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I. Wprowadzenie
1.1. Cel przygotowania analizy

Niniejszy dokurnent stanowi roczna^ analiz? stanu gospodarki odpadami komunalnymi na tcrenie Gminy Ostrowek.
Sporza.dzany jest w celu weryfikacji mozliwosci technicznym i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.

1.2. Podstawa prawna sporzijdzenia analizy
Analiz? sporzadzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzqdku wgrninach (t.j. Dz. U. z2016 r. poz. 250 j.t). Zakres przedmiotowej analizy cze^ciowo pokrywa si?

z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadari z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporza^dzanym
przez gmine, na podstawie art. 9g ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedlozenia Marszalkowi Wojewodztwa oraz
Wojewodzkicmu Inspcktorowi Ochrony Srodowiska w terminie do 31 marca roku nastepuja^cego po roku, ktorego
dotyczy.

1.3. Rcgulacje prawne z zakresu gospodarowiinia odpadami
Przy sporza_dzaniu niniejszej Analizy opierano si? rowniez o dokumenty o charakterze strategicznym, tj.

>- Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lodzkiego przyje.ty uchwalq. Nr XL V 7834/14 Sejmiku
Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XXV1/482/I2 Sejmiku
Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami
wojewOdztwa Lodzkiego 2012 zmienionej uchwatq. Nr XXXV/687/13 Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z
dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwalq. Nr XLI1765/13 Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 29
pazdziernika 2013 roku,

>- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjety uchwatq. nr 217 Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2010 r.
(M.P.Nr 101, poz. 1183),

a takze ustawy i akty wykonawcze dotyczq.ce problematyki gospodarki odpadami, tj.:

>-ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z2013 r. Nr 21 ze zm.),
>• Rozporza^dzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomow ograniczenia masy odpadow

komunalnych ulegaja_cych biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadow (Dz. U. z 2012 r. Nr 676),

,. Rozporzajdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomow recykl ingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2012 r.
Nr645),

^- Rozporza^dzcnie Ministra Srodowiska z dnia 15 maja 2012 r. ws. wzorow sprawozdaii o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nicczystosciach cieklych oraz realizacji zadari z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. z2012 r. Nr630),

~>-Rozporzqdzenic Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia20I2 r. ws. mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych (Dz. U. z2012r. Nr 1052),

">• Rozporz'ldzenic Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 20 lOr. ws. wzorow dokumenlow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 z pozno zm.),

1.4. Wskazniki odzysku przcwidzianc do osi^gni^cia w 2012 i latach nast^pnych
1.4.1. Ograniczenie masy odpadow komunalnych ulcgajqcych biodegradacji przekazywanych do
skladowania

Zgodnie z Rozporza^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. ws. poziomow ograniczenia masy
odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadow, dopuszczalny poziom masy odpadow komunalnych ulegajacych
biodegradacji przekazywanych do sWadowania w stosunku do masy tych odpadow wytworzonych dla 2015 r.
wynosit juz 50% i spada dalej az do 35% w roku 2020 (tabela Nr 1).



Tabela 1. Poziomy ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaja,cych biodegradacji przekazywanych do
skladowania w stosunku do masy tych odpadow wytworzonych \ 1995 r. [%] (zafacznik do ww. rozporza_dzenia)

Odpady
ulegaja.ee
biodegmdacji

Poziomy ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji [%]

2014 r.

50

2015 r.

50

2016 r.

45

2017 r.

45

201 8 r.

40

2019 r.

40

16 lipca
2020 r.

35

Zgodnie z Krajowym Planem gospodarki odpadami 2014, do odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji,
zalicza si§:

papier i tektury,
odziez i tekstylia / materialow naturalnych (50%),
odpady z terenow zielonych,
odpady kuchenne i ogrodowe,
drewno (50%),
odpady wielomaterialowe (40%),
frakcj? drobna^ < 10 mm (30%).

