Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie
Gminy Baboszewo
przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września
1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze
zm.)
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Baboszewo, 28 kwietnia 2017 r.

WSTĘP
Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.
250 ze zm.), gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy
warunki

niezbędne

szczególności
komunalnymi.

do

dokonuje

ich

utrzymania

corocznej

(zadanie

analizy

stanu

własne

gminy),

gospodarki

a

w

odpadami

W związku z tym, roczna analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo za rok 2016 została sporządzona w
celu

realizacji

zobowiązań

nałożonych

na

organ

wykonawczy

gminy

na

podstawie obowiązującego w Polsce prawa w zakresie gospodarki odpadami.
Głównym

celem

analizy

jest

dostarczenie

niezbędnych

informacji

stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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dla

Analiza

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

na

terenie

Gminy

Baboszewo za rok 2016 została przygotowana w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, tzn. zweryfikowania możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów

zielonych

oraz

pozostałości

z

sortowania,

a

także

potrzeb

inwestycyjnych
i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Pozwala również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli

nieruchomości,

którzy

nie

wykonują

obowiązków

określonych

w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
Gminy. Analiza dotyczy 2016 r.
Zakres
sprawozdaniem

przedmiotowej
z

realizacji

analizy

częściowo

zadań

z

zakresu

pokrywa

się

z

gospodarowania

rocznym
odpadami

komunalnymi, sporządzanym przez gminę celem jego przedłożenia marszałkowi
województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie
do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA
Analiza

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

na

terenie

Gminy

Baboszewo została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r., poz. 250 ze zm., zwanej dalej u. c. p. g.), która obejmuje:


możliwości

przetwarzania

zielonych

oraz

zmieszanych

pozostałości

z

odpadów

sortowania

przeznaczonych do składowania;
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komunalnych,
odpadów

odpadów

komunalnych



potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;



ilości

zmieszanych

pozostałości

z

odpadów

komunalnych,

sortowania

odpadów

odpadów

komunalnych

zielonych

przeznaczonych

oraz
do

składowania odbieranych z terenu Gminy Baboszewo;


analizę

kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;


liczbę mieszkańców Gminy Baboszewo;



liczbę właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje;



ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Baboszewo.

System gospodarowania odpadami komunalnym na ternie Gminy Baboszewo
funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawy:


ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.);



ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.);

Rozporządzenia:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych

do

składowania

oraz

sposobu

obliczania

poziomu

ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676);


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
645);

Akty prawa miejscowego:


Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015
roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku
w

sprawie

właścicieli

określenia

górnych

nieruchomości

za

stawek
usługi

od
w

opłat

zakresie

ponoszonych
odbierania

przez
odpadów

komunalnych
i

w

zakresie

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i

transportu

nieczystości ciekłych;


Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Baboszewo;



Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów;


Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

właścicieli

nieruchomości,

na

których

zamieszkują

mieszkańcy;


Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017
roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty;



Zarządzenie Wójta Gminy Baboszewo nr 15/2015 r. z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY BABOSZEWO

Strona 5 z 20

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych
z

wyłączeniem

niezawierające

pojazdów
odpadów

wycofanych

z

niebezpiecznych

eksploatacji,
pochodzące

od

a

także

innych

odpady

wytwórców

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
Przez

gospodarowanie

odpadami

rozumie

się

zbieranie,

transport,

przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak
również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz
działania

wykonywane

w

charakterze

sprzedawcy

odpadów

lub

pośrednika

w obrocie odpadami.
Do 1 lipca 2013 r. obowiązywał stary system gospodarowania odpadami
komunalnymi,

oparty

na

umowach

zawieranych

z

dobrowolnie

wybranymi

podmiotami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy
Baboszewo.
W starym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi główną wadą był
brak

segregacji,

odbierane

odpady

stanowiły

niesegregowane,

zmieszane

odpady komunalne, które następnie były składowane przez firmy odbierające
odpady. Częstym problemem zgłaszanym przez mieszkańców Gminy był również
brak możliwości pozbywania się odpadów problematycznych, takich jak np.
odpady

wielkogabarytowe,

odpady

budowlane

i

remontowe,

zużyty

sprzęt

elektryczny, leki i baterie. Mieszkańcy często sygnalizowali, że tego typu
odpady spotykane są w lasach oraz innych miejscach, gdzie składowanie
odpadów jest zabronione.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został uruchomiony od
1 lipca 2013 r. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację
i funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina Baboszewo. W zamian za uiszczaną
przez mieszkańców opłatę Gmina gospodaruje odpadami komunalnymi. Wywiązując
się

z

ustawowego

obowiązku,

czyli

wdrożenia
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w

życie

nowego

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

Gmina

Baboszewo

musiała

wykonać

nałożone przez ustawę poniższe obowiązki, m.in.:


przeprowadzenie

przetargu

na

odbiór

i

zagospodarowanie

odpadów

i

wybranie Wykonawcy;


zebranie od wszystkich mieszkańców gminy deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;



przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców.
Zgodnie z ustawą Gmina Baboszewo zorganizowała pierwszy przetarg na

