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NOWY SYSTEM GOSPODAROWAN1A ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wprowadzenie

1.1 . Cel przygotowania analizy

Roczna analiza stanu gospodarki odpidami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowek za rok 2016 zostala

sporzadzona w celu rcalizacji zobowiazari naiozonych na organ wykonawczy gminy przez obowiazujqce

w Polsce prawo w zakresie gospodarki odjadami. Analiza ta ma na celu weryfikacje mozliwosci technicznych

i organizacyjilych gminy w zakresie mozliwosci przetwarzania odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz

pozostatosci z sortowania, a takze potrzeb inwestycyjnych, kosztow systemu gospodarki odpadami

komunalnymi. Ma ona rowniez dostarczyr informacji o liczbie mieszkahcow, liczbie wJascieieli nieruchomosci,

kt6rzy nie wykonujq obowia,zk6w okresh nych w uslawie, a takze ilosci odpadow komunalnych wytwarzanycll

na terenie gminy. Glownym celem analiz) jest dostarczanie niezbednych informacji dla stworzenia efektywnego

systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Od wielu lat Polska boryka sie z problemem, jakim sa, odpady komunalne. Stary system nie przyniosl

oczekjwanych rezultatow i wymiernych efektow, gtownie w postaci ograniczenia skladowania odpadow

komunalnych czy tez wiekszego pozys^ iwania surowcow wtornych ?.e strumienia odpadow komunalnych.

Wobec tcgo /decydowano sie na reforme systemu gospodarki odpadami. Od I lipca 2013 r. obowiajzuje nowy

system gospodarowania odpadami komunalnymi, maj^cy na celu upowszechnienie selcktywnego zbierania

odpadow komunalnych oraz zmniejszenic ilosci sktadowanych odpadow komunalnych poprzez powstanie

odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow komunalnych. Obowi^zek posiadania przez



1.4.2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi mctodanii niektorych
frakcji odpadow komunalnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomow recyklingu, przygotowania
do ponownego u±ycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych, poziomy te wynosza. w
roku 2016 odpowicdnio:

• papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo - 18%,
• inne niz niebezpieczne odpady budowlane i rozbiorkowe - 42%.

Poziomy przewidziane do osiagniecia w poszcze^olnych latach w ww. Rozporzijdzeniu uwzglednia tabela Nr 2 i 3.

Tabela 2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych
frakcji odpadow komunalnych (zatacznik do pw. i ozporzadzenia)

Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szklo

Poziom r ,'cyklingu 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 budowlanych i poremontowych okreslone w Rozporz^dzeniu
zavviera tabela nr 3. W przypadku tego rodzaju odpadow pojawia si$ jednak problem zwiazany z ich klasyfikacja.
w wiekszosci miesci sie one bowiem w grupie I 7, a wi?c ich odbior czy transport odbywa sie nie tylko przez
firmy swiadczjjce ushjg w zakresie odbioru odp.'dow komunalnych, ale r6wniez przez inne firmy dzialajijce na
podstawie odrebnych decyzji. Osiqgane wska'lniki sq jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdah
otrzymywanych od firm odbierajj|cych od wlascicieli nJeruchomosci odpady komunalne oraz wynikow zbiorki
w ramach funkcjonowania punktow selektywnago zbierania odpadow komunalnych. Ponadto odpady tego
rodzaju pochodz<}ce z drobnych remontow sq jeszcze w dalszym cia.gu mieszane z odpadami komunalnymi
zmieszanymi, zatem nie zawsze sq one wydzielane z ogolnego strumienia odpadow komunalnych. Natomiast
wieksze remonty przeprowadzane sa. przez firmy budowlane, ktore posiadaja. oddziclne stosowne umowy na
wywoz odpadow budowlanych.

Tabela 3. Poziomy recyklingu, przygotowania c o ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych
frakcji odpadow komunalnych (zalacznik do ww rozporzadzenia)

niebezpieczne
od pady
budowlane
i rozbiorkowe

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia f%]

2014r.

38

2015 r.

40

201 6 r.

42

2017 r.

45

20 I 8 r.

50

2019 r.

60

2020 r.

70



2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami -comunalnymi na terenie gmiiiy Ostrowek

2.1. Liczba mieszkaricow Gminy Ostrowek
Liczha mieszkaiicow zameldowanych w Gm inie Ostrowek wynosita \ 2016 roku 4571 osob (stan na podstawic

danychUSC31 grudnia 2016 r.)

2.2. llosc odpadow komunalnych wytwarzan/ch na terenie Gminy Ostrowek
Dane o ilosci odpadow wytworzonych na tenmie gminy Ostrowek przedstawiono w tabeli nr 4.

