Roczna analiza stanu gospodarki opadami
komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za
2016 r.

Głowaczów 2017 r.
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1.Wprowadzenie
1.1 Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Głowaczów za 2016 rok. Sporządzona została w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Dokument ten ma nam również dostarczyć informacji o liczbie
mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości , którzy nie wykonują obowiązków
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz informacji o ilości
odpadów komunalnych . Głównym celem przygotowania niniejszej analizy jest dostarczenie
niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
1.2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analizę sporządzono na podstawie art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016r., poz.250 ), w którym
określony został szczegółowy zakres przedmiotowej analizy.
2. Zagadnienia ogólne
Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Głowaczów w 2012 r. systemem zostały objęte
nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstawały odpady
komunalne.
Wysokość opłaty zależna od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych
( Tabela 2)
Tabela 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy w 2016 r.
Odpady selektywne
(plastik, metal, odpady wielomateriałowe,
papier tektura)
Odpady selektywne ( opakowania
szklane)
Odpady zmieszane

Jeden raz w miesiącu
Co drugi miesiąc w roku
Jeden raz w miesiącu

Odpady selektywnie gromadzone i zbierane są w następujący sposób:
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.


w workach żółtych- plastik, metal, odpady wielomateriałowe, papier, tektura



w workach białych- opakowania szklane
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Zmieszane odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach.
Tabela 2. Zestawienie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy w
2016 r. według uchwały Rady Gminy
Opłaty od
nieruchomości
zamieszkałych i
niezamieszkałych
Opłata za jedną
osobę
Opłata za jeden
pojemnik o objętości
0,12 m3
Opłata za jeden
pojemnik o objętości
1,10 m 3
Opłata za kontener o
objętości 8,00 m3

Stawka opłaty przy
selektywnym
zbieraniu [ zł]

Stawka opłaty przy
nieselektywnym
zbieraniu
[ zł]
12,00

6,00
lub
6,00

12,00

40,00

80,00

200,00

400,00

2.1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zgodnie z art.3 ust 6 ustawy z dnia 13 września 1966 r. ( Dz. U . z 2016r., poz. 250)
na terenie Gminy Głowaczów przy ul. Kozienicka 1 F został utworzony Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych , do którego mieszkańcy mogą dostarczyć odpady tj.:
zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne ( świetlówki) , meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, opakowania po
farbach, lakierach i chemikaliach, popiół oraz odpady budowlano- remontowe pochodzące z
remontów prowadzonych samodzielnie. Punkt czynny jest w tygodniu od poniedziałku do
piątku w godz. 800 -1400.
3. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Głowaczów nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były na
Składowisko Odpadów w Radomiu.
4. Liczba mieszkańców ( stan na 31 grudnia 2016r.)
a) liczba mieszkańców zameldowanych – 7276 osób
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5. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2016 roku na terenie Gminy Głowaczów.
II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

KOMUNALNYCH

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 5)
Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane odpady
komunalne

„ MA-GA”
Gabryś Maciej,
Bogucin81, gm.
GarbatkaLetnisko
Sortownia
odpadów
zebranych
selektywnie

Krynicki
Recykling S.A.
Zakład
Uzdatniania
Stłuczki
Szklanej
Pełkinie 136A,
Wólka Pełkińska
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
,,Radkom” Sp. z
o.o. Zakład
Utylizacji
odpadów
Komunalnych
ul. Witosa 94,
Radom. Linia
przerobu
odpadów
budowlanych i
podobnych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
,,Radkom” Sp. z
o.o. Składowisko
Odpadów innych

Kod odebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych7)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych9)

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

108,500

R 12

15 01 07

Opakowania ze szkła

82,427

R5

17 09 04

Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

2,760

R 12

16 01 03

Zużyte opony

4,900

R5

4

niż
niebezpieczne i
obojętne
ul. Witosa 98,
Radom
MB Recykling
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami sp.k.
w Kielcach
Zakład
Przetwarzania
ZSEiE ul.
Czarnowska 56
Piekoszów
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
„Radkom” Sp. z
o.o. Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych
ul. Witosa 94,
Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów
komunalnych.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
„Radkom” Sp. z
o.o. Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych
ul. Witosa 94,
Radom
Linia przerobu
odpadów
wielkogabaryto
wych
MB Recykling
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami sp.k.
w Kielcach
Zakład
Przetwarzania
ZSEiE ul.

