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Kwiecień, 2020 r.

I.

Wstęp

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy
Pabianice za rok 2019 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ
wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.
Analiza sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).
Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne
stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
(złożonych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach), oraz innych dostępnych danych
mających wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Pabianice.
Zgodnie z art. 9 tb w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności:
- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Niniejsza analiza obejmuje rok 2019, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości spoczywał na gminie.
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II.

Podstawy prawne

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi Ustawa z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.), zwana
dalej UCPG. System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pabianice
funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:
Ustawy:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2020 poz. 1439 ze zm.).
Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) – obowiązujące w 2019 r.
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2020 poz.10),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2412),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
Akty prawa miejscowego:
1. Uchwała nr XLVII/427/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5399).
2. Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Łódz. 2017 poz. 5400).
3. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2176).
4. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódź z 2019 r. poz. 3274).
5. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice, z dnia 16 maja 2019
r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania w części dotyczącej załącznika (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r. poz.
4104).
6. Uchwała Nr XXIX/263/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice
(Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2016 r. poz. 4312)

III.

Zagadnienia ogólne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W ramach gminnego systemu, z nieruchomości odbierane były następujące rodzaje odpadów:
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie:
- odpady komunalne zmieszane pojemnik z pomarańczową klapą 120 l. oznaczony napisem
„zmieszane odpady komunalne”.
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu:
- odpady suche pojemnik koloru żółtego 240 l. oznaczony napisem ”Metale i tworzywa
sztuczne”.
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na kwarta:
- szkło pojemnik 120 l. koloru zielonego z napisem „Szkło”
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy
w miesiącu, a w miesiącach od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu (popiół).
-odpady ulegające biodegradacji pojemnik 140 l koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na kwarta:

4

-odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury worek 120 l koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”
W gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane były:
-przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20
01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
- zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
- odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 – do 5m3
- zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250x400”)
- odpady zielone o kodzie 20 02 01,
- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,
- opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
- opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,
-opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,
-metale o kodzie 15 01 04.

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma Eko –Region Sp. z o.o.
z siedzibą w Bełchatowie ul. Bawełniana 18. Na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018
r. umowy.
Podmiotem wolnorynkowym, który na terenie gminy Pabianice w 2019 r odebrał odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości w ramach indywidualnie podpisanej umowy jest
firma Z.R.S. „SANATOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu przy ul. Pańskiej 68/70.
Podmiotem zbierającym odpady komunalne (na podstawie decyzji wydanej przez Starostę
Pabianickiego) stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła jest firma ZŁOMIK-TRANS Przemysław Goss z siedzibą w Bychlewie 28,
95-200 Pabianice.
Od sierpnia 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

który zlokalizowano na ul. Łaskiej 13 w Pabianicach.
PSZOK czynny jest w każdy wtorek i czwartek od 800-1600 oraz w sobotę od 800-1300
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Do PSZOK mieszkańcy mogli dostarczać odpady zbierane selektywnie wymienione
powyżej. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj.
Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 oraz placówkach oświatowych.
IV.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 poz. 797 z poźn.
zm.), jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości obowiązany jest do
przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
bezpośrednio do instalacji komunalnej.
Obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych został nałożony na gminy w myśl art. 9tb ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.
Na terenie gminy Pabianice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) z terenu
gminy Pabianice w 2019 r. przekazane były do instalacji zlokalizowanej w Dylowie A, gm.
Pajęczno i zagospodarowane w procesie R12. Pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazano do instalacji
zlokalizowanych w Julkowie, Gotartowie, Dylowie A i Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16.
Bioodpady stanowiące odpady komunalne przekazano do instalacji w Dylowie A i Zarządu
Gospodarowania Odpadami w Łodzi ul. Sanitariuszek 70/72 (kompostownia).
Odpady zbierane selektywnie, były odbierane nie tylko w sposób jednorodny, ale także
w formie zmieszanej (jako odpady "suche" oraz szkło zmieszane). Odpady odebrane
selektywnie w sposób jednorodny, były przez Wykonawcę usługi EKO-REGION sp. z o.o.
czasowo magazynowane na terenie zakładu i następnie przekazywane do recyklingu. Odpady
zebrane selektywnie w sposób zmieszany były poddawane procesowi segregacji na
poszczególne frakcje oraz przygotowania do dalszego zagospodarowania. Część z tych
odpadów trafiała do produkcji paliwa alternatywnego (są to możliwe do wydzielenia frakcje,
które nie mają odbiorców oraz odpady zabrudzone spełniające warunki, pozwalające na
wykorzystanie w procesie produkcji paliwa alternatywnego).
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Obecnie brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz
pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.
V.