2.3. Sposoby postepowania z odpadami komunalnymi
Odpady komunalne z terenu Gminy Ostrov ek odbierane sg w postaci zmieszanej i selektywnej. Zbieranie
odpadow w sposob selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie
Gminy Ostrowek selektywna zbiorka makulatury, szkta, tworzyw sztucznych i metali odbywa sie w systemic
pojemnikowym obejmujacym swym zasiegiem:

zabudowe jednorodzinna. - ra', w miesiacu surowce wtorne z podziatem makulature, tworzywa
sztuczne i metale (lacznie) oraz szkto (wywozone raz na kwartat) odbierane sa przez firme
odbierajace odpady komunalne, ktore dostarczaj^ tez mieszkancom harmonogram takiej zbiorki
wraz z informacja o zasadach jej prowadzenia
zabudowe wielorodzinnq - (ohiekty uzytecznosci publicznej, placowki oswiatowe i instytucje).
W takich samych kategoriach pojemnikow jak do zbiorki z nieruchomosci zamieszkarych

W 2016r. nicruchomosci zlokalizowane na terenie Gminy Ostrowek, w ramach uiszczanej przez wlasciciela
nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, byly wyposazane w pojemniki sluzace
do zbierania odpadow komunalnych.
Na terenie Gminy Ostrowek ze strumiei ia odpadow komunalnych mieszkahcy wydzielali rovvniez pro-
blemowe odpady, tj. zuzyty sprzet elektn czny i elektroniczny, zuzyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, przeterminow.me leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiorkowe, odpady
zielone oraz inne odpady niebezpieczne.
Do przyjmowania tego rodzaju odpadov/ i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest micdzy
innymi Punkt Selektywncgo Zbicrania Odoadow Komunalnych, o ktorym mowa w znowelizowanej ustawie
o ulrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Punkt zlokalizowany jest w Ostrowku na dziafce nr 437/6.

Tworzenie punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych stuzy minimalizowaniu
negatywnego oddzialywania na srodowisko, wlasciwemu post^powaniu z odpadami, a takze zapobiega
zanieczyszczeniom srodowiska naturalntgo. Ponadto tego typu punkty oraz jego odpowicdnia promocja
doprowadzaja do zwiekszenia swiadomosci ekologicznej mieszkaricow, a co za tym idzie skuteczniejszej
segregacji odpadow w Gminie.
Niektore frakcje, m.in.: zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe
zbierane sa podczas zbiorek objazdowych. Balerie, przeterminowane leki mozna byto oddawac do PSZOK
w Ostrowku. Nowy system zaklada dalszi funkcjonowanie zarowno stacjonarnych, jak i mobilnych
punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych, ktore przyjmowac beda wskazane rodzaje
odpadow w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ocena mozliwosci technicznych i organ izacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

3.1. Mozliwosci przetwarzania zmieszanyt. h odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostatosci
Na terenie Gminy Ostrowek nie ma mo2livosci przetwarzania odpadow komunalnych. Wszystkie odpady

niesegregowane /zmieszane/ zgodnie z zawari;) umowa oraz zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
wqjewodztwa Lodzkiego.



3.3. Liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nic /awarli umowy w 2015r., o ktorej mowa wart. 6 ust. 1 ustawy o
otrzymaniu czystosci i porzqdku w gminic, w imicniu ktorych gmina powinna podjqc dzialania, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 6-12.

Brak informacji o w/w wlascicieli nieruc lomosci.

3.4. I i ir/na ilos£ odpad6w komunalnych wytv orzonych na terenie Gminy Ostrdwek w roku 2016 oraz
osiagni^te poziomy recyklingu.

TABELANR4

Liczba mieszkancow gmi ly
lub zwiqzku miedzygminnogo

W1995r.
zgodnie

z danymi GUS

Wroku
sprawozd awczy m,
zgodnie z danymi

pochodz^cymi z rejestru
mieszkahcow4> gminy
(lub gmin nalezacych
do zwiazku) wedhig

stanu na dzieri
31 grudniaroku

objelego
sprawozdaniem

Liczba mieszkancow miasta

Liczba mieszkancow miasta powyzej 50 :ys. mieszkancow

Liczba mieszkancow miasta poni£ej 50 lys. mieszkancow

Liczba mieszkancow wsi 4774 4571

II. INFORMACJA O POSZCZEG6LNYCH RODZAJACH ODPADbW KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegajqcych biodegradacji5)

