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OBOWIĄZEK OPRACOWANIA ANALIZY

Konieczność opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika
z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.), który brzmi: „Na podstawie sprawozdań
złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi…”.
Zgodnie z art. 9tb ust. 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.) analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu gminy.

II.

ZAKRES ANALIZY

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.) analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności:
 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, w imieniu których 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.
Zakres „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy
Kampinos za rok 2017 r.” oprócz elementów obligatoryjnych wymienionych w art. 9tb ust. 1
pkt. 1-7 ustawy, dodatkowo powiększony został m.in. o: opis zmian jakie zaszły w 2017 r.
w aktach prawnych regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi; analizę osiągniętych
przez gminę poziomów recyklingu odpadów surowcowych i budowlanych oraz ograniczenia
składowania bioodpadów; opis podjętych działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu
postępowania z odpadami; dane dotyczące PSZOK.
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AKTY PRAWNE PODJĘTE W 2017 R. REGULUJĄCE SYSTEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAJU

W 2017 r. podjęto następujące akty prawne wprowadzające modyfikacje
w funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie kraju:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. 2017, poz. 2412);
 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2056);
 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U 2017, poz. 2422).
W niniejszym dziale szczegółowo opisano zmiany, jakie wprowadziły poszczególne
wymienione powyżej akty prawne, do funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. 2017, poz. 2412)
Spośród zgłaszanych przez gminy do Ministerstwa Środowiska uwag związanych
z wyliczaniem osiąganych poziomów ograniczenia składowania bioodpadów zidentyfikowano
następujące główne problemy:
 brak sposobu wyliczania poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dla podmiotów odbierających odpady komunalne
z obszarów niezamieszkałych na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości,
które nie zostały objęte zorganizowanym systemem odbioru odpadów przez gminę,
co sprawia, że otrzymywane wyniki poziomów nie są porównywalne – obowiązek
osiągania wymaganych poziomów dla tych podmiotów wynika z art. 9g ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 brak wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne mieszkańców gminy
w odniesieniu do roku 1995, co ma szczególne znaczenie w przypadku gmin,
w których znacząco zwiększyła się liczba mieszkańców i mają problem
z osiągnięciem wymaganego poziomu;
 brak zróżnicowania współczynnika udziału odpadów ulegających biodegradacji
w odpadach powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 - Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, w zależności od wielkości składowanej frakcji;
 brak możliwości określenia wskaźnika udziału odpadów ulegających biodegradacji
(OUB) na podstawie badań morfologicznych w odpadach zmieszanych oraz
w odpadach powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do
składowania, co utrudnia określenie właściwego udziału OUB;
 brak sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na dzień 16 lipca 2013 r.
i 16 lipca 2020 r.
Zidentyfikowane problemy zdaniem gmin stwarzają trudności w spełnieniu wymagań
w zakresie osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania
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odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz powodują wątpliwości
interpretacyjne, a także w przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne
z obszarów niezamieszkałych – nieporównywalność otrzymywanych wyników osiąganych
poziomów.
W związku z czym w Rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:
 uwzględniono sposób obliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji dla podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które nie zostały objęte
zorganizowanym systemem odbioru odpadów przez gminę;
 masę odpadów powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 - inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, podzielono na dwie frakcje:
 o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania (MBR1)
ze współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji – 0,40;
 o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm włącznie przekazanych do składowania
(MBR2) ze współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji
w zależności od wartości parametru AT4, który umożliwia ocenę ubytku zdolności
masy organicznej odpadów do dalszego rozkładu. Przyjęto następujące kryteria:
 AT4< 10 mg O2/g suchej masy: UB2 =0;
 AT4 od 10 do20 mg O2/g suchej masy: UB2 =0,29;
 AT4 > 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,59;
 brak pomiaru AT4: UB2 =0,59.
 w przypadku braku możliwości określenia masy odpadów o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 powstałych z odpadów komunalnych
i przekazanych do składowania z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od
0 do 80 mm (MBR2) i frakcję o wielkości powyżej 80 mm (MBR1),
w projektowanym rozporządzeniu umożliwiono, tak jak w dotychczas
obowiązujących przepisach, przyjęcie masy odpadów o kodzie 19 12 12
powstałej z odpadów komunalnych i przekazanej do składowania, ze stałym
współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji wynoszącym 0,52;
 wprowadzono możliwość określenia współczynnika udziału odpadów ulegających
biodegradacji w zmieszanych odpadach komunalnych (UM, UW) również
na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych przez
laboratorium;
 wprowadzono wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy
w roku sprawozdawczym w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy w roku 1995,
co ma istotne znaczenie w osiąganiu wymaganych poziomów, w szczególności
w gminach, w których wzrosła liczba mieszkańców w roku sprawozdawczym
w odniesieniu do roku 1995;
 uwzględniono udziały gminy i podmiotu odbierającego odpady komunalne
na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, które nie zostały objęte zorganizowanym systemem odbioru
odpadów przez gminę w rynku usług odbioru odpadów komunalnych;
 określono sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na dzień 16 lipca 2020 r.
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Efektem wprowadzanych zmian będzie uzyskiwanie bardziej dokładnych/
miarodajnych i porównywalnych wyników poziomów ograniczenia składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji oraz ułatwienie gminom osiąganie wyznaczonych
przepisami prawa celów, co ma szczególne znaczenie dla gmin, w których wzrosła liczba
mieszkańców w odniesieniu do roku bazowego 1995.
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2056);
Ustawa wprowadziła obowiązek składania rocznego sprawozdania przez podmiot
zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1
(prowadzącego PSZOK).
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera informacje
o masie:
 poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,
do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
 odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego
użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów
komunalnych.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U 2017, poz. 2422)
Ustawa wprowadziła, iż sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK przekazywane są wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