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na jej terenie. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, które
złożyło najkorzystniejszą ofertę. W ramach funkcjonowania nowego systemu
właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy uzyskali możliwość
selektywnego zbierania odpadów.
Odpady odbierane bezpośrednio od mieszkańców stanowią I filar odbierania
odpadów z terenu Gminy. W 2013 r. mieszkańcy raz w miesiącu mogli oddawać
następujące frakcje:


odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany (nieselektywny);



odpady

komunalne

zbierane

w

sposób

zmieszany

bez

frakcji

biodegradowalnej;


odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, dostarczane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Właściciele nieruchomości byli zobowiązani do pozbywania się odpadów

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Pozbywanie się odpadów
komunalnych
umieszczenie

przez
w

właścicieli

odpowiednich

nieruchomości
pojemnikach

lub

odbywało
w

się

workach,

poprzez
a

ich

następnie

przekazanie ich odbierającemu odpady. Właściciele nieruchomości obowiązani
byli udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez
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wystawienie ich do drogi publicznej, bądź w miejscu umożliwiającym swobodny
dojazd

do

nich.

Odbierający

miał

obowiązek

odebrać

odpady

z

terenu

nieruchomości w miejscach oddalonych od najbliższej drogi publicznej o
ponad 100 m.
II filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo stanowi Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mający siedzibę przy ul.
Warszawskiej 9E w Baboszewie, gdzie zgodnie z harmonogramem mieszkańcy mają
możliwość przekazania:


przeterminowanych leków i chemikaliów;



zużytych baterii i akumulatorów;



zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych;



mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;



odpadów budowlanych i rozbiórkowych;



zużytych opon;



odpadów zielonych;



papieru;



szkła;



opakowań wielomateriałowych;



tworzyw sztucznych;



odpadów

ulegających

biodegradacji

w

tym

odpadów

opakowaniowych

ulegających biodegradacji;


metali.

Mieszkańcy

Gminy

Baboszewo

w

2013

r.

mieli

również

możliwość

skorzystania
z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK).
Obowiązujące

w

2013

r.

stawki

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi:
1) zbieranymi w sposób zmieszany wynosiła 11zł miesięcznie od mieszkańca;
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2) zbieranymi w sposób zmieszany bez frakcji biodegradowalnych wynosiła 10
zł miesięcznie od mieszkańca;
3) zbieranymi w sposób selektywny dostarczany do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wynosiła 9 zł miesięcznie od mieszkańca.
W 2016 r. I filar odbierania odpadów z terenu Gminy Baboszewo uległ
zmianie:


Odpady zebrane w sposób zmieszany odbierane bezpośrednio z terenu
nieruchomości – wszystkie frakcje łącznie gromadzone w pojemnikach;



Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane bezpośrednio z terenu
nieruchomości w następujących frakcjach:
- worek żółty – papier, plastik, metal;
- worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe;
-

przydomowe

kompostowniki

–

odpady

biodegradowalne,

zielone

w przypadku zabudowy jednorodzinnej;
- szczelne pojemniki na odpady biodegradowalne w przypadku zabudowy
wielolokalowej;
-

pojemniki

na

odpady

zmieszane

i

mokre

w

przypadku

zabudowy

wielolokalowej.
Odpady

komunalne

odbierane

były

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów.
Natomiast II filar odbierania odpadów z terenu Gminy pozostał bez
zmian. PSZOK i MPSZOK przyjmował nieodpłatnie wymienione wcześniej odpady
komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Baboszewo,
którzy złożyli deklaracje i uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

na

terenie

Gminy

Baboszewo.

Transport

odpadów

do

PSZOK

i MPSZOK mieszkańcy zapewniali we własnym zakresie i na własny koszt.
Na 2016 r. została ustalono stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
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zbieranymi w sposób zmieszany w wysokości 16 zł miesięcznie od
mieszkańca;



zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie od
mieszkańca.

Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

za

rok

od

domku

letniskowego

lub

innej

nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:


zbieranymi w sposób zmieszany w wysokości 100 zł za rok;



zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 80 zł za rok.

