odpadów. Opłaty za odbiór
odpadów pobierał Urząd Gminy zgodnie z ceną uchwaloną przez Radę Gminy. Natomiast
dla Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” płacone było na podstawie
wystawianych faktur (tonaż odpadów x cena).
Na terenie Gminy Platerów już od kilku lat ustawione były pojemniki do
selektywnego gromadzenia odpadów, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wysegregowane
przez siebie odpady. Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” w Łosicach raz w
miesiącu zbierał tworzywa sztuczne oraz odpady gabarytowe z terenu Gminy Platerów.
Mieszkańców nic to nie kosztowało, natomiast Gmina płaciła składkę członkowską dla
Związku.
Druga połowa 2013 r. przyniosła wiele zmian w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Na wszystkie gminy w Polsce zostały nałożone nowe obowiązki związane z
dostosowaniem dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami do wymagań
wprowadzonych znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Na podstawie wyżej
cytowanej ustawy od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina zobowiązana jest do objęcia nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości.
W przypadku gminy Platerów obowiązek ten realizowany jest wobec nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy np. szkoły, sklepy, ośrodki zdrowia, nieruchomości zamieszkałe czasowo

zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy z dowolną firmą posiadającą wpis do
rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Platerów.
Zgodnie z ustawą to gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców stawkę opłaty
gospodaruje odpadami komunalnymi. W związku z powyższym oraz wywiązując się z
ustawowego obowiązku Gmina Platerów zorganizowała przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
jej terenie. W 2013 roku w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony odbiorca
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - firma KOM-GAZ Sp.
z o.o. ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice. Umowa w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. W 2014
roku odbył się kolejny przetarg nieograniczony, który również wygrała firma KOM-GAZ
Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2015 r.
Odpady komunalne z terenu Gminy Platerów odbierane są w postaci zmieszanej i
selektywnej. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie
prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów:
– papier i tektura,
– tworzywa sztuczne i opakowania materiałowe,
– metal,
– szkło,
– odpady ulegające biodegradacji,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte opony,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory.
Zarówno segregowane jak i zmieszane odpady komunalne zbierane są w kolorowych
workach i odbierane 1 raz w miesiącu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte
opony odbierane są także po wystawieniu ich przed posesje, w terminach ustalonych w
harmonogramie odbioru odpadów.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane w
przydomowych kompostownikach lub też mogą być oddawane w miesiącach maj-czerwiec
1 raz na dwa tygodnie po uprzednim zgłoszeniu.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej tj. w
Urzędzie Gminy Platerów, placówkach oświatowych oraz w sklepach. Natomiast
przeterminowane i niezużyte leki zbierane są w Aptece w Platerowie.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady
komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w obniżonej wysokości, która wynosi 12 zł za miesiąc od
gospodarstwa domowego. Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku
właścicieli nieruchomości oddających zmieszane odpady komunalne wynosi 24 zł za
miesiąc od gospodarstwa domowego.

4. Analiza 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 zobowiązany jest do
przekazywania odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza odpady komunalne odbierane z
terenu Gminy Platerów przekazywane są do wskazanych w Planie RIPOK-ów. W
przypadku frakcji odpadów selektywnie zbieranych w ramach zagospodarowania odpadów
przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazania ich do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.
Odpady z terenu Gminy Platerów trafiają do instalacji wskazanych w
sprawozdaniach za 2013 i 2014 rok sporządzonym na podstawie art 9q ust . 1 i 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sprawozdania zamieszczono w dalszej części
analizy).

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewnienia czystości i
porządku na terenie Gminy Platerów trwają przygotowania do utworzenia punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), do którego mieszkańcy będą
mogli oddać m.in. zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa,
chemikalia, materiały wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
inne posegregowane odpady. Szczegółowy wykaz odpadów oraz informacje zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Platerów.

6. Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Platerów na dzień 31.12.2014 roku
to 5106 osób.
W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości
zamieszkałych zobowiązani zostali do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Platerów wybrano metodę od
gospodarstwa. Na koniec 2014 roku było 1292 złożone deklaracje zarejestrowane w
systemie wymiarowym.
Niestety nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zastosowali się do
ustawowego obowiązku składania deklaracji. W 2014 roku wysłano 24 wezwania do
złożenia deklaracji. Po wezwaniach 5 osób złożyło deklaracje, kolejne 4 osoby złożyły
deklaracje w toku postępowania, natomiast 14 osób nie odpowiadało na żadne pisma. W
związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Platerów wydał
14 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

5 decyzji umarzających postępowanie.
Na bieżąco prowadzona jest analiza deklaracji, mająca na celu odszukanie tych
nieruchomości zamieszkałych, których właściciele uchylają się od złożenia deklaracji. W
sytuacji stwierdzania takiego faktu, wszczynane będzie postępowanie administracyjne.
Inkasent chodząc po terenie gminy i zbierając opłatę aktualizuje także na bieżąco wszelkie
zmiany deklaracji i przekazuje do wymiaru.