IV.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI –
ELEMENTY OBLIGATORYJNE ZAWARTE W ART. 9TB

4.1.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016,
poz. 1987 ze zm.) zakazuje się przetwarzania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych,
2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są
przeznaczone do składowania,
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3) odpadów zielonych,
– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone.
Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą
gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany jest przez regionalne
instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład
zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys.
mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, w tym
wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości
lub w części do odzysku, lub
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego
do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, lub
3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres
nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
W dniu 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 209/16
przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022”.
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki
orzekł nieważność uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia
Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 oraz uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa mazowieckiego 2022.
Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie (sygn. IV SA/Wa 837/17).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w dniu 10 października 2017 r.
swym rozstrzygnięciem (sygn. akt IV SA/Wa 837/17) oddalił skargę Województwa
Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzającego
nieważność Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. (WPGO).
W chwili obecnej na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacjespoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwamazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-zzalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html dostępny jest projekt PGO
WM 2024.
Zgodnie z projektem PGO WM 2024 Gmina Kampinos należy do zachodniego
regionu gospodarki odpadami. Ludność regionu zachodniego wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
wynosiła 3 723 047 mieszkańców i obejmuje 146 gmin z 23 powiatów.
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Zasięg terytorialny regionu zachodniego wraz z zaznaczeniem instalacji
do zagospodarowywania odpadów komunalnych przedstawiono na kolejnej rycinie.

Ryc. 1. Zasięg terytorialny regionu zachodniego
Źródło: Projekt PGOWM 2024

Na terenie regionu zachodniego funkcjonuje 10 instalacji do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych z czego 9 to instalacje do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, a 1 instalacja do termicznego przekształcania tzw. ITPOK. Ponadto
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na terenie regionu zachodniego funkcjonuje również 10 kompostowni odpadów zielonych
i innych bioodpadów komunalnych oraz 9 składowisk odpadów.
W kolejnej tabeli wymieniono poszczególne instalacje do zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie regionu zachodniego.
Tabela 1. Wykaz instalacji do zagospodarowywania odpadów komunalnych na terenie
regionu zachodniego
Lp.

Adres instalacji

Podmiot odpowiedzialny

Status

Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
1.
2.
3.
4.
5.

ul. Wólczyńska 249,
01-919 Warszawa
ul. S. Bryły 6,
05-800 Pruszków
Wola Ducka 70A,
05-408 Glinianka

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o. o, ul. Obozowa
43, 01-161 Warszawa
Byś Wojciech Byśkiniewicz,
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
Sp. z o.o., ul. S. Bryły 6, 05-800 Pruszków
PPHU Lekaro Jolanta Zagórska,
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

planowany
RIPOK
planowany
RIPOK

ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa

REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa

planowany
RIPOK

ul. Zabraniecka 2,
04-459 Warszawa

RIPOK
RIPOK

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman
planowany
Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114 Warszawa
RIPOK
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Poświętne, ul. Pułtuska 5,
7.
w Płońsku Sp. z o.o.,
RIPOK
09-100 Płońsk
ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Wola Pawłowska,
8.
Sp. z o.o. w Ciechanowie,
RIPOK
gm. Ciechanów
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Przedsiębiorstwo Gospodarowania
Kobierniki 42,
9.
Odpadami w Płocku Sp. z o.o.,
RIPOK
09-413 Sikórz
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
Zakład Gospodarki Komunalnej
10.
Rachocin, gm. Sierpc
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.,
RIPOK
ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Instalacje do przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
komunalnych
ul. Wólczyńska 249,
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz,
1.
RIPOK
01-919 Warszawa
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa
ul. S. Bryły 6,
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
planowany
2.
05-800 Pruszków
Sp. z o.o., ul. S. Bryły 6, 05-800 Pruszków
RIPOK
Międzyleś 1,
PN-WMS Sp. z o.o., Międzyleś 1,
3.
RIPOK
05-326 Poświętne
05-326 Poświętne
Stare Lipiny,
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
4.
Al. Niepodległości 253,
Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4,
RIPOK
05-200 Wołomin
05-200 Wołomin
Wola Ducka 70A,
PPHU Lekaro Jolanta Zagórska,
planowany
5.
05-408 Glinianka
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
RIPOK
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ul. Kampinoska 1,
6.
w m. st. Warszawie Sp. z o. o,
RIPOK
Warszawa
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Przedsiębiorstwo Gospodarowania
Kobierniki 42,
7.
Odpadami w Płocku Sp. z o.o., 09-400 Płock,
RIPOK
09-413 Sikórz
ul. Przemysłowa 17
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Wola Pawłowska,
planowany
8.
Sp. z o.o. w Ciechanowie,
gm. Ciechanów
RIPOK
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
6.