Przyjmuje sie., ze ilosc odpadow ulegajacych biodegradacji na jednego mieszkanca wsi w 1995 r. wynosila 47 kg.
La^czna ilosc odpadow ulegajqcych biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w przypadku Gminy Ostrowek wynosi
256 kg.
Powyzsze dane posluza^ do obliczenia, w dalszej cz?sci niniejszej Analizy, poziomu ograniczenia masy odpadow
komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do sktadowania w roku rozliczeniowym 2015, wedlug
wzoru z Rozporza,dzenia.
Warto zauwazyc, ze masa odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji z obszaru danej gininy (Gminy
Ostrowek), przekazanych do skladowania, stanowi sum? ilosci poszczegolnych rodzajow odpadow ulegaja,cych
biodegradacji przekazanych do skladowania, tj. rowniez odpadow komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01
i pozostalosci po ich sortowaniu o kodzie 1 9 1 2 12 jesli przekazane zostaly do skladowania, oraz odpadow zcbranych
w sposob selcktywny - przy uwzglednieniu procentowego udzialu frakcji ulcgaja^cej biodegradacji w ogolnej masie
lego rodzaju odpadu, okresloncgo w Rozporza.dzeniu.
Sta_d, przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji
przekazywanych do sktadowania w roku rozliczeniowym 2015, wazna^ sktadowq. jest ilosc odpadow o kodzie 19 12
12 stanowia.cych pozostalosci po sortowaniu odpadow komunalnych, przekazanych do skladowania, gdyz udzial
frakcji odpadow ulegajacych biodegradacji w tym strumieniu wynosi az 0,52 (dla porownania, wskaznik ten w
przypadku odpadow komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 0 1 jest nie duzo wyzszy i wynosi 0,57). Wskazniki te
okreslone zostaly w cyt. Rozporza^dzeniu.
W celu spemienia wymogow w zakresie redukcji odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do
skladowania, niezb^dnym jest prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow, w tym odpadow zielonych
i przekazywanie ich do miejsc odzysku (przy czym odpady zielone trafiad powinny do regionalnych i zastc_pczych
instalacji przetwarzania odpadow komunalnych), oraz zagospodarowanie odpadow zielonych we wlasnym zakresie
mi?dzy innymi poprzez przydomowe kompostowniki, tj. zgodnie z hierarchia, post?powania z odpadami gdzie
odpady w picrwszej kolejnosci poddaje si? przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzaju odpady nic
trafily na skladowisko w ogolnym strumieniu odpadow komunalnych.

1.4.2. Poziomy rccyklingu, przygotowania tin ponownego uzycia i odzysku innymi metodami nicktorych
frakcji odpadow komunalnych

Zgodnie z Rozporza^dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomow recyklingu, przygotowania
do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych. poziomy te wynosza^ w
roku 2015 odpowiednio:

• papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo - 16%,
• innc niz niebe/picczne odpady budowlane i rozbiorkowe - 40%,

Poziomy przewidziane do osia£tii$cia w poszczegolnych latach w ww. Rozporzadzeniu uwzgl?dnia tabela Nr 2 i 3.



Tabcla 2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji
odpaddw komunalnych (zalqcznik do pw. rozporzqdzenia)

Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkto

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia [%]

20 14 r.

14

2015 r,

16

2016 r.

18

2017 r.

20

2018 r.

30

2019 r.

40

2020 r.

50

Wymagane poziomy odzysku odpadow budowlnnych i poremontowych okreslone w Rozporzqdzeniu, zawiera
tabela nr 3. W przypadku tego rodzaju odpadow pojawia si? jednak problem zwiqzany z ich klasyfikacja^, w
wi?kszosci miesci si? one bowiem w grupie 17, a wi?c ich odbior czy transport odbywa sie nie tylko przez firmy
swiadczq.ce using w zakresie odbioru odpadow komunalnych, ale rowniez przez inne firmy dzialaja^ce na
podstawie odr?bnych decyzji. Osia^ane wskazniki sq_ jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdah
otrzymywanych od firm odbieraja^cych od wfascicieli nieruchomosci odpady komunalne oraz wynikow zbiorki
w ramach funkcjonowania punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych. Ponadto odpady tego
rodzaju pochodzjice z drobnych remontow sa, jeszcze w dalszym ciqgu mieszane z odpadami komunalnymi
zmieszanymi, zatem nie zawsze sq one wydziclane z ogolnego strumienia odpadow komunalnych. Natomiast
wi?kszc remonty przeprowadzane sq przez firmy budowlane, ktore posiadaja_ oddzielne stosowne umowy na
wywoz odpadow budowlanych.

Tabcla 3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji
odpadow komunalnych (zat^cznik do ww. rozporza^dzenia)

niebezpieczne
od pady
budowlane
i ro/biorkowe

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia f%l

2014 r.