Od 1 stycznia 2016 r. Rada Gmina Baboszewo zwolniła w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie stanowiło 40% miesięcznych
stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy Baboszewo.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych wnoszona była w łącznej wysokości za trzy
miesiące

danego

kwartału,

z

częstotliwością

raz

na

kwartał

w następujących terminach:


za okres styczeń – marzec – do 15 marca danego roku;



za okres kwiecień – czerwiec – do 15 maja danego roku;



za okres lipiec – wrzesień – do 15 września danego roku;



za okres październik – grudzień – do 15 listopada danego roku.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe wnoszona była raz w roku w terminie do 15 maja danego roku.
Odpady

komunalne

zbierane

w

sposób

zmieszany

odbierane

były

od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych
raz
w

miesiącu,

natomiast

odpady

komunalne

odbierane były raz na dwa miesiące.
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zbierane

w

sposób

selektywny

Minimalna
komunalnych

pojemność
dla

pojemników

nieruchomości

przeznaczonych
zamieszkałych,

do

zbierania

odpadów

niezamieszkałych

oraz

letniskowych wynosiła 120 litrów. Minimalna pojemność worków przeznaczonych
do

zbierania

odpadów

komunalnych

dla

nieruchomości

zamieszkałych,

niezamieszkałych oraz letniskowych wynosiła 120 litrów.
Przetarg

na

odbiór

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

z terenu Gminy Baboszewo w 2016 r. wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, które
jako jedyne złożyło ofertę. Wartość oferty brutto wynosiła 871 824,00 zł.
Gmina Baboszewo podpisała umowę z PGK w Płońsku Sp. z o.o. na okres roku,
tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI
Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 pkt u. c. p. g. nakładają na gminę
obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy,
że

zgodnie

z art. 9e ust. 1 pkt 2 u. c. p. g. podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Baboszewo nie ma
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania. 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego
podjął

Uchwałę

Nr

211/12

w

sprawie

uchwalenia
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Wojewódzkiego

Planu

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat
2018-2023
z załącznikami oraz Uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018-2023.
Zgodnie z założeniami u. c. p. g. oraz Planu gospodarki odpadami
województwa mazowieckiego dla Gminy Baboszewo instalacją, która spełnia
warunki instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych był
Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Poświętne, 09-100 Płońsk. Do
tej właśnie instalacji w 2016 r. trafiały z terenu Gminy Baboszewo
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Były one odbierane z
terenu

gminy,

a

Przetwarzania

następnie

Odpadów

transportowane

Komunalnych

Komunalnej

przez

do

Regionalnej

Instalacji

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

w

Płońsku

Sp. z o.o., ul. Mickiewicz 4, 09-100 Płońsk.

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami w 2017 r.
wynikają wyłącznie z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
selektywnego

na

obszarze

zbierania

Gminy
odpadów,

Baboszewo,

przede

prawidłowej

wszystkim

segregacji

w

odpadów

sferze
oraz

organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych.

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I
UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zasadniczym i głównym kosztem związanym z wdrożeniem nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi był koszt odbioru i zagospodarowania
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odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez podmiot
świadczący usługę, czyli wykonawcę. Nie były to jedyne koszty, które Gmina
Baboszewo

ponosiła

unieszkodliwiania

w

związku

odpadów

z

komunalnych,

wprowadzeniem
do

nowego

pozostałych

systemu

kosztów

należy

również zaliczyć koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, szkoleniami,
zakupem materiałów biurowych, wydatkami związanymi z obsługą informatyczną
programu komputerowego, a także z kosztami edukacji ekologicznej.
Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
wyniosły 924 157,57 zł.

LICZBA MIESZKAŃCÓW
Liczba mieszkańców Gminy Baboszewo zgodnie z danymi pochodzącymi
z rejestru mieszkańców gminy według stanu na dzień 31.12.2016 r. – 8082.
Liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2016 r. –
5911.
Różnica

pomiędzy

liczbą

osób

zameldowanych

a

zdeklarowanych

na

terenie Gminy Baboszewo wynika z faktu, iż osoby te zamieszkują na terenie
innych

gmin

akademiach

bądź
i

określających

za

granicą

internatach.
wysokość

W

opłaty

kraju,

młodzież

analizowanym
za

ucząca

okresie

gospodarowanie

się

wydano

odpadami

przebywa
7

w

decyzji

komunalnymi

właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baboszewo, którzy
nie

złożyli

deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ
MOWA W ART. 6 UST. 1
W analizowanym okresie nie stwierdzono braku umów na odbiór odpadów
z nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez Gminę Baboszewo.
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WYSOKOŚĆ POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z u. c. p. g. gminy są zobligowane do ograniczenia masy
odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych

do

składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynoszą:

Papier,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2013r.
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.

2012r.

2019r

2020r.

