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1. Wstęp 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 
1.1 Cel przygotowania analizy 

 
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku  

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona 

również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, 

którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

biodegradowalnych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tokarnia od 1 stycznia 2015 r. do 31 

grudnia 2015 r.  

 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tokarnia 

 
Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tokarnia 

zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe przez 

mieszkańców, a także zgodnie z §6 Uchwały nr. XXIII/131/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 

grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości każdy kto prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Tokarnia i są wytwarzane odpady komunalne  

w ramach tej działalności zobowiązany jest podpisać stosowną, osobną umowę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z przedsiębiorcą, który posiada wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Tokarnia. Właściciele nieruchomości mają możliwości 

pozbywania się każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób 

selektywny bądź zmieszany. Do podstawowych frakcji odpadów gromadzonych selektywnie 

należą: (frakcja sucha ) papier, plastik, metal i tekstylia, szkło ;(frakcja mokra) odpady 

biodegradowalne i frakcja pozostała po selekcji (odpady niemieszczące się w poprzednich 

dwóch frakcjach). 

 



4 

 

 

Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych 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. Na terenie Gminy 

Tokarnia odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, a także na 

terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury). 

Ponadto, odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych i zieleni 

publicznej). 

 

3. Zagadnienia ogólne 

 
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbiór odpadów komunalnych na a        terenie 

Gminy Tokarnia odbywał się na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów w komunalnych. Zadania realizowane były przez : 

Firmę Usługowo-Handlową „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378 

Od 01.01.2015 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych realizowane było przez Firmę Usługowo-Handlową „KOMBUD” Franciszek 

Kowalczyk. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została 

zawarta na 18 miesięcy tj. od 01.01.2015 r. do 30.06.2016r. Na terenie Gminy Tokarnia można 

było  bezpłatnie oddawać  zużyte baterie w  budynku urzędu gminy oraz w placówkach 

oświatowych do specjalnie przygotowanych pojemników, które na zgłoszenie odbierała 

Organizacja Odzysku Reba S.A.  Przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników 

znajdujących się w  aptece, która znajduje się w centrum Tokarni. Na wniosek dyrektorów 

placówek oświatowych organizowane były akcje sprzątania świata, gdzie opiekunowie edukując 

przekazywali stosowną wiedze dzieciom i młodzieży jak segregować i jak przeciwdziałać z 

niewłaściwym segregowaniem śmieci, a także jak być „EKO” mieszkańcem naszej gminy. 

Kolejnym segmentem był zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który został odebrany przez 

Biosystem SA ul. Wodna 4, 30-556 Kraków dwa razy w roku w formie mobilnej po terenie całej 

gminy w punktach podanych do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy. Na terenie gminy 

w dniu 5 maja 2015r zebrano 1 160 kg, natomiast po zbiórce z dnia 19 października 2015r. 

zebrano 3 716 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe 

oraz zużyte opony odbierane były po ich wystawieniu przed posesje dwa razy w roku, w 

terminach ogłaszanych na stronie internetowej urzędu, a także plakatach informacyjnych na 

gminnych tablicach ogłoszeń przez Firmę Usługowo-Handlową „KOMBUD” Franciszek 

Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378. Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane 
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były dwa razy w miesiącu.  

 

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy 

Tokarnia zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są przekazywane do 

regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. do: 

 

- Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów ul. Wadowicka 4a,  

34-200 Sucha Beskidzka  

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o 

Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 

- IB Sp. z o. o 

Ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec 

 

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

W 2015 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne wymagają przede 

wszystkim budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja ta 

umożliwiłaby podniesienie poziomu segregacji, a tym samym przyczyniłaby się do osiągnięcia 

wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). Usytuowanie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planowane jest na terenie oczyszczalni ścieków 

Tokarnia-1, która będzie rozbudowywana – obecny etap to uzyskanie decyzji o środowiskowym 

uwarunkowaniu. 

 

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z recyklingiem  

 i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2015 kształtowały się 

następująco: 

 

- Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych) – 375 276,35 zł 

- Koszty obsługi systemu  -  81 400,00 zł 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2015r. 