38

2015 r.

40

2016 r.

42

2017 r.

45

?0 I 8 r.

50

2019 r.

60

2020 r.

70

2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrowek
2.1. Liczba mieszkahcow G m i n y Ostrowek
Liczba mieszkancow zameldowanych w Gminie Ostrowek wynosila w 2015 roku 4562 osob (start na podstawie

danych Glownego Urz?du Statystycznego wedhig stanu na dzieii 31 grudnia 2015 r.)

2.2. Ilosc odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Ostrowek
W 2015r. na terenie Gminy wytworzono 682.9 Mg odpadow komunalnych na terenie Gminy. Ustalajqc ilosc
odpadow, w celu przeprowadzenia post^powania przetargowego przyj?to dane z Wojewodzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lodzkiego. Do dalszych wyliczeh przyj^to ilosc mieszkaricow
w liczbie 5000 osob. Na terenie wiejskim (wedfug Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje si?
ze jeden mieszkanicc wytwarza 246 kg odpadow komuna lnych rocznie.

2.3. Sposoby postqpowania z odpadami k o m u n a l n y m i
Odpady k o m u n a l n e z terenu Gminy Ostrowek odbierane sa_ w postaci zmieszanej i selektywncj. Zbieranie
odpadow w sposob selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie
Gminy Ostrowek selektywna zbiorka makula tury , szkta, tworzyw sztucznych i metali odbywa si? w systemic
pojemnikowym obejmujq.cym swym zasi?giem:



zabudow^ jednorodzinna. - raz w miesiacu surowce wt6rne z podzlatem makulature, tworzywa
sztuczne i metale (Jacznie) oraz szkto (wywozone raz na kwartal} odbierane sa_ przez firme
odbieraja^ce odpady komunalne, kt6re dostarczaja, tez mieszkahcom harmonogram takiej zbi6rki
wraz z informacja. o zasadach jej prowadzenia

zabudow^ wielorodzinna^ - (budynki wielolokalowe, obiekty uzytecznosci publicznej, placowki
oswiatowe i instytucje). W takich samych kategoriach pojemnikow jak do zbi6rki z
nieruchomosci zamieszkalych

W 2015r. nieruchomosci zlokalizowane na terenie Gminy Ostrowek, w ramach uiszczanej przez wiasciciela
nieruchomosci opJaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, byJy wyposazane w pojemniki stuza^ce
do zbierania odpadow komunalnych.
Na terenie Gminy Ostrowek ze strumienia odpad6w komunalnych mieszkancy wydzielali r6wniez pro-
blemowe odpady, tj. zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, zuzyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbi6rkowe, odpady
zielone oraz inne odpady niebezpieczne.
Do przyjmowania tego rodzaju odpad6w i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest miedzy
innymi Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, o ktorym mowa w znowelizowanej ustawie
o utrzymaniu czystosci i porza_dku w gminach. Punkt zlokalizowany jest w Ostr6wku na dziatce nr 437/6.

Tworzenie punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych sluzy minimalizowaniu negatywnego
oddziaiywania na srodowisko, wlasciwemu postepowaniu z odpadami, a takze zapobiega
zanieczyszczeniom srodowiska naturalnego. Ponadto tego typu punkty oraz jego odpowiednia promocja
doprowadzaja^ do zwiekszenia swiadomosci ekologicznej mieszkahc6w, a co za tym idzie skuteczniejszej
segregacji odpad6w
w Gminie.

Niekt6re frakcje, m.in.: zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe zbierane
sa, podczas zbiorek objazdowych. Baterie, przeterminowane leki mozna byto oddawac do PSZOK w
Ostrowku. Nowy system zaktada dalsze funkcjonowanie zar6wno stacjonarnych, jak i mobilnych punkt6w
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, kt6re przyjmowai beda^ wskazane rodzaje odpad6w w ra-
mach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Occna mozliwosci (cchnicznych i organi/acyjnych Gminy w zakrcsic gospod^rowania udpadami
koniunalnymi

3.1. Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow ziclonych oraz pozostalosci
z sortowania odpadow komunalnych przcznaczonych do skladowania.