7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych):
– lipiec 2013 – grudzień 2013 – 115 122,00 zł,
– styczeń 2014 - grudzień 2014 – 223 972,02 zł.

8. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia
2013 r kształtowały się na następującym poziomie:
– należności za 2013 rok – 100 560,00 zł,
– wpływy za 2013 rok – 87 368,00 zł,
– nieuregulowane zobowiązania – 13 192,00 zł.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r. kształtowały się na następującym poziomie:
– należności za 2014 rok – 217 169,60 zł,
– wpływy za 2014 rok – 191 998,20 zł,
– nieuregulowane zobowiązania – 25 171,40 zł.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
Na podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających odpady komunalne z
terenu Gminy Platerów w roku 2013 i 2014 odebrano następujące odpady komunalne
(szczegółowy wykaz przedstawiono w tabelach).
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z
OBSZARU
GMINY
ODPADÓW
KOMUNALNYCH2)
ORAZ
SPOSOBIE
ICH
ZAGOSPODAROWANIA ZA ROK 2013
Nazwa i adres instalacji,
Kod
Rodzaj
Masa
Sposób
do której zostały przekazane
odebranyc
odebranych
odebranyc zagospodarow
odpady komunalne
h odpadów
odpadów
h odpadów
ania6)

komunalny odebranych
ch5)
odpadów
[Mg]
komunalnych

komunalny
ch4)

komunalnych

15 01 07

Opakowania ze
szkła

17,9

R5

20 01 23*

Urządzenia
zawierające freony

0,1

R5

20 01 35*

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

1,1

R5

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

97,72

R 15

19 12 12

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

70,22

D5

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

2,5

R5

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

2,2

R5

15 01 07

Opakowania ze
szkła

38,5

R5

16 01 03

Zużyte opony

2,2

R5

20 01 23*

Urządzenia
zawierające freony

0,1

R5

4)

KRYNICKI RECYKLING S.A.
Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn
- firma przetwarzająca i uzdatniająca
stłuczkę szklaną

Polska Korporacja Recyklingu Sp. Z
o.o., Metalurgiczna 17/D, 20-234 Lublin
– zakład przetważania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o., ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej, ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry - instalacja
regionalna do mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (MBP)–
sortownia odpadów komunalnych
oraz kompostownia odpadów
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.,
ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej ul. Sokołowska 2, 08125 Suchożebry – instalacja regionalna
do składowania pozostałości z
sortowania odpadów – składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne
Z.U.H. „Lobo” Grzegorz Paszkiewicz,
Targowa 7, 26-700 Zwoleń
Związek Komunalny Nieskażone
Środowisko, Ekologiczna 5,
08-200 Łosice
– międzygminne składowisko odpadów
komunalnych – składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne

20 01 35*

20 01 36

20 03 01
20 03 07

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23
zawierające
niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20
01 35
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Odpady
wielkogabarytowe

2,0

R5

0,3

R5

176,1

D5

1,1

R5

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z
OBSZARU
GMINY
ODPADÓW
KOMUNALNYCH2)
ORAZ
SPOSOBIE
ICH
ZAGOSPODAROWANIA ZA ROK 2014
Masa
Sposób
Kod
Rodzaj
odebranyc zagospodarow
Nazwa i adres instalacji,
odebranyc
odebranych
h odpadów
ania6)
do której zostały przekazane
h odpadów
odpadów
komunalny odebranych
odpady komunalne
komunalny
4)
komunalnych
ch5)
odpadów
ch4)
[Mg]
komunalnych

KRYNICKI RECYKLING S.A.
Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn
- firma przetwarzająca i uzdatniająca
stłuczkę szklaną

15 01 07

Opakowania ze
szkła

53,21

R5

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

17,86

R5

20 01 23*

Urządzenia
zawierające freony

0,6

R5

3,0

R5

0,46

R5

P.P.H.U KORNEX, Korzeniów 80,
08-504 Ułęż

Polska Korporacja Recyklingu Sp. Z
o.o., Metalurgiczna 17/D, 20-234 Lublin
– zakład przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

20 01 35*

20 01 36

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

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o., ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej, ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry - instalacja
regionalna do mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (MBP)–
sortownia odpadów komunalnych
oraz kompostownia odpadów

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

183,21

R 15

19 12 12

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

116,92

D5

16 01 03

Zużyte opony

2,3

R5

16 01 03

Zużyte opony

0,2

R 13

20 02 03

Inne odpady
nieulegajace
biodegradacji

1,9

D5

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

1,2

R5

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

0,2

R 13

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.,
ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej ul. Sokołowska 2, 08125 Suchożebry – instalacja regionalna
do składowania pozostałości z
sortowania odpadów – składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne

Związek Komunalny Nieskażone
Środowisko, Ekologiczna 5,
08-200 Łosice
– międzygminne składowisko odpadów
komunalnych – składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne

10. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy.
Odpady z terenu Gminy Platerów przekazane do składowania w 2013 r.