ul. Turystyczna 38,
05-830 Nadarzyn
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Adres instalacji

Podmiot odpowiedzialny
Status
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Poświętne, ul. Pułtuska 5,
planowany
w Płońsku Sp. z o.o.,
09-100 Płońsk
RIPOK
ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
Kosiny Bartosowe 57,
Novago Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10,
planowany
06-521 Wiśniewo
06-500 Mława
RIPOK
Instalacje do składowania odpadów komunalnych oraz odpadów powstających po ich
przetworzeniu
Amest Otwock Sp. z o.o.,
Otwock-Świerk, gmina Otwock
RIPOK
ul. Lennona 4, 05-400 Otwock
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
Stare Lipiny Wołomin
Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4,
RIPOK
05-200 Wołomin
Uniszki-Cegielna, gm.
NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10,
Wieczfnia Kościelna/ Mława,
RIPOK
06-500 Mława
ul. Krajewo
Kosiny Bartosowe 57,
NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10,
RIPOK
06-521 Kosiny Bartosowe
06-500 Mława
Przedsiębiorstwo Gospodarowania
gm. Stara Biała, Kobierniki 42,
Odpadami w Płocku Sp. z o.o.,
RIPOK
09-413 Sikórz
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
PG INWEST Sp. z o.o.,
gm. Zakroczym, ul. BWTZ 19
RIPOK
05-230 Kobyłka, ul. Parkowa 1E
Składowisko odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
planowany
w m. Dalanówek,
w Płońsku Sp. z o.o.,
RIPOK
Dalanówek 51
ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
Zakład Gospodarki Komunalnej
planowany
Rachocin, gm. Sierpc
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.,
RIPOK
ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Wola Pawłowska, gmina
PUK Ciechanów Sp. z o.o.,
planowany
Ciechanów
ul. Gostkowska 83, 04-600 Ciechanów
RIPOK