Zgodnie ustawa, z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach, podmiot odbierajqcy
odpady komunalne do wlascicieli nieruchomosci obowiazany jest do przekazywania odebranych odpadow
komunalnych zmieszanych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych,
przeznaczonych do skladowania, wyla^cznic do regionalnych instalacji do przeksztalcania odpadow komunalnych (tj.
spefniaja^cych wymogi art. 35 ust. 6 nowej ustawy o odpadach). Zgodnie z zasada^ bliskosci z art. 20 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje si? rowniez, aby odpady komunalne zmieszane, pozostalosci
z sortowania odpadow komunalnych oraz pozostalosci z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych, o lie s^ przeznaczone do skladowania, a takze odpady zielone, byfy przetwarzanie na terenie
regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na ktorym zostaly wytworzonc.

Zgodnie z uchwala. nr XL V /834/I4 Scjmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 31 marca 20 14 r. w sprawie
zmiany uchwaty Nr XXV1/482/I2 Sejmiku Wojew6dztwa Lodzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
wykonania Planu gospodarki odpadami wojevvodztwa !6dzkiego 2012, zmienionej uchwala^ Nr XXXV/687/13
Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwala. Nr XXXVIIII726/I3 Sejmiku
Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwalei Nr XLI1765/13 Sejmiku Wojewodztwa
Lodzkiego z dnia 29 pazdziernika 2013 roku na terenie Regionu II znajduja^ sie. dwie instalacje o statusie regionalnej
instalacji, tj. Dylow A gin. Pajeczno oraz Wola Kruszyhska gm. Belchatow.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2012-2017 instalacje zast^pcza, dla Regionu II
w przypadku, gdy znajduja_ca si? w nim instalacja ulcgnie awarii lub nie moze przyjmowac odpadow z innych
przyczyn, b?dzie instalacja regionalna Dylow A, gm. Paj?czno, Telik6w gm. Wieruszow, Wola Kruszyhska gm.
Belchatow, Belchatow ul. Przemystowa 14 i 16, Mostki gm. Zduriska Wola oraz Ruda gm. Wieluh.



Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady powinny bye w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi, a sktadowane powinny bye wyt^cznic te odpady, ktorych unieszkodliwienie
w inny sposob byto niemozliwe. Ponadto zgodnie z art. 105 list. 1 tejze ustawy odpady przed ich umSeszczeniem na
skladowisku poddaje si? procesowi przeksztalcania fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, w celu
m.in. ograniczenia zagrozenia dla ludzi i srodowiska, a takze obj?tosci skladowanych odpadow.

W zwia^zku z powyzszyin zgodnie z nowa, ustawq. o odpadach, caly strumieri odpadow komunalnych zmieszanych
o kodzie 20 03 Ol powinien bye przekazywany na sortownie odpadow, a nast?pnie tylko frakcje pod kodem 19 nie
nadaja^ce si? do odzysku, powinny bye przekazywane do skladowania -jednak tylko na instalacjc o statusie RIPOK.
W roku 2015 strumieii odebranych odpadow komunalnych zmieszanych wynosit 453,30 Mg, przekazany byf
do instalacji Eko-Region Sp. z o.o. Sktadowisko Dylow A, 98-330 Dylow A. Moc przerobowa przewidzianych do
obslugi Regionu II posiadaja_cych status zast?pczych instalacji, jest wystarczaja^cy i wynosi, zgodnie z posiadanymi
decyzjami, odpowiednio: - EKO-REGION Sp. z o.o. - 25000 Mg/rok.

Bezposrednio na terenie Gminy Ostrowek nie ma mozliwosci przetwarzania odpadow komunalnych. Wszystkie
odpady zgodnie z zgodnie z zawarta^ umowa, przekazywane byly do instalacji zlokalizowanych w Regionie gospodarki
odpadami komunalnymi II (RGOK II) .

3.2. Koszty poniesionc w zwi^zku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingictn i unieszkodliwianiem odpadow
komunalnych.

Koszty ponoszone w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow za okres
styczeri-grudzieh 2015r. oraz koszty zwiazane zobsluga^ systemu ksztartuja^ si? nast?pujaco;

a) koszty wynikajqce z odbioru i zagospodarowania odpadow - 300 960,00 zl
b) koszty obstugi systemu (wynagrodzenie pracownicze zwiq.zanych z tworzeniem oraz obsluga,

systemu, szkolcnia, zakup materialow biurowych, wyposazenie stanowisk pracy, druk deklaracji oraz
blankietow
do zaplaty, koszt przesylek pocztowych) - 51 200zl

3.3. Liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy w 2015r., o ktorcj mowa wart. 6 ust. 1 ustawy o
otrzymaniu czystosci i porzsjdku w gminie, w imieniu ktorych gmina powinna podj^c dzialania, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 6-12.