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35

0,294

R 12

20 03 01

Nie segregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

662,340

R 12

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

16,460

R 12

20 01 23*

Urządzenia zawierające
freon

0,350

R 12

5

Czarnowska 56
Piekoszów
MB Recykling
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami sp.k.
w Kielcach
Zakład
Przetwarzania
ZSEiE ul.
Czarnowska 56
Piekoszów

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
(5)

20 01 35*

SUMA

1,200

R 12

879,231

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Masa odpadów o
kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu8) [Mg]

Masa odpadów o kodzie
20 03 01 poddanych
innym niż składowanie
procesom przetwarzania8)
[Mg]

Odebranych z obszarów
wiejskich

662,340

0,000

662,340

SUMA

662,340

0,000

662,340

Odebranych z obszarów
miejskich

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 10)
Nazwa i adres
Kod odebranych
instalacji6), do
odpadów
której zostały
komunalnych
przekazane odpady
ulegających
komunalne
biodegradacji7)
ulegające
biodegradacji

-

-

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
[Mg]

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji9)

-

0,000

-

SUMA

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym
i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa magazynowanych
odpadów komunalnych8)
[Mg]

15 01 06
15 01 07
20 01 23*

Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Urządzenia zawierające freon
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (5)

32,700
51,403
0,566

20 01 35*

2,052

6

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymieniony w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

0,498
87,219

SUMA

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym
roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane odpady
komunalne

Zakład
UsługowoHandlowa „Lobo”
ul. Perzyna
116/118, Zwoleń
Krynicki
Recykling S.A.
Zakład
Uzdatniania
Stłuczki Szklanej
Pełkinie 136 A
Wólka Pełkińska

Masa
magazynowanych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych
odpadów
komunalnych9)

Opakowania z
papieru i tektury

4,920

R3

II półrocze
2015

Opakowanie ze
szkła

18,300

R5

II półrocze
2015

Kod
magazynowan
ych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

15 01 01

15 01 07

SUMA

Rok sprawozdawczy, w
którym odpady
zostały
wykazane jako
odebrane

23,220

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego
Nazwa i adres
punktu

Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
26-903
Głowaczów ul.
Kozienicka 1

Kod zebranych
odpadów
komunalnych7)

20 01 36

20 01 35*

Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych7)

Masa
zebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

0,792

Zużyte
urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

2,052

1
Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

MB Recykling
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Odpadami sp.k.
w Kielcach
Zakład
Przetwarzania
ZSEiE ul.
Czarnowska 56
Piekoszów

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów9)

R 12

7

20 01 23*

zawierające
niebezpieczne
składniki
Urządzenia
zawierające
freony

0,566

16 01 03

Zużyte opony

4,900

20 03 07

Odpady
wielkogabaryto
we

16,460

SUMA

24,770

Przedsiębiorstw
o Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
„Radkom” Sp. z
o.o.
Składowisko
Odpadów innych
niż
niebezpieczne i
obojętne ul.
Witosa 98,
Radom
Przedsiębiorstw
o Produkcyjno
Usługowo
Handlowe
„Radkom” Sp. z
o.o. Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych
ul. Witosa 94,
Radom Linia
przerobu
odpadów
wielkogabaryto
wych

R5

R 12

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym
i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Kod magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

-

-

Masa magazynowanych
odpadów
komunalnych8) [Mg]
SUMA

0

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym
roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)
Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

Kod
magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Rodzaj
magazynowanych
odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych odpadów
komunalnych9)

Rok sprawozdawczy, w którym
odpady zostały
wykazane jako
zebrane

-

-

-

-

-

8

SUMA
0
IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO
SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU
GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady o kodzie
19 12 12 przeznaczone do
składowania z odebranych i
zebranych z terenu gminy/związku
międzygminnego odpadów
komunalnych

Masa odpadów o
kodzie 19 12 12
przeznaczonych do
składowania
powstałych po
sortowaniu odpadów
selektywnie
odebranych i
zebranych8) [Mg]

