Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz za 2017 r.
1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miasto Zgierz, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna
Obowiązek przygotowania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi wynika
z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą u.c.p.g." Zgodnie
z art. 9tb ustawy u.c.p.g. analizę przygotowuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, w terminie
do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględnia w szczególności:
•

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;

•

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i

pozostałości z mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
•

ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania;

•

koszty

poniesione

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
•

potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
urzędu gminy.
Analizę przygotowano na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego

zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych.
W 2017 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi realizowany był w oparciu o:
•

ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

•

ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

•

ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

•

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

•

ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

•

uchwałę Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022 z dniał 1 sierpnia 2016 r.,

•

uchwałę NR XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca
2012r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012,

•

uchwałę NR XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego
2012,

•

uchwałę Nr XXII/278/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia
2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/482/12 w sprawie wykonania Planu gospodarki
odpadami województwa łódzkiego 2012,

•

uchwałę Nr XŁ/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028,

•

uchwałę Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020
z uwzględnieniem lat 2023-2028,

•

uchwałę nr XXIII/276/16 Rada Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz,

•

uchwałę nr XLII/545/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zgierz,

•

uchwałę Nr XXXV/380/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia
górnych
stawek
opłat ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Miasto Zgierz,

•

uchwałę Nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

•

uchwałę Nr XXIV/294/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy
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Miasto Zgierz

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów,
•

uchwałę nr XLII/546/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

•

uchwałę Nr XXIII/278/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

•

uchwałę Nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

•

uchwałę Nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto
Zgierz
Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy u.c.p.g. gminy zobowiązane są do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Zgodnie z art. 6c ust. 2 rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Jednak na terenie Gminy Miasto Zgierz nie podjęto takiej
uchwały, w związku z czym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór
odpadów, z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenia.
W 2017 roku usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz prowadzenia punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
świadczyło Konsorcjum dwóch firm: RS II Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. 3 Maja 10
i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul.
Łęczyckiej 24.
W styczniu 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz" w okresie od 1 lutego 2017 r. do
31 stycznia 2020 r. W przetargu wybrano firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź z siedzibą
w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 6.
Uchwałą NR XXIII/277/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
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zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów zmieniono od 1 lutego 2017 r.
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi odbierane
następujące frakcje odpadów:

były

•

odpady zmieszane- raz na dwa tygodnie,

•

odpady z papieru - raz na miesiąc,

•

odpady ze szkła - raz na miesiąc,

•

odpady z metali i tworzyw sztucznych - dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia
do 30 września oraz raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 marca,

•

bioodpady — raz na miesiąc od 1 grudnia do 31 marca oraz raz na dwa tygodnie od 1
kwietnia do 30 listopada,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony oraz odzież i tekstylia - dwa razy na rok.

Odpady z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpady oraz odpady zmieszane
odbierane były z pojemników lub w workach w odpowiedniej kolorystyce. Worki na papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady zapewniała Gmina Miasto Zgierz.
Pojemniki i worki na odpady zmieszane zapewniali sami właściciele nieruchomości.
Z
nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi, w których
usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych były odbierane następujące frakcje odpadów:
•

odpady zmieszane - raz na tydzień,

•

odpady z metali i tworzyw sztucznych - raz na tydzień,

•

odpady ze szkła - raz na miesiąc

•

odpady z papieru - raz na dwa tygodnie,

•

bioodpady - raz na tydzień,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony oraz odzież i tekstylia - dwa razy na rok.

Z
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
wielorodzinnymi, w których
usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych były odbierane następujące frakcje
odpadów:
•

odpady zmieszane - trzy razy na tydzień,

•

odpady z metali i tworzyw sztucznych - dwa razy na tydzień,

•

odpady ze szkła - raz na tydzień,

•

odpady z papieru - dwa razy na tydzień,

•

bioodpady - raz na tydzień,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony oraz odzież i tekstylia- dwa razy na rok
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Odpady z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz bioodpadów były odbierane
z pojemników lub tam, gdzie nie było technicznej możliwości ustawienia pojemników,
w workach w odpowiedniej kolorystyce. W 2017 r. dla nieruchomości wielorodzinnych
Gmina Miasto Zgierz zapewniała pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach i
z oznaczeniem zgodnym z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów. Na

niektórych nieruchomościach odpady segregowane były odbierane z

pojemników, które zapewniali sami właściciele nieruchomości. Z kolei obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane spoczywał na właścicielach
nieruchomości.
Na terenie Gminy Miasto Zgierz w styczniu 2017 r. działały dwa Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Barlickiego 3a i ul. Wiosny Ludów 22),
natomiast od lutego 2017 roku działał jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (przy ul. Barlickiego 3a), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:0015:00 oraz w soboty 6:00-13:00, w którym przyjmowane były:
• papier;
• szkło;
• metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe;
• bioodpady;
• leki;
• chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odzież i tekstylia;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony.
Dodatkowo w ośmiu niżej wymienionych aptekach znajdowały się specjalne pojemniki
przeznaczone na przeterminowane leki:
•