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]

273,8

176,1

97,7

Odebranych
z obszarów wiejskich

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 7)
Łączna masa selektywnie
odpadów
komunalnych
biodegradacji5) [Mg]

odebranych
ulegających 8,4

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania na
składowisku odpadów5)
[Mg]

-

-

-

-

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Masa odpadów
Nazwa i adres
komunalnych
instalacji,
Rodzaj
Sposób zagospodarowania8)
Kod odebranych
ulegających
do której
odebranych
odpadów komunalnych
odpadów
biodegradacji
przekazano
odpadów
ulegających biodegradacji
komunalnych
nieprzekazanych
odpady
komunalnych
nieprzekazanych do
ulegających
do składowania
komunalne
ulegających
składowania
na składowiska
biodegradacji4)
na składowiska
ulegające
biodegradacji4)
odpadów
odpadów5)
biodegradacji
[Mg]
Związek
Komunalny
Nieskażone
Środowisko,
Ekologiczna 5,
08-200 Łosice
STORA ENSO
POLAND S.A.,
Armii Wojska
Polskiego 21,
07-401
Ostrołęka

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

6,5

Recykling materiałowy

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

1,9

Recykling materiałowy

W 2013 r. w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
odebranych z terenu Gminy Platerów, w ZUO Siedlce uzyskano odpad o kodzie
19 12 12.
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane
odpady komunalne

Kod
odebranyc
h odpadów
komunalny

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa
Sposób
odebranyc zagospodarow
h odpadów
ania6)
komunalny odebranych

ch4)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.,ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej ul. Sokołowska 2, 08125 Suchożebry – instalacja regionalna
do składowania pozostałości z
sortowania odpadów – składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne

19 12 12

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

ch5)
[Mg]

odpadów
komunalnych

70,22

D5

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
ZA 2014 R.
Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających 12,2
5)
biodegradacji [Mg]
c) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania na
składowisku odpadów5)
[Mg]

-

-

-

-

d) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Masa odpadów
Nazwa i adres
komunalnych
instalacji,
Rodzaj
Sposób zagospodarowania8)
Kod odebranych
ulegających
do której
odebranych
odpadów komunalnych
odpadów
biodegradacji
przekazano
odpadów
ulegających biodegradacji
komunalnych
nieprzekazanych
odpady
komunalnych
nieprzekazanych do
ulegających
do składowania
komunalne
ulegających
składowania
na składowiska
biodegradacji4)
na składowiska
4)
ulegające
biodegradacji
odpadów
odpadów5)
biodegradacji
[Mg]
STORA ENSO
POLAND S.A.,
Armii Wojska
Polskiego 21,
07-401
Ostrołęka

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

12,2

Recykling materiałowy

W 2014 r. w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01
odebranych z terenu Gminy Platerów, w ZUO Siedlce uzyskano odpad o kodzie
19 12 12.
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane

Kod
odebranyc

Rodzaj
odebranych

Masa
Sposób
odebranyc zagospodarow

odpady komunalne

h odpadów
komunalny
ch4)

19 12 12

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.,ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli
Suchożeberskiej ul. Sokołowska 2, 08125 Suchożebry – instalacja regionalna
do składowania pozostałości z
sortowania odpadów – składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne

odpadów
komunalnych4)

h odpadów
komunalny
ch5)
[Mg]

ania6)
odebranych
odpadów
komunalnych

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

116,92

D5

Poziom graniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013
roku wyniósł 46,29 %. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych
odebranych z terenu gminy w 2013 roku wyniósł 13,47 %.
Natomiast w 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wyniósł 23,25 %, a poziom recyklingu przygotowanie do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali,
tworzyw sztucznych odebranych z terenu gminy wyniósł 19,06 %.

11. Wyposażenie mieszkańców w worki.
W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w kolorowe worki do
zbierania odpadów komunalnych (czarny, żółty, zielony, niebieski, bezbarwny). Podczas
odbioru odpadów worki były dostarczane mieszkańcom na wymianę.

12. Podsumowania i wnioski.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów
za 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma
również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości
objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć
niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego i ekonomicznego systemu
gospodarki odpadami. Niniejsza Analiza dotyczy roku 2014. Uwzględnia ona również okres
od 1 lipca do końca 2013 roku, kiedy to system gospodarowania odpadami komunalnymi
został zmieniony w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Gmina Platerów podjęła wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz
przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Od początku 2013 roku Gmina prowadziła kampanię edukacyjno - informacyjną

wśród mieszkańców w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przygotowane zostały dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ulotki informacyjnoedukacyjne w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu roznosili
deklaracje i ulotki po trenie gminy i bezpośrednio "u źródła" informowali mieszkańców o
nadchodzących zmianach i korzyściach płynących z segregacji odpadów komunalnych dla
środowiska.
Na postawie zebranych danych można stwierdzić, że Gmina Platerów we właściwy
sposób wdrożyła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Platerów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy.
Większość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy jest poddawana innym niż
składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielka część odpadów pozostaje poddana
procesowi składowania.
Podstawowym zadaniem dla Gminy Platerów na następne lata jest dalsze
uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów
odzysku i recyklingu odpadów.

Sporządziła: Joanna Szymczuk