- 31 grudnia 2015 r. kształtują się na następującym poziomie:  



6 

 

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 496 930,00 zł,  

- naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 506 586,00 zł,  

- nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

33 003,00   zł, 

- nadpłata 1 128,50 zł. 

 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, były podejmowane działania telefoniczne - 

informowanie o zaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do 

§ 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2367), wierzyciel może podejmować działania 

informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego 

obowiązku, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że 

zobowiązany wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej i graficznej w szczególności przez: 

internetowy portal informacyjny, email, telefon, faks. Kwota zaległości w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015 (stan 31.12.2015r.) wynosiła  33 003,00 

zł. 

 

7. Analiza liczby mieszkańców  

 
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt. d u.c.p.g1, należy wziąć pod 

uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Tokarnia oraz liczbę osób ujętych w 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Punktem wyjściowym do przeprowadzenia analizy jest liczba meldunków. Na dzień 31 grudnia 

2015 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Tokarnia wynosiła 8664. Systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. objęto 7316 mieszkańców. 

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

dzień 31.12.2015 r. wynosiła 2149. Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a 

zameldowanych na terenie Gminy Tokarnia wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie 

innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli 

nieruchomości oświadczeniach i informacjach.  

 

8. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 

6 ust. 6-12 u.c.p.g. 

 
Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt e u.c.p.g, analizie powinna zostać 

poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 

 
1
 u.c.p.g – ilekroć mowa w analizie jest o u.c.p.g, rozumie się przez to  o ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
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6 ust. 6-12 u.c.p.g. W analizowanym okresie nie wydano decyzji określających wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Tokarnia. Gmina Tokarnia systemem odbierania odpadów komunalnych objęła 

całą gminę.  Jeżeli jest podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych 

bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., na danej 

nieruchomości istnieje możliwość  przeprowadzenia kontroli przez pracownika Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Funduszy Pomocowych na wyraźne polecenie Wójta Gminy 

Tokarnia.  

 

9. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

 
Na podstawie szacunkowych danych przyjmuje się, że masa odpadów wytworzonych 

przez jednego mieszkańca na rok  dla terenów miejskich wynosi 280 kg/os/ rok, a dla terenów 

wiejskich 200 kg/os/rok. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że w roku 2015 na terenie 

gminy Tokarnia wytworzonych zostało 635,7 MG niesegregowanych zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz 383 MG odpadów segregowanych. Powyższe wartości wynikają ze 

sprawozdań półrocznych, składanych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu 

gminy Tokarnia.  

 

10. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania odbieranych z terenu gminy. 

 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych 

z terenu gminy Tokarnia przedstawia poniższa tabela. Przedstawione wartości wynikają ze 

sprawozdań kwartalnych składanych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu 

gminy. 

 
SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB 
PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z 
ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  
ZA 2015 ROK  

ADRESAT 
1) 

 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

2)WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

I. NAZWA GMINY (MIASTA) 

 TOKARNIA 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH
2)

 
ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA

3)
 

Nazwa i adres instalacji, do której 
zostały przekazane odpady 
komunalne 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych4) 

Masa odebranych 
odpadów 
komunalnych5) [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 
odebranych odpadów 
komunalnych6) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Regionalny Zakład Przetwarzania 
Odpadów                   Ul. 
Wadowicka 4a                                   
34-200 Sucha Beskidzka  20 03 01 

Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne 141,1 R 12 

  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,1 R 12 

 
 20 03 99 

Odpady komunalne nie 
wymienione w innych 
podgrupach 22,7 R 12 
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  20 01 02 Szkło 59,4 R 12 

  20 01 39 Tworzywa sztuczne 93,8 R 12 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych EMPOL                  
Sp. z o.o.                                         
Os. Rzeka 133                                     
34-451 Tylmanowa 

 20 03 01 
  

 Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne  98,8 R 12 

IB Sp. z o .o.                                        
Ul. Miłośników Podhala 1  
34-425 Biały Dunajec 
 

20 03 01 
Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne 395,8 R 12  

15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 230,2 R 12  

  

Masa odebranych 
odpadów o kodzie  
20 03 015) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 
03 01 poddanych 
składowaniu5) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych 
innym niż składowanie procesom przetwarzania5) 
[Mg] 