Źródło: Projekt PGOWM 2024

Analiza dostępności instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie
zachodnim
1. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
Na terenie regionu zachodniego zlokalizowanych jest 10 instalacji do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych. Bilans mocy przerobowych RIPOK i instalacji
planowanych jako RIPOK został zestawiony z masą odpadów odebraną z terenu gmin
wchodzących w skład regionu zachodniego. Wykonany bilans wskazuje, że w roku bazowym
tj. 2016, instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych były wystarczające
do przetworzenia powstającego strumienia, nie mniej jednak nie zabezpieczały potrzeb
regionu w przypadku, gdyby funkcjonująca w regionie instalacja uległa awarii lub nie mogła
przyjmować odpadów z innych przyczyn. W związku z powyższym w PGO WM 2024
wyznacza się instalacje zastępcze spoza regionu do obsługi regionu zachodniego
w przypadku zaistnienia powyższych czynników. Wobec powyższego, a także uwzględniając
specyfikę regionu zwłaszcza teren m. st. Warszawy (zabudowę wielorodzinną) oraz brak
w województwie instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zasadna jest
rozbudowa funkcjonującej w regionie instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
która przejmie strumień odpadów dotychczas zagospodarowywany w instalacji MBP przy
ul. Kampinoskiej. ITPOK po rozbudowie będzie uzupełniać system zagospodarowania
odpadów zmieszanych, tam gdzie inny sposób zagospodarowania jest ekonomicznie
i ekologicznie nieuzasadniony oraz będzie przetwarzać strumień odpadów o kaloryczności
powyżej 6 MJ, dla których obowiązuje zakaz składowania na składowiskach. Instalacje MBP,
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które są obecnie nieodzownym elementem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w PGO WM 2024 zostały wskazane do modernizacji. Modernizacja tych
instalacji jest niezbędna celem wsparcia gmin w osiągnięciu odpowiednich poziomów
odzysku i ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Służyć
będzie ona m.in. docelowemu przekształceniu instalacji MBP w kierunku doczyszczania
selektywnie zebranych odpadów. Ponadto wskazana została również modernizacja części
biologicznej instalacji MBP polegająca m.in. na hermetyzacji procesu stabilizacji celem
zwiększenia jego wydajności oraz ograniczeniu oddziaływania instalacji na środowisko,
co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji funkcjonujących, zlokalizowanych
w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych.
2. Przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów komunalnych
W regionie zachodnim funkcjonuje 10 instalacji do kompostowania odpadów
zielonych i innych bioodpadów komunalnych. Moc przerobowa tych instalacji jest
niewystarczająca do zagospodarowania powstającego i prognozowanego w regionie
strumienia odpadów zielonych i innych bioodpadów. Część z tych instalacji również nie
spełnia kryterium ilościowego dla RIPOK – ich moce przerobowe nie są wystarczające
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej
120 tys. mieszkańców. Mając na uwadze powyższe oraz prognozy dotyczące powstawania
odpadów zielonych i innych bioodpadów komunalnych, wskazuje się potrzeby inwestycyjne
w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Istniejące w regionie
instalacje wskazane zostały do rozbudowy oraz zaplanowano w regionie budowę trzech
instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w Warszawie i Pruszkowie
i m. Strożęcin gm. Raciąż. Celem osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu wskazano
do modernizacji wszystkie instalacje. Wskazane jest aby zapewniały one przetwarzanie
odpadów wytwarzając przy tym produkt o właściwościach nawozowych lub środek
wspomagający uprawę roślin. Ponadto moce przerobowe biologicznej części instalacji MBP
ze względu na zmniejszający się strumień odpadów zmieszanych, zgodnie z wyznaczonym
kierunkiem przekształcania tych instalacji, mogą zostać wykorzystane na stabilizację
bioodpadów po dokonaniu stosownej zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz pod
warunkiem, że reorganizacja nie spowoduje pogorszenia efektywności prowadzonego
procesu stabilizacji.
3. Składowanie odpadów
Na terenie regionu zachodniego funkcjonuje 9 składowisk odpadów, które docelowo
zaplanowano do składowania pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania. Funkcjonujące w regionie instalacje
o statusie RIPOK oraz instalacje, które aby otrzymać ten status muszą uregulować stan
formalno-prawny nowo wybudowanej kwatery nie są wstanie zagospodarować obecnie
kierowanego i planowanego do składowania strumienia odpadów. W związku z powyższym
konieczne jest uwzględnienie planów inwestycyjnych polegających na budowie kwatery
funkcjonującego w m. Wola Pawłowska składowiska odpadów oraz planów budowy nowego
obiektu w m. Kalinowiec. Zarządzający ww. instalacjami uzyskali dla planowanych
przedsięwzięć decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę.
Ponadto rozbudowa składowiska w m. Wola Pawłowska stanowi II etap planowanej
w WPGO 2012 inwestycji polegającej na budowie kompleksowego zakładu składającego
się z instalacji MBP, kompostowni odpadów zielonych i instalacji do składowania odpadów.
Dzięki zrealizowaniu zamierzeń inwestora możliwe będzie zagospodarowanie wytwarzanego
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w instalacji MBP stabilizatu w miejscu jego powstania, co wyeliminuje konieczność
transportu odpadów. Za rozbudową funkcjonującego składowiska odpadów oraz budową
nowego przemawia również fakt, że w województwie mazowieckim bardzo trudno
o zlokalizowanie tego typu inwestycji, ze względu na budowę podłoża geologicznego oraz
występowanie na obszarze województwa głównych zbiorników wód podziemnych. Zasadnym
jest wykorzystanie potencjału istniejących lokalizacji. Ponadto tereny przeznaczone pod
planowaną budowę i rozbudowę są przekształcone geologicznie. Wobec powyższego oraz
ze względu na ujemny bilansu składowisk w regionie i brak zabezpieczenia istniejących
obiektów (na wypadek awarii lub z powodu braku możliwości przyjmowania odpadów
z innych przyczyn), powyższe inwestycje w zakresie zwiększenia pojemności dostępnej
do składowania znajdują uzasadnienie. Po zrealizowaniu planów w zakresie rozbudowy
ITPOK w Warszawie funkcjonujące składowiska odpadów powinny zmniejszyć limit masy
odpadów dopuszczonej do składowania, celem wydłużenia ich funkcjonowania w związku
z koniecznością ograniczania masy składowanych odpadów. Odpady, których nie da się
przekazać do recyklingu lub odzysku należy w pierwszej kolejności kierować do instalacji
ITPOK celem odzysku energetycznego.

4.2.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi

Gmina Kampinos realizuje zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, które współfinansowane jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna
Środowisku”, Działania 5.2. „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania wynosi
594 708,67 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: 30 maj 2018 r.
PSZOK oprócz podstawowych zadań powinien oferować mieszkańcom również
szerszy zakres usług związanych z edukacją ekologiczna, przyjmowaniem odpadów, ich
zagospodarowaniem i wprowadzeniem do ponownego użycia.
Działania, które można podjąć w PSZOK-u, a które wykraczają jedynie poza zbiórkę
i gromadzenie odpadów, mają na celu stworzenie warunków do wykorzystania potencjału
odpadów (np. w zakresie ich ponownego użycia), z uwzględnieniem hierarchii postępowania
z nimi. PSZOK poprzez prowadzenie działań innych niż jedynie odbiór i gromadzenie
odpadów może nie tylko optymalizować swoje koszty operacyjne, ale również lokować się
wyżej w hierarchii postępowania z odpadami stając się gminnym centrum recyklingu,
w którym z dostarczanych odpadów jest możliwe uzyskanie największych korzyści zarówno
ekonomicznych, jak i ekologicznych. PSZOK w którym prowadzone byłyby działania szersze,
niż te związane jedynie z gromadzeniem odpadów (np. przygotowanie do ponownego
użycia) powinien być traktowany jako wysoce pożądany element nowoczesnych gminnych
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Na terenie analizowanej jednostki gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi objęte zostały nieruchomości
zamieszkałe (odpady komunalne
z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są na podstawie indywidualnie zawieranych
umów z podmiotami odbierającymi odpady).
Łączne wydatki poniesione w 2017 r. na prowadzenie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi wyniosły 540 715,16 zł. Zdecydowanie największy udział
w łącznych kosztach, posiada koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
który wyniósł 464 709,94 zł.
W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano udział
wydatków poniesionych w 2017 r. na poszczególne zadania z zakresu funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tabela 2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Kampinos za 2017 r.
Zadanie
odbiór i zagospodarowanie odpadów
obsługa administracyjna
dzierżawa terenu PSZOK
opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Koszt [zł]
464 709,94
46 921,22
25 284,00
3 800,00