Apteka „Przy Banku", 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A

•

Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20

•

Apteka „Arnika" Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4

•

Apteka „Najlepsza dla Ciebie" Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18

•

Apteka „Hortensja" Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2

•

Apteka „Afarm" Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

•

Apteka u Dominika, Zgierz, ul. J. Lechonia 2

•

Apteka Słoneczna, Zgierz, ul. Długa 6

4. Liczba mieszkańców
Na podstawie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynika, że nadzień 31 grudnia 2017 r. gminnym systemem odbierania
odpadów komunalnych objętych było 50 567 mieszkańców.

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć
działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy u.c.p.g.
Straż Miejska w Zgierzu na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie posiadania umów na
odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Do końca 2017 r. nie
stwierdzono konieczności podejmowania działań określonych w art. 6 ust. 6-12 ustawy
u.c.p.g.

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
W tabeli poniżej przedstawiono masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
odebranych z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz przyjętych w funkcjonującym na terenie
Gminy Miasto Zgierz Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Masa
odpadów
komunalnych
odebranych z
nieruchomości
zamieszkałych
w 2017 r.
[Mg]

Masa
odpadów
komunalnych
przyjętych w
PSZOK w
2017 r.
[Mg]

Masa odpadów
odebranych z
nieruchomości
zamieszkałych
oraz przyjętych
w PSZOK w
2017 r. [Mg]

Masa
odpadów
komunalnych
odebranych z
całego miasta
w 2017 r.
[Mg]

5516,46

0

5516,46

6822,912

456,839

0

456,839

458,239

0

0

0

44,08

49,40

0

49,40

49,40

Odzież (20 01 10)

0,007

0

0,007

0,007

Tworzywa sztuczne (20 01
39)

0

0

0

0,1

Papier i tektura (20 01 01)

0

0

0

32,90

Inne odpady nieulegające
biodegradacji (20 02 03)

596,01

0

596,01

975,67

Rodzaj odebranych odpadów

Zmieszane odpady
komunalne(20 03 01)
Odpady ulegające
biodegradacji (20 02 01)
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji (20 01 08)
Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny (20 01 99)
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Odpady wielkogabarytowe
(20 03 07)
Zmieszane odpady
opakowaniowe (15 01 06)
Opakowania ze szkła (15 01
07) (19 12 05)
Opakowania z tworzyw
sztucznych (15 01 02)
Opakowania z papieru
i tektury (15 01 01)
Opakowania
wielomateriałowe 15 01 05
Leki inne niż wymienione
w 20 01 31 (20 01 32)
Urządzenia zawierające
freony (20 01 23*)
Farby, tusze, farby,
drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione
w 20 01 27 (20 01 28)
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne
składniki (20 01 35*)
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione
w 20 01 21,20 01 23
i 20 01 35 (20 01 36)
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03 (17 09
04)
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06 (17
01 07)

697,79

259,147

956,937

697,79

3568,423

0

3568,423

3729,444

620,29

0

620,29

695,496

582,48

0

582,48

614,84

245,138

0

245,138

274,428

212,38

12,27

224,65

212,38

1,231

0,007

1,238

1,231

1,6

24,18

25,78

28,066

0

0,34

0,34

0

2,03

26,48

28,51

2,52

0,83

28,323

29,153

0,844

0

206,382

206,382

0

193,49

599,892

793,382

193,49

Odpadowa papa (17 03 80)

0

2,22

2,22

0

Zużyte opony (16 01 03)

7,5

0

7,5

7,5

W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych rodzajów odpadów odebranych
w pięciu ostatnich latach z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz.
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Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Zmieszane odpady
komunalne (20 03 01)
Zmieszane odpady
opakowaniowe (15 01 06)
Odpady opakowaniowe ze
szkła (15 01 07)
Tworzywa sztuczne
(20 01 39, 15 01 02)
Papier i tektura
(15 01 01,2001 01)
Odpady ulegające
biodegradacji (20 02 01)
Odpady wielkogabarytowe
(20 03 07)
Odpady budowlane i
remontowe
(17 09 04, 17 01 07,17 01
01, 17 01 02, 17 03 80)
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
(20 01 36, 20 01 35,20 01
23,20 01 21)
Baterie i akumulatory
(20 01 33)
Przeterminowane leki
(20 01 32)
Zużyte opony (16 01 03)
Inne odpad nieulegające
biodegradacji (20 02 03)
SUMA