Brak informacji o w/w wlascicieli nieruchomosci.

3.4. I i ic /nn ilosc odpadow komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Ostrowek w roku 2015

La^czna ilosc odpadow komunalnych z terenu Gminy Ostrowek za rok 2015 wynosi 682,9 Mg, z czego selcktywnie
zebrano 229,6 Mg odpadow. Mas? odpadow z podziafem na poszczegolne kody uwzgl?dnia ponizsza Tabela.

Tabela 4. Masa odpadow z terenu Gminy Ostrowek w roku 2015 z podziatem na poszczegolne kody oraz procesy
odzysku i unieszkodliwiania



Nazwa i adres
instalacji.

do ktorej zostaly
przekazane odpady

komunalne

Eko-Rcgion
Sp. z o.o.

Skladovvisko odpadow
innych niz

niebezpieczne i
oboj?tne w Rudzie

k/Wielunia

Kod odebranych
odpadow

komunalnych

150106

150106

1501 07

1501 07

160103

200301

20 03 07

200307

200301

Rodzaj odebranych
odpadow

komunalnych

Zmieszane odpady
opakowaniowe

Zmieszane odpady
opakowaniowe (odebrane

z PSZOK)

Opakowanla ze szkla

Opakowania ze szkla

Zuzyte opony

Nie segregowane
(zmieszane odpady

komunalne)

Odpady wielkogabarytovve

Odpady wielkogabarytowe
(odebrane z PSZOK)

Nie segregowane
(zmieszane) odpady

komunalne

Masa odebranych
odpadow

komunalnych
Mg

100,00

0,15

42,30

40,10

9,40

453,30

29,00

1,12

7,54

Sposob zagospodarowam'a
odebranych odpadow komunalnych

R12

R12

R12

Magazynowanie przcz zbierajacego
(nastepnie przewidywany proces Rl kih

R3)
Magazynowanie przez zbieraja_cego

(nastqpnie przewidywany proces Rl lub

R3)

R12

R12

R12

R12

3.5. Ilosc odpadow komunalnych wytworzonych na terenie Gminie Ostrowek w roku 2015, w lym
osi^gnifty poziom redukcji odpadow ulegajqcych biodegradacji kierowanych do skladowaniu.

Ilosc odpadow podano w ninicjszcj Analizie na podstawie otrzymanych kwartalnych sprawozdah od firm
wywozowych, jakie w roku 2015 odbieraty od wlascicieli nieruchomosci odpady komunalne .

3.6. Ilosc zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow
komunalnych pr/.cznaczonych do skladovvania, odebranych z terenu Gminy Ostrowek w roku 2015.

1) W roku 2015 przetwarzaniu poddano nastc_pujacq_ i lose odpadow komunalnych /.inieszanych, pozostalos
i z sortowania i odpadow zielonych:

» odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 w tacznej ilosci 453,30 Mg z czego:
» pozostalosci z sortowania (19 12 12)-39.93 Mg, poddane skfadowaniu Szczegotowy

sposob zagospodarowania ww. odpadow podano w tabeli Mr 4.

2) W 2015r. masa odpadow zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Ostrowku

wyniosJa 2,54 Mg.



3.5.1. Poziotn redukcji odpadow komunalnych ulegaj^cych biodegradacji kierowanych do skladowania
w roku 2015 r.

Osiqgany w roku rozliczeniowym 2015 poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazanych do skladowania ohliczany jest na podstawie wzoru z Rozporzajdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 25 niaja 2012 r. ws. Poziomow ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadow:

.'./.. . • 10'

(jdzie:
OUBI995 = masa odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg]
MOUBR - masa odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji zebranych z obszaru danej w roku
rozliczeniowym, przekazanych do skladowania [Mg|, obliczana wg wzoru:

MOUBR - (MMR x UM) + (MWR x UW) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) [Mg]