Potrzeby inwestycyjne
komunalnymi

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.2 lit. a zmienionym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub z innymi gminami
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Gmina Pabianice w 2019 r. zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Zatem potrzeby inwestycyjne w zakresie budowy i utrzymania instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy nie występują.
Mając na uwadze niewystarczającą ilość kontenerów do zbierania odpadów
komunalnych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gmina
Pabianice planuje zmianę lokalizacji PSZOK. W wyniku realizacji zamierzeń inwestycyjnych
możliwe będzie wyposażenie Punktu w dodatkowe kontenery, co usprawni funkcjonowanie
PSZOK.
VI.

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

Firmą obsługującą gminę Pabianice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w 2019 r. był „EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Bawełniana 18.
W ramach podpisanej umowy z dnia 27.12.2018 r. przedmiot zamówienia obejmował:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice oraz wyposażenie tych
nieruchomości w pojemniki,
2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie go
w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zgodnie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat
pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które
obejmują wydatki związane z:
- odbiorem , transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
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- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną systemu.
Ponadto zgodnie z ustawą z pobranych opłat gmina może pokrywać koszty edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcia
odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
w rozumieniu ustawy o odpadach.
W roku 2019 koszty poniesione przez gminę Pabianice w związku z organizacją odbioru
odpadów komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem kształtowały
się następująco:
a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym odbiór z PSZOK) – 1 185
840,00 zł
b) Wynajem powierzchni na PSZOK – 73.800,00 zł,
c) Obsługa administracyjna – 85 674,27 zł.
Suma kosztów: 1 345 314,27 zł
W roku 2019 wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wynosiły:
a) Kwota wymagalna wynikająca ze złożonych deklaracji 1 192 742,58 zł w tym zaległości od
początku istnienia systemu na kwotę 73 739,18 zł
b) Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy: 918 216,44 zł
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nieterminowo uiszczają opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były upomnienia. W roku 2019
wystawiono 648 upomnień.
VII.

Liczba mieszkańców
a) Liczba mieszkańców na pobyt stały lub czasowy na dzień 31.12.2019 r. – 7419
osób (dane: UG w Pabianicach, ewidencja ludności)
b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Pabianice zgodnie
z deklaracją na 31.12.2019 r. – 7071
c) Systemem objętych było 2493 gospodarstw domowych - na dzień 31.12.2019 r.

Różnica pomiędzy liczbą osób z ewidencji ludności, a liczbą osób uwzględnionych
w deklaracjach wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Pabianice
zamieszkuje na terenie innych gmin (m.in. studenci), a zgodnie z przepisami prawa
w deklaracji uwzględnia się tylko osoby faktycznie zamieszkujące. Na bieżąco prowadzone są
czynności mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach.
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VIII.

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. 16-12

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dotyczy
nieruchomości niezamieszkałych i jest konsekwencją nieobjęcia tych nieruchomości
gminnym systemem odbioru odpadów. Prowadzący działalność gospodarcza są zobowiązani
do zawarcia umowy we własnym zakresie z przedsiębiorcą prowadzącym działalność
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wpisanym do Rejestru działalności
regulowanej. Opłaty za odbiór odpadów tego typu nieruchomości nie są uiszczane na rzecz
gminy, a na rzecz tego właśnie przedsiębiorcy na podstawie indywidualnych umów. W 2019
roku nie odnotowano przypadków właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
o której mowa w art. 6 ust.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
IX.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy

Na terenie gminy Pabianice nie były prowadzone badania morfologii odpadów. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pabianice w 2019 r. odpadów komunalnych została
oszacowana na podstawie wartości wskaźnika wytwarzania odpadów przypadającego na
jednego mieszkańca wsi województwa łódzkiego określonego w WPGO.
Z uwagi na fakt, iż gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów
tylko odebranych, dlatego nie wiadomo, w jakim stopniu wskaźniki wytwarzania odpadów
określone w WPGO odzwierciedlają stan faktyczny z terenu gminy. Podkreślić należy, iż
mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów we własnym zakresie np. odpady
kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone do karmienia zwierząt.
Ilość odpadów odebraną z terenu gminy w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Ilość odpadów odebrana z terenu gminy w 2019 r.
Kod
odpadów
20 03 01
15 01 06
15 01 07
15 01 01
20 02 01
20 01 99
15 01 04

Rodzaj odpadu
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Odpady ulegające biodegradacji
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny(popiół)
Opakowania z metali

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]
1224,167
291,262
163,354
13,854
526,410
240,180
2,1030
9

Suma:
Łączna masa odpadów budowlano rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych
z wyłączeniem odpadów budowlano rozbiórkowych

2461,33
0,00
2459,227

Tabela 2. Ilość odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w 2019 r.
Kod
odpadów
15 01 02
17 01 07

15 01 07
15 01 01
20 01 21
20 02 01
20 03 07

X.