Nazwa i adres instalacji61,
do ktorej zostaty

przekazane odpady
komunalne

Kod odebranych
odpadow

komunalnych71

Rodzaj odebranych
odpadow

komunalnych7*

Masa
odebranych
odpadow

komunalnych81

[Ms]

Sposob
zagospodarowania

odebranych
odpadow

komunalnych9'
Zaktad w Oylowie A

Dylow A, 98-330
Pajcczno

1501 06 Zmieszane odpady
opakowaniowe 122,513 R12

Zaklad w Dylowie A
Dylow A, 98-330

Pajeczno - zbierajacy
(brak mozliwosci

1501 07
Opakowania ze 83,240

Zbieranie
(nastepnie

przewidywany
proccs R5)



podania wlasciwej
instalacji, do ktorej
zostala przekazana

przcdmiotowa masa
odpadow)

Zaktad w Dylowie A
Dylow A, 98-330

Pajeczno - zbierajacy
(brak mozliwosci
podania wfasciwej
instalacji, do ktorej
zostala przekazana

przedmiotowa masa
odpadow)

Zaklad w Dylowie A
Dylow A, 98-330

Pajeczno
Zaktad w Dylowie A

Dylow A, 98-330
Pajeczno

1601 03

200301

20 03 07

Zuzyte opony

Niesegregowane
(zmieszane)

odpady komunalne

Odpady
wielkogabarytowe

SUMA

11,100

471,220

40,320

728,393

Zbieranie
(nastepnie

przewidywany
proces R1,R3)

R12

R12

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzic 20 03 01

Odebranych z obszarow
miejskich

Odebranych z obszarow
wicjskich

SUMA

Masa od ̂ branych odpadow
okodzie2003 018)[Mg]

0,00

471,22

471,22

Masa odpadow
okodzie200301

poddanych
skladowaniu8' [Mg]

0,00

0,00

0,00

Masa odpadow
okodzie200301
poddanych innym
niz sktadowanie

procesom
przetwarzania81

[Mg]

0,00

471,220

471,220

c) Informacja o selektywnie odebranycti odpadach komunalnych ulegajacych biodegradacji

Nazwa i ad res
instalacji61, do
ktorej zostaty
przekazane

odpady
komunalne
ulegajace

biodegradacji

Kod odebranych Kodzaj odebranych Masa Sposob
odpadow od| >adow komunalnych odebranych zagospodarowania

komunalnych ulegajacych odpadow odebranych odpadow
ulegajacych biodegradacji7' komunalnych komunalnych

biodegradacji71 ulegajacych ulegajacych
biodegradacji8* biodegradacji91

[Mg]



SUMA 0,000

d) Informacja o odpadach odebranych z tcrenu gminy/zwiazku mi^dzygminnego w danym roku
prawozdawczym i magazynowanych (ulegajacych i nieulegaj^cych biodcgradacji)

Kod magazynowanych odpadow
komunalnych

Rodzaj magazynowanych odpadow
komunalnych71

Masa
magazynowanych

odpad6w
komunalnych8* [Mg]

SUMA 0,000

c) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawc/ym (ulegajqcych i nieulcgajacych
biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6^ do
ktorej zostaly

przekazane
odpady

komunalne

Kod
magazynowa-
nych odpadow
komunalnych71

R odzaj
magaz? nowanych

od oad6w
komnnalnych?)

Masa
magazynowa-
nych odpadow
komunalnych81

[Mg]

Sposob
zagospoda-

rowania
magazyno-

wanych
odpadow

komunalnych91

Rok sprawo-
zdawczy,
w ktorym

odpady
zostaty

wykazane
jako odebranc

SUMA

III. INFORMACJA
MI^DZYGMINNEGO
KOMUNALNYCH

O DZIALAJ^CYCH NA TERENIE GMINY/ZWIAZKU
PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW

Liczba punktow selektywnego zbierania adpadow komunalnych,
funkcjonujacych na terenie gminy/zwiazku miedzygminnego

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpad6w

komunalnych7^

Rodzaj zebranych
odpadow

komunalnych71

Masa
zebranych
odpadow

komunalny
ch8) [Mg]

Nazwa i adres
instalacji \o
ktorej zostaly
przekazane

odpady
komunalne

Sposob
zago spod aro wan

ia zebranych
odpadow)