Gdzie:
MR - masa zmieszanych odpadow komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wiejskim w roku
rozliczeniowym, przekazanych do skladowania [Mg],
UM - udzial odpadow ulegaja^cych biodegradacji w masie zmieszanych odpadow komunalnych dla miast wynosza^cy
0,57
MSR - masa selektywnie zebranych odpadow ulcgajqcych biodegradacji ze strumienia odpadow komunalnych
z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do sktadowania,
Us - udzial odpadow ulegajacych biodegradacji w masie selektywnie zchranych odpadow ulegajqcych biodegradacji
ze strumienia odpadow komunalnych w zaleznosci od kodu odpadu (20 01 01,2001 08,2001 10,2001 11,
200 125,2001 38 ,200201 ,2003 02,15 01 01 ,15 01 03, ex 15 01 09 z wlokien naturalnych, ex 1501 06 w cz?sci
zawieraj^cej papier, tekture_, drewno i tekstylia z wtokien naturalnych),
MBR - masa odpadow powstalych po mechaniczno-biologicznym przctworzeniu zmieszanych odpadow
komunalnych o kodzie 19 12 12 nie spelniaja,cych wymagari rozporza^dzenia Ministra Srodowiska ( ... )
przekazanych do sktadowania, 0,52 - sredni udziat odpadow ulegajacych biodegradacji w masie odpadow
powstalych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadow komunalnych o kodzie 19 12 12
nie spelniaja,cych wymagari rozporzqdzenia Ministra Srodowiska ( . . . ) .

OUBI995=0, 155 x Lm+0,047x Lw

Un=0

LM= 4774 osoby
OUBI995=0,155xLm+0,047xLw

OUBR= 0,047x4774
OUBR=224,4Mg

Masa odpadow ulegajacych biodegradacji ze strumienia odpadow komunalnych z obszaru Gminy Ostrowek
MOUBR- (MMR x UM) + (MWR x UW) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) [MgJ

W naszym przypadku:
M O U B R = M B R x O , 5 2
MBR- 39.935Mg
MOUBR= (MBR x 0,52) = 20.766Mg TR=
(MOUBR x 100) / OUBI995 [%]
TR= (20.766 x IOO)/ 224.4 = 9,25%



Poziom redukcji odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kicrovvanych do skladowania w roku 2015
dla Gminy Ostrowek wyniosi 9,25%

TR < PR, gdzie PR to poziom ograniczania masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji
przekazywanych do skladowania, wynosz^cy dla roku 2015: 50%

Dla roku 2015 PR wynosi 50%, a wi?c za rok 2015 wymagany poziom redukcji zostal osi^gni^ty. Niezbe_dna jest
jednak dalsza rcdukcja odpadow ulegajacych biodegradacji kierowanych do skladowania, tj. odpadow o kodzie 19
1 2 1 2 zawieraja^frakcji^ ulegaja^cq biodegradacji.
Jczeli TR = PR albo TR < PR - poziom ogranic/enia masy odpadow komunalnych ulegaja^cych biodegradacji
przekazywanych do skladowania w roku rozliczcniowym zosta! osiaj>niejy.

3.5.2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponowncgu uzycia papicru, metali, Iworzyw sztucznych
i szkla

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta oblicza si?
na podstawie wzoru z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomow recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z
2012 r. poz. 645):

Ppmts = Mrpmts/Mwpmts x 100

Gdzie:
Ppmts - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla
wyrazony w %,
Mrpmts - laczna masa odpadow papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla poddanych recyklingowi
i przygotowanych do ponownego uzycia, pochodzqcych ze strumienia odpadow komunalnych z gospodarstw
domowych oraz od innych wytworcow odpadow komunalnych, wyrazona w Mg, Zgodnie z Rozporzadzeniem do
obliczeriwzietopoduwageodpadyokodach: 1501 01, 150102, 150104, 150106, 1501 07,2001 0 1 , 2 0 0 1 02
200139 ,200140 .
Mwpmts - tqczna masa wytworzonych odpadow papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla, pochodzqcych ze
strumienia odpadow komunalnych, wyrazona w Mg, obliczana na podstawie wzoru:
(w przypadku gmin)

MWpmts = Lm X MwGUS X Umpmts,

gdzie:
Lm -liczba mieszkaticow gminy (liczba mieszkancow Gminy Ostrowek na podstawie danych GUS wg stanu na dzieii
31 grudnia2015r.),
MWGUS- masa wytworzonych odpadow komunalnych przez jednego mieszkarica na terenie wojewodztwa (wg
danych GUS za rok 2015),
Umpmts - udziai laczny odpadow papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta w skladzie morfologicznym odpadow
komunalnych (na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)