Udział
85,9%
8,7%
4,7%
0,7%

Łącznie

540 715,16

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

4,7%

0,7%

odbiór i zagospodarowanie
odpadów

8,7%
obsługa administracyjna

dzierżawa terenu PSZOK
85,9%
opracowanie analizy stanu
gospodarki odpadami
komunalnymi

Wykres 1. Udział wydatków poniesionych na poszczególne zadania z zakresu
funkcjonowania systemu w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W porównaniu do 2016 r. łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos zmniejszyły się
o 27 459,13 zł, co stanowi 4,8 %.
Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie wydatków na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2015-2017.
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Wykres 2. Porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2015-2017 [zł]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec
2017 r. wyniosły 474 243,44 zł (w tym odsetki – 73,84 zł oraz upomnienia – 3 517,46 zł.
W porównaniu do 2016 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wzrosły o 14 281,06 zł, co stanowi 3,1 %.
W związku z powyższym łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu są
wyższe o 66 471,72 zł (co stanowi 12,3 %), niż wpływy w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Miesięczny koszt funkcjonowania systemu w 2017 r. w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wykazanego w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyniósł 10,9 zł.
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być pokryte
z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprawdzie nie przewidują
możliwości dotowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy, ale
równocześnie nie zabraniają gminie dotowania systemu, jeśli ma na to środki.
Według art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Idealną sytuacją jest gdy wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokrywają koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi bez konieczności dotowania go przez gminę. Aktualnie system funkcjonujący
na terenie Gminy Kampinos nie „samofinansuje się”.
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Liczba mieszkańców Gminy Kampinos

Według danych z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy
na terenie Gminy Kampinos, według stanu na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych jest
4 220 mieszkańców.
Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Kampinos, według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
mieszka 4 138 mieszkańców.
Liczba mieszkańców wykazanych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) jest niższa
o 82 osoby (co stanowi 1,9 %), niż liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy
według ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy.
W opinii autorów niniejszego opracowania liczba mieszkańców wykazana
w złożonych deklaracjach, która jest niższa tylko o 1,9 % niż liczba osób zameldowanych na
terenie gminy, świadczy o braku występowania zjawiska dotyczącego umyślnego zaniżania
liczby osób w deklaracjach w celu obniżenia wysokości opłaty.
Na kolejnym wykresie porównano liczbę mieszkańców zameldowanych na terenie
gminy (wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy) z liczbą mieszkańców wykazanych
w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
stan na 31.12.2016 r. oraz 31.12.2017 r.
4240
4220
4200
4180
4160
4140
4120
4100
4080
4060
4040
4020

4 220
4 192

4 138
4 097

2016 r.
2017 r.
osoby zameldowane (ewid. Urzędu Gminy)
osoby wykazane w deklaracjach

Wykres 3. Porównanie liczby osób zameldowanych na terenie gminy z liczbą osób
wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – stan na 31.12.2016 r. oraz 31.12.2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
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4.5.
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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

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają zawarte
indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami odbierającymi
odpady komunalne.

4.6.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Ze względu na wprowadzenie w kraju nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, przyjmuje się iż ilość odpadów odebranych jest tożsama z ilością odpadów
wytworzonych (założenie takie jest zgodne również z metodologią przyjętą przez GUS).
Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz zebranych w PSZOK w 2017 r. wyniosła
1 138,5 Mg.
W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów
komunalnych odebranych i zebranych na terenie Gminy Kampinos w 2017 r. w podziale
na poszczególne rodzaje.

19

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos za 2017 r.

Green K e y

Tabela 3. Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Kampinos w 2017 r.
Masa [Mg]

Udział

Kod

Rodzaj

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

622,4

54,7%

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

326,2

28,7%

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

50,9

4,5%

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

44,3

3,9%

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

39,8

3,5%

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

13,8

1,2%

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

13,2

1,2%

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

9,3

0,8%

16 01 03

Zużyte opony

8,6

0,8%

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,1

0,3%

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,2

0,2%

17 03 80

Odpadowa papa

1,1

0,1%

20 01 35*

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

1,0

0,1%

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,9

0,1%

20 01 36

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

0,8

0,1%

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

0,8

0,1%

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

0,1

0,0%

1 138,5

100,0%

Łącznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1,2%

0,8%

1,2%

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,8%
0,9%

3,5%
3,9%

Odpady wielkogabarytowe

4,5%

Odpady ulegające biodegradacji

54,7%

28,7%

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zużyte opony
Pozostałe

Wykres 4. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych
i zebranych z obszaru Gminy Kampinos w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W porównaniu do 2016 r. łączna masa odebranych i zebranych odpadów
komunalnych z terenu gminy zmniejszyła się o 231,6 Mg, co stanowi 16,9 %.
Na kolejnym wykresie przedstawiono masę odebranych i zebranych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kampinos w latach 2015-2017.
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1 232,6
1 138,5
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2015 r.
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Wykres 5. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kampinos w latach 2015-2017 [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania

4.7.1. Zmieszane odpady komunalne
W 2017 r. z obszaru gminy odebrano 622,4 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych. Udział odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2017 r. wyniósł 54,7 %.
Na kolejnym wykresie zobrazowano udział zmieszanych odpadów komunalnych
w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2017 r.