40

50

metal,
tworzywa

10

12

14

16

18

20

30

sztuczne,
szkło

Natomiast

poziom

recyklingu,

przygotowania

do

ponownego

użycia

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych został określony według Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r., na poziomie:
Inne niż

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012r.
2013r.
2014r.
2015r.
2016r.
2017r.
2018r.
2019r

2020r.

niebezpieczne
odpady budowlane

30

36

38

40

42

45

50

60

70

i rozbiórkowe

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia
masy tych odpadów określało poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest
obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach:
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Rok

2012

16 lipca

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

16 lipca
2020

Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania

75

50

50

50

45

45

40

40

35

w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

W celu podniesienia wskaźników w Gminie Baboszewo podejmowane były
niezbędne działania edukacyjno-informacyjne propagujące nowy system odbioru
odpadów komunalnych, zwłaszcza w zakresie segregacji odpadów. Działania te
miały na celu osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
Informacje

dotyczące

zasad

segregacji

oraz

innych

zasad

obowiązujących w nowym systemie gospodarowania odpadami tj. od 1 lipca 2013
r. rozpowszechniane były w formie ulotek, na stronie internetowej oraz w
siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.
Ponadto Gmina Baboszewo organizowała zbiórkę odpadów w mobilnych
punktach

selektywnej

zbiórki

odpadów

komunalnych

(MPSZOK),

w

których

mieszkańcy mieli możliwość przekazać odpady cztery razy w roku bezpłatnie
w wyznaczonych miejscowościach: przy bloku socjalnym w Cywinach Dyngunach,
na działce Urzędu Gminy w Sarbiewie, na placu przy bazie Spółdzielni Usług
Rolniczych w Rzewinie oraz z terenu Zespołu Szkół w Polesiu. Do odpadów,
które można było przekazać zalicza się m. in.


przeterminowane leki i chemikalia;



resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące i
opakowania po nich;



rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich;



zbiorniki

po

aerozolach,

pozostałości

dezynfekcji
i dezynsekcji oraz opakowania po nich;
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po

domowych

środkach



zużyte baterie i akumulatory;



zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne;



meble i inne odpady wielkogabarytowe;



odpady budowlane i rozbiórkowe;



zużyte opony;



lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;



przepracowane oleje.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BABOSZEWO
INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

RODZAJACH

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Płońsku Sp. z o. o.
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Poświętnym
09-100 Płońsk

20 01 02
20 01 39

Szkło
Tworzywa sztuczne
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

57,100
67,500

R12
R12

1208,800

R12

11,060

R12

27,720

R5

53,700

D5

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Płońsku Sp. z o. o.
Składowisko
Odpadów
w Dalanówku

20 03 01

20 03 07

17 01 07

20 02 03

Odpady
wielkogabarytowe
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów wyposażenia
inne niż wymienione w
17 01 06
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji
SUMA

Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
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1425,880

Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 01 [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym
niż składowanie
procesom
przetwarzania [Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich

-

-

-

Odebranych z obszarów
wiejskich

1208,800

0,000

1208,800

SUMA

1208,800

0,000

1208,800

Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji

Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Płońsku Sp. z o. o.
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Poświętnym
09-100 Płońsk

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

20 01 01

Papier i tektura

0,640

R12

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

1,320

R3

SUMA

1,960

ILOŚĆ ODPADÓW ZEBRANYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Strona 17 z 20

INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpadów
komunalnych

20 01 21*

20 01 36

PSZOK
w
Baboszewie,
ul.
Warszawska
9E,
09-130
Baboszewo

20 01 39
20 02 01

20 03 07
16 01 03

17 01 07

Rodzaj
zebranych
odpadów
komunalnych

Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć
Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione w
20 02 21, 20 01
23 i 20 01 35
Tworzywa
sztuczne
Odpady
ulegające
biodegradacji
Odpady
wielkogabaryto
we
Zużyte opony
Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia
inne niż
wymienione w
17 01 06
SUMA

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

1

Nazwa i adres
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów

0,070

3,360

3,340

Zbieranie

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Płońsku Sp. z o. o.
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Poświętnym
09-100 Płońsk

Zbieranie

R12

2,460

R3

12,380

R12

5,280

Zbieranie

27,560

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w
Płońsku Sp. z o. o.
Składowisko
Odpadów
w Dalanówku

54,450

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI
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R5

METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Informacja o osiągniętym poziomie
metali, tworzyw sztucznych i szkła

recyklingu

i

przygotowania

do

ponownego

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi [Mg]

132,629

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości [Mg]

1427,010

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym odpadów
komunalnych [%]

31,8

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%]

22,69

użycia

papieru,

Gmina Baboszewo w 2016 r. po raz pierwszy osiągnęła wymagany poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

użycia

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku [Mg]

55,280

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych i zebranych
w danym okresie sprawozdawczym [Mg]

55,280

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]

100%
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i

odzysku

Gmina Baboszewo osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia
biodegradacji przekazywanych do składowania

masy

odpadów

komunalnych

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona
w 1995 r. - OUB1995 [Mg]

381,640

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych
do składowania - MOUBR [Mg]

0,000

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

0

ulegających

Gmina Baboszewo osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
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