Dane:
Mfpmts = 85,49 Mg
Lm = 4562 (liczba mieszkaricow Gminy Ostrowek na podstawie danych GUS wg stanu na dzien 3 1 grudnia 20 1 5 r.)
MWGUS = 256 kg/M, czyli 0,256 Mg/M (wg danych GUS zarok2015)
Umpmts = 27,7 % (na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami)

Obliczenia:

MWpmts =(Lm- MwGUS • Umpmts)
MWpmts =(4562'0,256-0,277)=372,78 Mg

Pptms=(Mrpmts/ MWpmts) x 100%

Pptms = (85,49 / 372,78)x 100%

Pptms = 22,93%

za rok 2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odpadow zbieranych w sposob
selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta, wyniost zgodnie z ww. obliczeniami 22,93%. Jest to
wskaznik wysoki, biorqc pod uwag?, ze wymagany w roku 2014 poziom odzysku tych frakcji surowcowych wynosi 16
%. Poziom 20% wymaganyjest do osia.gnieda w roku 2017, zgodnie z przywolanym Rozporzadzeniem.

3.5,3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niz
niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne
odpadow budowlanych i rozbiorkowych oblicza si? wg wzoru z Rozporzadzenia, tj.:

Pbr = Mrbr/Mwbrx 100%

gdzie:
Mrbr - la^czna masa innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych poddanych recyklingowi,
przygotowanych do ponownego uzycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodza^cych ze strumicnia
odpadow komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytworcow odpadow komunalnych [Mg],
Mwbr - ta^czna masa wytworzonych innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych, pochodz^cych
ze strumienia odpadow komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytworcow odpadow komunalnych
[Mg]
Zgodnie z Rozporzadzeniem do obliczeri powinno siq brae pod uwage_ odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 1 7 0 1 07, 1 7 0 2 0 1 , 170202, 170203, 170302, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407,
1704 11, 170508, 170604, 170802, 17 09 04, ex 20 03 99.

Nie wyliczono poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych, poniewaz mieszkaricy z tercnu Gminy Ostrowek nie oddali
zadnych odpadow rozbiorkowych. Odpady poremontowe odbierane sa_ przez firmy swiadczace uslugi w zakresie
transportu tego rodzaju odpadow, dzialaja.ee na podstawie odre.bnych decyzji, gdyz w wie_kszosci to odpady z grupy
17 a nie 20.



4. PODSUMOWANIE

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrowek za 2015 rok zostala opracowana
w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Analiza ta ma rowniez dostarczyc informacji o liczbie mieszkaricow, liczbie wJascicieli nieruchomosci
obj?tych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim dostarczyc niezbc_dnych
informacji dla stworzenia najbardzicj efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komuna lnymi .
Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rosnie ilosc odbieranych od mieszkaricow surowcow wtornych. Zbiorka,
odpadow komunalnych zmieszanych obj^ci si? na terenie Gminy Ostrowek wszyscy mieszkaricy oraz podmioty
gospodarczych. Na tcrenie gminy nic jest prowadzona selektywna zbiorka odpadow opakowaniowych, pozyskiwane sa_
one (tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriatowe oraz metale) tylko w niewielkiej ilosci z
odpadow zmieszanych na terenie instalacji.
W roku 2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast?pujq.cych frakcji odpadow komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla odebranych z terenu Gminy Ostrowek wyniosl 22,93 %. Wymagany poziom
dla roku 2015 zostal osia^nie_ty. W roku 2015 poziom ograniczenia masy odpadOw komunalnych ulegajacych
biodegradacji kierowanych do skladowania wyniosl 9,25%. Wymagany poziom dla roku 2015 zostat osiqgnie^y.

Najwazniejszym zadaniem dla Gminy Ostrowek na kolejne lata jest us'wiadamianie mieszkar icow naszej gminy
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi celem ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow komunafnych oraz
racjonalnego sortowania odpadow komunalnych w celu osia^ni^cia okreslonych przez Unie_ Europejsk^ poziomow
odzysku i recyklingu odpadow. Konieczna jest takze rozbudowa systemu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.

Od 2011 r. zauwazamy wzrost odpadow zbieranych selektywnie. Ponadto zauwazamy wzrost ilosci zebranych
selektywnie odpadow opakowaniowych, opakowari ze szkla, odpadow wielkogabarytowych.
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