45,3%
54,7%

zmieszane odpady komunalne
pozostałe rodzaje

Wykres 6. Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych
odpadów komunalnych w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W porównaniu do roku 2016 r. udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej
masie odebranych odpadów komunalnych zmniejszył się o 1,4 %, co jest korzystną sytuacją,
świadczącą o wyższym stopniu selektywnej zbiórki na terenie gminy.
Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych z obszaru gminy w latach 2015-2017.
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832,9

40%
768,1
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0%
2015 r.

2016 r.

2017 r.

masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
udział w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych

Wykres 7. Porównanie ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych
z obszaru gminy w latach 2015-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
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4.7.2. Odpady zielone
W 2017 r. z obszaru gminy odebrano 44,3 Mg odpadów zielonych (kod: 20 02 01
- odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków). Udział odebranych odpadów
zielonych w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2017 r.
wyniósł 3,9 %.
Na kolejnym wykresie zobrazowano udział odpadów zielonych w łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2017 r.
3,9%

odpady zielone
pozostałe rodzaje
96,1%

Wykres 8. Udział odpadów zielonych w łącznej masie odebranych odpadów
komunalnych w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W 2017 r. odebrano o 21,6 Mg odpadów zielonych więcej niż w 2016 r. (co stanowi
95,2 %).
Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości odebranych odpadów
zielonych z obszaru gminy w latach 2015-2017.
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masa odebranych odpadów zielonych [Mg]
udział w łącznej masie odebranych odpadów

Wykres 9. Porównanie ilości odebranych odpadów zielonych z obszaru gminy
w latach 2017-2020 [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu gminy
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4.7.3. Powstające z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania
i
pozostałości
z
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
W 2017 r. w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych
z obszaru gminy powstało 135,5 Mg pozostałości przeznaczonych do składowania.
W porównaniu do roku 2016 ilość powstałych pozostałości zmniejszyła się o 19,1 Mg,
co stanowi 12,4 %.
Zmniejszenie ilości pozostałości powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych wpływa na osiągnięcie przez gminę korzystniejszego poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości pozostałości przeznaczonych
do składowania powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
odebranych z obszaru gminy w latach 2015-2017.
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Wykres 10. Porównanie masy pozostałości przeznaczonych do składowania
powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych
z obszaru gminy w latach 2015-2017 [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

V.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK) NA TERENIE GMINY KAMPINOS

Jednym z podstawowych obowiązków gmin jest w myśl ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą samodzielnie i nieodpłatnie
dostarczyć posegregowane odpady komunalne.
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Na terenie Gminy Kampinos Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowany jest w miejscowości Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 4 –
naprzeciwko Urzędu Gminy.
Godziny otwarcia PSZOK:
 piątek: 14.00 – 17.00;
 sobota: 8.00 – 13.00.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
w którym mieszkańcy Gminy Kampinos mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie
zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych, których nie można umieszczać
w ogólnych pojemnikach do gromadzenia odpadów zmieszanych i workach do segregacji.
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
 odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie: gruz
betonowy, gruz ceglany, terakota, glazura, ceramika łazienkowa, tynki, tapety,
okleiny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 popiół,
 odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie)-bez opakowań
 zużyte opony,
 detergenty i chemikalia używane w gospodarstwach domowych takie jak oleje, farby
malarskie, rozpuszczalniki, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin,
 świetlówki, żarówki,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV i AGD) jak np. pralki, lodówki,
telewizory, radia, suszarki, zabawki itp.
Do PSZOK nie będą przyjmowane:
 odpady zmieszane,
 odpady budowle zawierające azbest,
 papa,
 części samochodowe ( zderzaki, reflektory, szyby samochodowe itp.).
Odpady płynne przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących
pojemnikach, z opisem o zawartości.
W 2017 r. w PSZOK zebrano 137,4 Mg odpadów komunalnych. Udział odpadów
zebranych w PSZOK w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy
wyniósł 12,1 %. Jest to wysoki udział świadczący o tym, iż PSZOK jest ważnym elementem
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów
komunalnych zebranych w PSZOK w 2017 r. w podziale na poszczególne rodzaje.
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Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2017 r.
Masa [Mg]
50,9

Udział
37,0%

Odpady ulegające biodegradacji

42,6

31,0%

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne
niż wymienione w 20 01 27
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Łącznie