Rodzaj odpadu
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

Ilość
niesegregowanych
i bioodpadów stanowiących
gminy oraz przeznaczonych
odpadów komunalnych i
biologicznego przetwarzania
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]
0,086
151,58
6,32
26,622
0,06
45,74
213,28

(zmieszanych)
odpadów
komunalnych
odpady komunalne, odbieranych z terenu
do składowania pozostałości z sortowania
pozostałości z procesu mechanicznoniesegregowanych (zmieszanych) odpadów

Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) z terenu gminy Pabianice w 2019 r.
przekazane były do instalacji zlokalizowanej w Dylowie A, gm. Pajęczno. Odpady zielone
(20 02 01) zostały skierowane do instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno i do instalacji
w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 w następujących ilościach:
20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) - 1224,167 Mg
20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 526,41 Mg
W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy, uzyskano odpad
o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) i 19 12 09 (minerały np. piasek, kamienie)
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Ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
przedstawia poniższa tabela:
Nazwa i adres
instalacji, w której
zostały
wytworzone
odpady powstałe z
odebranych przez
podmiot odpadów
komunalnych,
przekazanych do
składowania
Zakład w Dylowie
A, Pajęczno, Dylów
A, 98-330
Zakład w Julkowie,
Dębowa Góra
Julków, 96-116
Zakład w
Gotartowie,
Gotartów, 46-200
Kluczbork
Zakład w
Bełchatowie,
Bełchatów ul.
Przemysłowa 14 i
16, 97-400
Zakład w Dylowie
A, Pajęczno, Dylów
A, 98-330

Suma

Kod
odpadów

Masa odpadów
przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu
odpadów
selektywnie
odebranych

Masa odpadów
przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu odpadów
zmieszanych

Nazwa i adres składowiska, na które
przekazano odpady

20,079 frakcja >80
mm

269,406 frakcja >80mm

19 12 12

Zakład w Dylowie A , Dylów A, 98-330
Pajęczno

19,920 frakcja >80
mm

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

19 12 12

Zakład w Julkowie, Dębowa Góra, 96116

19,493 frakcja >80
mm

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

31,357 frakcja >80
mm

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

19 12 12

Zakład w Gotartowie, Gotartów, 46-200
Kluczbork

Zakład w Dylowie A , Dylów A, 98-330
Pajęczno

19 12 12

19 12 09

81,109 zawierająca
frakcje nieulegające
biodegradacji
171,958

Zakład w Dylowie A , Dylów A, 98-330
Pajęczno
269,406 frakcja > 80 mm

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na
gminy obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania.
Poszczególne poziomy i sposoby ich obliczania regulują dwa rozporządzenia Ministra
Środowiska:
1.Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
2. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412)

1.Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przedstawia tabela – na dzień opracowania dokumentu brak
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kompleksowych danych do obliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,8%
poziom przewidziany rozporządzeniem na rok 2019 – 40%
2.Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych – 100%
poziom przewidziany rozporządzeniem na rok 2019 – 60%
3. Poziom ograniczenia masy odpadów
przekazanych do składowania – 41%

komunalnych

ulegających

biodegradacji

poziom przewidziany rozporządzeniem na rok 2019 – 40%

XI.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Pabianice prowadzi do następujących wniosków:
1. Na terenie gminy Pabianice od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Pabianice podjęła wszystkie
wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. W związku z corocznym wzrostem ilości odpadów odbieranych z terenu gminy
Pabianice, znacznym wzrostem kosztów ponoszonych za usługę odbioru i transportu
odpadów przez firmę wyłoniona w drodze przetargu koniecznym stało się
wprowadzenie podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Priorytetowym zadaniem jest również bieżąca kontrola nad nieruchomościami
w przypadku których złożona przez właściciela deklaracja budzi wątpliwości.
Najczęściej nieprawidłowości w składanych deklaracjach wynikają z braku zmiany
deklaracji po narodzeniu dziecka lub zgonie domownika.
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