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
w 2013 r.
ftl

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
w 2014 r.
ftl

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
w 2015r.
ftl

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych w
2016r.
ftl

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
w 2017r.
ftl

5049,6

4466,5

8578,5

7948,619

5516,46

558,4

3622,5

1439,9

1692,698

3568,423

209,4

340,7

449,316

620,12

58,3

758,5

825,7

757,376

582,48

58,1

422,6

274,2

90,42

245,138

81

186,9

258,2

226,623

456,839

951,6

1214,8

344,7

445,235

697,79

2280,7

1005,3

494,7

396,467

193,490

0,41

14,6

14,61

11,4

4,46

0

0,1

0,03

0

0

0

0

1

1,028

1,231

7,7

1,9

0

1,3

7,5

75,5

124,5

234,4

625,64

596,01

9131,61

12027,6

12806,64

12646,12

12489,841

10,3

7. Osiągnięte przez Gminę Miasto Zgierz poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) gminy są
8

zobowiązane w poszczególnych latach do osiągnięcia wskazanych w poniższej tabeli
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W roku
2017 było to odpowiednio 20% i 45%. Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412) dopuszczalny
poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2017
wynosi 45%.

2012 2013

Rok
2014 2015 2016 2017

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania
18
20
10
14
16
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
12
sztucznych i szkła [%]
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego
5,8 12,1 21,15 26,0 23,48 30,81
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła[%l
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami
40
45
30
36
38
42
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż 76,5 99,6 100 100 100 99,78
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
Dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
45
50
50
50
45
75
przekazywanych do składowania w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom
masy odpadów komunalnych ulegających
9,2 17,2 11,2 17,58
biodegradacji przekazywanych do składowania 109,7 2,8
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]
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Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w 2017 r. wyniósł 30,81 %. Z kolei osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. wyniósł 99,78%. Spełniony
został również wymóg jeśli chodzi o poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

8. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
Na terenie

Gminy

Miasto

Zgierz

nie

ma

możliwości

przetwarzania odpadów

komunalnych. Zgodnie z art. 9e ustawy u.c.p.g. podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości są zobowiązane od

przekazywania zmieszanych odpadów

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych

do

składowania

do

Regionalnej

Instalacji

Przetwarzania Odpadów

Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 województwo łódzkie zostało podzielone
na trzy regiony. Gmina Miasto Zgierz znajduje się w regionie I, dla którego jako RIPOK
wyznaczono instalację znajdującą się w Krzyżanówku gm. Krzyżanów.

9. Ilość

zmieszanych

odpadów

komunalnych,

odpadów

zielonych

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania
odpadów

komunalnych

pozostałości

z mechaniczno-biologicznego

z

sortowania

przetwarzania

odpadów

i

pozostałości
komunalnych

przeznaczonych do składowania.
W poniższej tabeli przedstawiono dane o ilości odebranych z terenu miasta Zgierza
zmieszanych odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji oraz pozostałości
z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania
(zgodnie z danymi uzyskanymi od przedsiębiorców odbierających odpady).

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych
i przyjętych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
R12 (Wymiana odpadów w celu

20 03 01

Niesegregowane
odpady komunalne

6822,912

poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych
w pozycji Rl-Rl 1)

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
19 12 12

przedmioty) z
mechanicznej obróbki
odpadów inne niż

397,139

Masa odpadów o kodzie 19 12 12
przeznaczonych do składowania
powstałych po sortowaniu albo
mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu zmieszanych
odpadów komunalnych

wymienione w 19 12 11
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Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty) z

19 12 12

Masa odpadów o kodzie 19 12 12
2430,883

mechanicznej obróbki
odpadów inne niż

przeznaczonych do składowania
powstałych po sortowaniu odpadów
selektywnie odebranych i zebranych

wymienione w 19 12 11
R3 (Recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są
20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

458,239

stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania)

10. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
W 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr Y/48/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego
2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązywały stawki opłat
8 zł/os/m-c, gdy odpady były gromadzone w sposób selektywny i 16 zł/os/m-c, gdy odpady
nie były zbierane w sposób selektywny. Koszty poniesione przez Gminę Miasto Zgierz za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych za rok
2017 wyniosły 5 345 997,42 zł brutto.

11. Potrzeby

inwestycyjne

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi
Gmina dostrzega potrzebę inwestowania w zakresie wyposażenia nieruchomości
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dostarczania worków do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych by zapewnić właściwy standard segregacji
odpadów komunalnych i przyczynić się do zwiększenia poziomu recyklingu.
Celem Gminy Miasto Zgierz na kolejne lata jest dalsze uświadamianie i edukowanie
mieszkańców Zgierza w ramach gospodarki odpadami szczególnie w zakresie prawidłowego
segregowania odpadów oraz ograniczenia ich wytwarzania.