13,2

9,6%

9,3

6,8%

9,3

6,8%

8,6

6,3%

1,0

0,7%

0,9

0,7%

0,8

0,6%

0,8

0,6%

137,4

100,0%

Kod
20 03 07

Rodzaj
Odpady wielkogabarytowe

20 02 01
20 01 99
17 01 07
17 09 04
16 01 03
20 01 35*
20 01 23*
20 01 28
20 01 36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy
Odpady wielkogabarytowe

0,7%

0,7%

Odpady ulegające biodegradacji

0,6%

6,3%

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

0,6%

6,8%
6,8%

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

37,0%

9,6%

Zużyte opony

31,0%

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

Wykres 11. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych
w PSZOK w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W 2017 r. zebrano w PSZOK o 29,8 Mg odpadów komunalnych mniej niż w 2016 r.
(co stanowi 17,8 %).
Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości zebranych odpadów
komunalnych w PSZOK w latach 2015-2017.
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Wykres 12. Porównanie ilości zebranych odpadów komunalnych w PSZOK
w latach 2015-2017 [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

VI.

POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, wszystkie gminy w kraju w 2017 r. zobowiązane są do zredukowania masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania o 45 % w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych na terenie gminy w 1995 r.
W przypadku osiąganych przez gminę poziomów ograniczenia składowania
bioodpadów najistotniejszą kwestią (w opinii autorów niniejszego opracowania) jest
efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Im jest ona wyższa tym korzystniejszy
poziom osiąga gmina.
W 2017 r. efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
odebranych z obszaru Gminy Kampinos w RIPOK wyniosła 78,2 % (z 622,4 Mg
przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych powstało 135,5 Mg pozostałości
przeznaczonych do składowania). W porównaniu do 2016 r. efektywność przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych pozostała na zbliżonym wysokim poziomie (79,9 %
w 2016 r.; 78,2 % w 2017 r.).
Osiągnięty w 2017 r. przez Gminę Kampinos poziom ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 27,3 %
(dopuszczalny w 2017 r. 45 % poziom redukcji został więc dotrzymany).
Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez Gminę Kampinos poziomy
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2014-2017 na tle
dopuszczalnych poziomów w latach 2014-2020.
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Wykres 13. Osiągane przez Gminę Kampinos poziomy ograniczenia składowania
odpadów ulegających biodegradacji w latach 2014-2017 na tle dopuszczalnych
poziomów w latach 2014-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

Analizując dane zawarte w niniejszym rozdziale wynika, iż utrzymanie
dotychczasowej efektywności przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (a także
brak gwałtownego wzrostu odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych z obszaru
gminy) spowoduje bezproblemowe osiąganie przez Gminę Kampinos dopuszczalnych
poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach
(mimo coraz bardziej rygorystycznych norm).

VII.

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
I ODZYSKU INNYMI METODAMI ODPADÓW PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane
są do osiągnięcia w 2017 r. 20 % poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
W 2017 r. z obszaru Gminy Kampinos recyklingowi poddano 217,5 Mg odpadów
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Największy udział w łącznej masie
odpadów poddanych recyklingowi posiadają opakowania ze szkła – 50,3 % oraz opakowania
z tworzyw sztucznych – 28,6 %.
W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów
poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru Gminy Kampinos.
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Tabela 5. Ilość odpadów poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru gminy
Kod
15 01 07
15 01 02
15 01 01
15 01 05
15 01 04
20 01 01
19 12 02
19 12 04
19 12 01

Rodzaj
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania z metali
Papier i tektura
Metale żelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Papier i tektura
Łącznie

Masa [Mg]
109,5
62,2
29,4
6,0
5,2
3,4
1,1
0,5
0,2
217,5

Udział
50,3%
28,6%
13,5%
2,8%
2,4%
1,6%
0,5%
0,2%
0,1%
100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.
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Wykres 14. Ilość odpadów poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru gminy [Mg]
15 01 07 - Opakowania ze szkła; 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 01 - Opakowania z papieru
i tektury; 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe; 15 01 04 - Opakowania z metali; 20 01 01 - Papier i tektura;
19 12 02 - Metale żelazne; 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma; 19 12 01 - Papier i tektura
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

W porównaniu do 2016 r. masa odpadów poddana recyklingowi zmniejszyła
się o 16,9 Mg, co stanowi 7,2 %.
Na kolejnym wykresie porównano ilość odpadów poddanych recyklingowi z obszaru
Gminy Kampinos w latach 2015-2017.
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Wykres 15. Porównanie ilości odpadów poddanych recyklingowi z obszaru gminy
w latach 2015-2017 [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

Masa odpadów przekazana recyklingowi w 2017 r. pozwoliła osiągnąć Gminie
Kampinos 48,4 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła (wymagany w 2017 r. 20 % poziom został więc
osiągnięty).
Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez Gminę Kampinos poziomy
recyklingu w latach 2014-2017 na tle wymaganych do osiągnięcia poziomów w latach 20142020.
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Wykres 16. Osiągane przez Gminę Kampinos poziomy recyklingu w latach 2014-2017
na tle wymaganych do osiągnięcia poziomów w latach 2014-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

Analizując dane zobrazowane na poprzednim wykresie wynika, iż w latach 2014-2017
Gmina Kampinos z łatwością dotrzymywała wymaganych do osiągnięcia poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła. Utrzymanie dotychczasowej masy odpadów poddawanych recyklingowi pozwoli
również w przyszłych latach osiągać wymagane poziomy (mimo coraz wyższych norm).
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VIII.