Masa odpadów o kodzie
19 12 12 przeznaczonych
do składowania
powstałych po
sortowaniu albo
mechanicznobiologicznym
przetwarzaniu
zmieszanych odpadów
komunalnych8) [Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady o
kodzie 19 12 12
przeznaczone do
składowania wytworzone z
odebranych i zebranych z
terenu gminy/związku
międzygminnego odpadów
komunalnych

PPUH ,,Radkom” Sp. z
o.o. w Radomiu
Składowisko Odpadów
w Radomiu –
Wincentów, ul. Witosa
76, 26 – 600 Radom

Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Radkom” Sp. z
o.o. ul. Witosa 94
26-900 Radom
(sortownia)

0

163,459

SUMA

0

163,459

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 12) przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w
danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych
recyklingowi7)

15 01 01

15 01 02

15 01 02

15 01 04
15 01 05
15 01 07

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi7)

Opakowania z papieru i tektury (wyodrębnione
z 20 03 01 przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom”
Sp. z o.o.
Opakowania z tworzyw sztucznych
(wyodrębnione z 15 01 06 przez MA-GA
Gabryś Maciej)
Opakowania z tworzyw sztucznych
(wyodrębnione z 15 01 06 przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe „Radkom” Sp. z o.o.
Opakowania z metali (wyodrębnione z 20 03
01) przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o.
Opakowania wielomateriałowe (wyodrębnione
z 15 01 06 przez MA-GA Gabryś Maciej)
Opakowania ze szkła

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych
recyklingowi8) [Mg]

0,815

33,970

4,316

4,172
1,095
80,760
9

Opakowania ze szkła (wyodrębnione z 15 01
06 przez MA-GA Gabryś Maciej)
Opakowania ze szkła (wyodrębnione z 20 03
01 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o.)

15 01 07
15 01 07

18,132
4,899

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 12) przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

15 01 01
15 01 07

Rodzaj odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi8)
[Mg]

Rok sprawozdawczy, w
którym odpady zostały
wykazane jako odebrane
lub zebrane

4,920

II półrocze 2015

16,470

II półrocze 2015

Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania ze szkła

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 8)
[Mg]

148,159

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]

988,460

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) [%]

31,8

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia15) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

20,590

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16)
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów
odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7)

17 09 04

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych recyklingowi
i innym procesom odzysku7)

Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 01 i 17 09 03

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku8)
[Mg]

2,745

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 16),
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów
zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

10

Kod odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

Rodzaj odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

Masa odpadów
magazynowanych w
poprzednich okresach
sprawozdawczych i w
bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku
[Mg]8)

Rok sprawozdawczy, w
którym odpady zostały
wykazane jako
odebrane lub zebrane

-

-

-

-

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku 8) [Mg]

2,745

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie
sprawozdawczym8), 16) [Mg]

2,760

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]

99,5%

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w
1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg]

383,660

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze
strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku
międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 8)
- MOUBR17) [Mg]

0

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania18) [%]

0

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE19)
2351

6. Osiągnięty poziom recyklingu.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowiska w stosunku do tych odpadów wytwarzanych w 1995r.
Określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w
sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania oraz sposobu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. 2012r.,
poz.676) i wynieść powinien w 2016 r. nie więcej niż 45 %
W Gminie Głowaczów poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji osiągnięty w 2016 r. został osiągnięty - wyniósł 100 %
11

Poziom recyklingu- przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych.
Określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U.2016r., poz.2167) w roku 2016
wynieść powinien dla :
- papier, szkło, metal, tworzyw sztucznych i szkła- nie mniej niż 18 %.
W Gminie Głowaczów poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych:
-papier, szkło, metal, tworzyw sztucznych i szkła został osiągnięty i wyniósł 20,59 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.2016r., poz.2167) w roku 2016
wynieść powinien 42%.
W Gminie Głowaczów poziom odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe w roku 2016 został osiągnięty- wyniósł 99,50 %
7. Koszty poniesione w związku z odbieranie, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwieniem odpadów komunalnych
w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r.


koszty obsługi systemu

- 460.281,89 zł

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
1 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r. kształtują się na następującym poziomie:





wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok:
427.861,04 zł
naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 424.570,00zł
nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za 2016r.: 34.248,20 zł
umorzenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r. – 0 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia, a następnie wystawiane
tytuły wykonawcze.

Sporządzili: Bożena Kucharczyk
Patrycja Kozłowska
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