Odebranych z obszarów miejskich  - - - 

Odebranych z obszarów wiejskich  635,7 - 635,7 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy 0 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 
odpadów 
komunalnych4)  

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych4) 

Masa zebranych odpadów komunalnych5) [Mg] 

 - - - - 

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
7)

 
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg] 0 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres składowiska, na 
które przekazano odpady 
komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania na 
składowisku odpadów5) [Mg] 

 - - - - 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres instalacji, do której 
przekazano odpady komunalne 
ulegające biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
nieprzekazanych do 
składowania na 
składowiska odpadów5) 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 
odpadów komunalnych 
ulegających 
biodegradacji8) 

nieprzekazanych do 
składowania na 
składowiska odpadów 

 - - - 0 - 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

9)
 

 0 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

10)
 ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod odebranych 
odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych4) 

Łączna masa odebranych 
odpadów komunalnych5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 
recyklingowi5) [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia5) 
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0 5,4 0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0 8,4 0 

15 01 04 Opakowania z metali 0 0,8 0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0 47,7 0 

20 01 02 Szkło 59 0 0 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 93,8 0 0 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 230,2 64,6 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia11) następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła [%] 23,3 
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VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

12)
 Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW 

KOMUNLANYCH 

Kod odebranych 
odpadów4) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów4) 

Łączna masa 
odebranych 
odpadów5) [Mg] 

Masa odpadów poddanych 
recyklingowi5) [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia5) 
[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych odzyskowi 
innymi metodami niż 
recykling i ponowne 
użycie5) [Mg] 

 - - 0 - - - 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami11) innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych [%]  0 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE  

 2149 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z 
REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

13)
 

 0 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 
Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości 
ciekłych14) 

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5) [m3] 

 Ścieki bytowe 1693,3 

X. DODATKOWE UWAGI 
Odpady o kodach 150101 w ilości 5,4 Mg, 150102 w ilości 8,4 Mg, 150104 w ilości 0,8 Mg, 150107 w ilości 47,7 Mg uzyskano ze strumienia 
odpadów odebranych z terenu Gminy Tokarnia i dostarczonych do instalacji RZPO w Suchej Beskidzkiej 
 
Odpady o kodach 150101 w ilości 5,3 Mg, 150102 w ilości 37,1 Mg, 150104 w ilości 4,8 Mg, 150107 w ilości 17,4 Mg uzyskano ze strumienia 
odpadów odebranych z terenu Gminy Tokarnia i dostarczonych do instalacji RIPOK IB Sp. z o.o. 
 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
JAROSŁAW 

Nazwisko 
KĘDZIOR 

Telefon służbowy15) 

12 2747022 wew. 31 
Faks służbowy15)   

12 2747025 
E-mail służbowy15) 

j.kedzior@tokarnia.info.pl 

Data 
 
   09.06.2016 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 

Objaśnienia:  

    
1)  Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska . 
2)  Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych 

w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.   

4)
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

5)  Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 
6)

  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione  
w załączniku nr 6 do tej ustawy. 

7)  
Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z 
włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

8)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, 
fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom f izycznym zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257, z późn. zm.). 

9)  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 

10)
 Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

12)
 Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 
05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.  

13) W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
14) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

– Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). 
15) Jeżeli posiada. 
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11. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2015 roku i w latach następnych. 

 

1.1 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania 

 

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 ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2015 

wynosi 50%. Gmina Tokarnia  osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 0,00 %. 

 

ROK 
2012 16lipca 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom 

masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku 

do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 

r.(%) 

75 50 50 50 45 45 40 40 

 

35 

 

 

1.2 Poziomy 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 papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, wynoszą 

odpowiednio: 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne 

i szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

W 2015 roku wynosi 16 %. Osiągnięty przez Gminę Tokarnia poziom recyklingu   

i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 23,3%. Na terenie Gminy 

Tokarnia od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Tokarnia podjęła w terminie wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz 

przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli 
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nieruchomości zamieszkałych. Osiągnięty przez Gminę Tokarnia poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 0%.  

 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Tokarnia na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów. 

 

Sporządziła:  

 Justyna Możdżeń 