,

Punkt
Selektywneg
o Zbierania
Odpadow

Komunalnyc
h w

Ostrowku
zlokalizowan
y na dziatce

Nr 437/6
Punkt

Selektywneg
o Zbierania
Odpadow

Komunalnyc
h w

Ostrowku
zlokalizowan
y na dziatce

Nr 437/6

1501 06

20 03 07

Zmiesz me odpady
opak( 'Waniowe

Oipady
wielkoj;abarytowe

SUMA

0,390

0,760

1,15

Zaklad/Instalacja
w Dylowie A

Dylow A,
98-330 Pajeczno

Zaktad/Instalacja
w Dylowie

Dylow A,
A

98-330 Pajeczno

magazynowanie
przez

zbierajacego

R12

a) Informacja o odpadach zcbranych z terenu gminy/zwiazku mi^dzygminnego w danym roku
sprawo/dawczym i magazynowanych (ulegajacych i nieulegajacych biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadow Rodzaj magazynowanych odpadow
komunalnych7' komunalnych7'

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
SUMA

Masa
magazy no wanych

odpadow
komunalnych8* [Mg]

0,390
0,390

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegajacych i nu uli '^ipieycl
biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji \o kt6rej

zostaly
przekazane

odpady
komunalne

Kod
magazynowa-
nych odpadow
komunalnych7)

Rodzaj
magaz? 'no wanych

od oadow
komunalnych )

Masa Sposob Rok
magazynowa- zagospoda- sprawozda-
nych odpadow rowania wczy,
komunalnych81 magazyno- w ktorym

[Mg] wanych odpady
odpadow zostaty

komunalnych9' wykazane
jako zebrane



SUMA 0,000

IV. INFORMACJA O MASIE PO tOSTALOSd Z SORTOWANIA I POZOSTALOSCI
ZMECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH
DO SKLADOWANIA, POWSTALYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU
GMINY/ZWI^ZKU MI^DZYGMINNEGO ODPADOW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w ktorej
zostaly wytworzone odpady

o kodzie 19 12 12 przeznaczone
do skladowania z odebranych

i zebranych z terenu
gminy/zwiazku miedzygminnego

odpadow komunalnych

Zaklad w Dylowie A
Dylow A, 98-330 Pajeczno

Zaklad w Dylowie A
Dylow A, 98-330 Pajeczno

SUMA

Maia odpad6w
okoJzie 19 12 12
przt znaczonych
do ;• kladowania
powstalych po

s< >rtowaniu
< )dpadow

se lektywnie
01 lebranych

i zebranych ) [Mg]

22,816

29,881

52,697

Masa odpad6w
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych
do skladowania
powstalych po

sortowaniu albo
mechaniczno-
biologicznym
przetwarzaniu
zmieszanych

odpadow
komunalnych81 [Mg]

6,488

71,844

78,332

Nazwa i adres
skladowiska, na ktore
przekazano odpady
o kodzie 19 12 12

przeznaczone
do skladowania

wytworzone
z odebranych

i zebranych z terenu
gminy/zwiazku

miedzygminnego
odpadow komunalnych

Zaklad w Dylowie A
Dylow A, 98-330

Pajeczno
Zaklad w Woli
Kruszyriskiej

Wola Krus/ynska
97-400 Belchatow

V. INFORMACJA O OSIAGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UZYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI111 ORAZ OGRANICZENIA
MASY ODPADOW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI
PRZEKAZYWANYCH DO SKLADOWANIA

a) Informacja o masie odpadow papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla12* przygotowanych do
ponownego uzycia i poddanych recj klingowi z odpadow odebranych i zebranych z terenu
gminy/zwiqzku mJ9dzygminncgo w danym okresic sprawozdawczym

Kod odpadow przygotowanych do
ponownego uzycia i poddanych

recyklingowi7'

1501 01
1501 02
1501 04
1501 07

Rodzaj odpadow przygotowanych do
ponownego uzycia i poddanych recyklingowi7'

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z metali
Opakowania ze szkla

Masa odpadow
przygotowanych
do ponownego

uzycia i
poddanych

D\i

[Mg]

11,732
12,345
3,528
42,279



2001 40 Metale 0,019

* ̂ \) Inforniacja o masic odpadow pap ieru , metal i , tworzyw sztucznych i szkla przygotowanych do

rmnowncgo uzycia i poddanych rec> klingowi z odpadow zmagazynowanych w poprzcdnich
okresach sprawozdawczych

Kod odpadow
magazynowanych

w poprzednich okresach
sprawozdawczych i vv

biezqcym okresie
sprawo zd awe zy m,
przygotowanych

do ponowncgo uzycia i
poddanych recyklingowi7'

Rod/aj odpadow
maga zynowanych

w poprzodnich okresach
sprav ozdawczych

i w bieiacym okresie
spraw ozdawczym,
przy 'otowanych

do poncwnego uzycia i
poddanyt h recyklingowi7'