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane
są do osiągnięcia w 2017 r. 45 % poziomu recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
W 2017 r. z obszaru Gminy Kampinos odebrano i zebrano 49,1 Mg innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z czego do recyklingu
przekazano 22,7 Mg, co oznacza iż osiągnięty poziom wyniósł 46,2 % (wymagany
w 2017 r. 45 % poziom został więc osiągnięty).
Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez Gminę Kampinos poziomy
recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2014-2017 na tle wymaganych
do osiągnięcia poziomów w latach 2014-2020.
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Wykres 17. Osiągane przez Gminę Kampinos poziomy recyklingu odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w latach 2014-2017 na tle wymaganych do osiągnięcia
poziomów w latach 2014-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy

IX.

UCHWAŁY RADY GMINY Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI PODJĘTE W 2017 R.

W 2017 r. Rada Gminy Kampinos przyjęła następujące uchwały z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi:
 Uchwała Nr XLVI/199/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.
 Uchwała Nr XLVI/200/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XLVII/205/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu
bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Kampinos”.

Uchwalone w 2017 r. akty prawne dostosowują funkcjonowanie gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19), które
wprowadziło obowiązek rozszerzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych
o frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
W uchwale Nr XLVI/200/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. uszczegółowiono sposób
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz ujednolicono sposób zbierania
odpadów segregowanych poprzez wprowadzenie zbierania odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W worku brązowym z napisem
„BIO” zbierane są odpady biodegradowalne np. resztki owoców, warzyw, odpady ogrodowe,
filtry do kawy, torebki herbaty, skorupki jaj itp.
Zgodnie § 11 pkt. 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kampinos przyjętym uchwałą nr VIII/31/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, zmienionym
następnie Uchwałą Nr XLVI/199/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku odpady ogrodowe (zielone)
odbierane są w każdej ilości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w godzinach otwarcia. Zgodnie z § 11 pkt. 8 ww. regulaminu odpady ulegające biodegradacji
poddawane są kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie
może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiedniej nieruchomości,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Nowe zasady segregacji wpływają na zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu
odbioru odpadów komunalnych (wprowadzenie dodatkowego odbioru bioodpadów).
W związku z tym Rada Gminy Kampinos w dniu 29 maja 2017 r. podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia „Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy
Kampinos”. Program ten stanowi alternatywę dla odbioru worków brązowych z bioodpadami.
Wprowadzenie programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy
Kampinos ma również na celu rozpowszechnienia idei kompostowania odpadów
biodegradowalnych, co prowadzić będzie do poszerzania świadomości ekologicznej wśród
lokalnej społeczności.

X.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE PROWADZONE W 2017 R.

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt. 8
gminy zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich
utrzymania, a w szczególności prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W 2017 r. Gmina Kampinos prowadziła działania informacyjne dotyczące
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. sposobu
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segregacji odpadów, harmonogramu odbierania odpadów, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Działania informacyjne były prowadzone poprzez ulotki, zamieszczanie ogłoszeń
na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej.
Ponadto na bieżąco pracownicy Urzędu Gminy udzielali mieszkańcom
szczegółowych informacji dotyczących wypełnienia deklaracji, sposobu segregacji odpadów
czy harmonogramu wywozu odpadów.
Najnowsze informacje dotyczące systemu dostępne są ponadto na stronie
internetowej www.kampinos.pl.

Ryc. 2. Dział poświęcony gospodarce odpadami na stronie internetowej gminy
Źródło: www.kampinos.pl

XI.

PODSUMOWANIE

Po przeprowadzeniu analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Kampinos za 2017 r. należy stwierdzić, iż system gospodarowania odpadami
komunalnymi funkcjonuje i rozwija się prawidłowo o czym świadczy przede wszystkim:
 zmniejszenie wydatków poniesionych na prowadzenie gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do 2016 r.;
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wzrost wpływów z tytułu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w stosunku do 2016 ;
 wysoki odsetek mieszkańców wykazywanych w składanych deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (brak zjawiska umyślnego
zaniżania liczby mieszkańców w celu zmniejszenia wysokości opłaty);
 stosunkowo niski udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych (w porównaniu do innych gmin w kraju);
 znaczny wzrost odbieranych w sposób selektywny bioodpadów (skutek
wprowadzenia dodatkowego worka na bioodpady);
 wprowadzenie „Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy
Kampinos”;
 wysoki udział odpadów zbieranych w PSZOK w stosunku do łącznej masy odpadów
komunalnych odbieranych z obszaru gminy;
 budowa nowego PSZOK;
 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła;
 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Negatywnym zjawiskiem na terenie Gminy Kampinos jest brak „samofinansowania
się” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy z tytułu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe o około 70 000 zł, niż wydatki
poniesione na prowadzenie systemu.
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