Masa odpadow
magazynowanych

w poprzednich
okresach

sprawozdawczych i
w biezacym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do
ponownego uzycia i

poddanych
o\i [Mg]

Rok
sprawozdawczy,
w ktorym odpady
zostaly wykazane

jako odebrane
lub zebrane

c) Informacja o osiqgni^tym poziomie recyklingu i przygotowania do ponowncgo uzycia papieru,
mctali, tworzyw sztucznych i szkla

Laczna masa odpadow papieru, metali, tvorzyw sztucznych
i szkJa przygotowanych do ponownego uzycia i poddanych

recyklingowi8' [Mg]
69,903

Laczna masa odebranych i zebranj ch odpadow
komunalnychod wlascicieli nieruchomosci '' 3)[Mg] 729,543

Udzial morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkla w skladzie moriblogicznyni odpadow

komunalnych1^ [%]
31,8%

Osiagniety poziom recyklingu i pr/ygotowania
do ponownego uzycia1 ' papieru, mt-tali, tworzyw

sztucznych i szkfa [%]
18,28%

d) Informacja o masie odpadow budowlanych i rozbiorkowych b^d^cych odpadami
komunalnynii16 przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku z odpadow odebranych i zebranych z terenu gminy/zwiqzku mi$dzygminnego
w danym okresie sprawozdawczym



Cod odpadow przygotowanych do
ponownego uzycia, poddanych

recyklingowi i innym procesom
odzysku7'

Rcdzaj odpadow przygotowanych
do ponownego uzycia, poddanych
n cyklingowi i innym procesom

odzysku7'

Masa odpadow
przygotowanych

do ponownego uzycia,
poddanych recyklingowi

i innym procesom
odzysku8' [Mg]

e) Informacja o masie odpadow budowlanych i rozbiorkowych bedqcych odpadami
komunalnymi'6*, przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku z odpadow zmagazy nowanych w poprzednich okresach sprawozdawczvch

Kod odpadow
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w biezqcym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych

do ponownego uzycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7'

R< dzaj odpadow
ma gazyno wanych

w poprzednich okresach
spniwozdawczych i
w biez^cym okresie
spr; iwozdawczym,

przygotov anych do ponownego
uzycia, pot danych recyklingowi i

innym procesom odzysku7'

Masa odpadow
magazynowanych

w poprzednich
okresach

sprawozdawczych i
w biez^cym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do
ponownego uzycia,

poddanych
recyklingowi i

innym procesom
odzysku [Mg]8'

Rok
sprawozdawczy,

w ktorym
odpady zostaly
wykazane jako

odebrane
lub zebrane

f) Informacja o osiqgnietym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku
innymi mctodami innych ni/, niebczpierzne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych

L^ezna masa innych niz niebezpiec/.ne odpadow budowlanych
i rozbiorkowych przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych

recyklingowi i innym procesom odzysku8' [Mg]
0,000

Lqczna masa innych niz niebezpiec/.ne odpadow budowlanych
i rozbiorkowych odebranych i zebranych

w danym okresie sprawozdawczym8''16) [Mg]
0,000

Osi^gniety poziom recyklingu, przygoiowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami innycli niz niebezpieczne odpadow

budowlanych i rozbiorkowych [%]
0,000

g) Informacja o osi^gni^tym poziomie ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajijcych
biodegradacji przekazywanych do sklaJowania

Masa odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji wytworzona
224,378Mg



wl995r.8) '"'-OUBi995[Mg]

Masa odpadow ulegajqcych biodegradacji odebranych
i zcbranych ze strumienia odpadow komunalnych z obszaru

gminy/zwiazku miedzygminnego w roki rozliczeniowym, przekazanych
do skiadowania8' - M >UBR I ? ) [Mg]

Osiagni^ty poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych
ulegajacych biodegradacji przekazy w anych do sktadowania'8)[%]

40,732

18,15%

VI. LICZBA WLASCICIELI NIERUC HOMOSCI, OD KT6RYCH ZOSTALY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE19

1243

4. PODSUMOWANIE

Najistotniejsza_ kwestiq dla gminy Ostrowek jest dalsze uswiadamianie mieszkancow w zakresie
gospodarki odpadami w celu ograniczenia niasy wytwarzanych odpadow komunalnych oraz racjonalnego
ich sortowania. Niezbednym jest prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow oraz przekazywanie ich do
miejsc odzysku zgodnie hierarchiq postepovania z odpadami.

Opracowal Zatwierdzrt
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