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Cel przygotowania analizy 

     Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych               

i organizacyjnych gminy Zalesie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

której głównym celem jest dostarczenie informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami. 

Podstawa prawna sporządzenia analizy 

     Analiza została sporządzona 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 z późn. zm.) 

Ogólna charakterystyka systemu 

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi. Odpowiedzialnym za jego organizację jest Gmina Zalesie. 

 Głównym jego celem jest ograniczenie składowania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału w odzysku i recyklingu szkła, 

metali, papieru, tworzyw sztucznych, makulatury.     

 Szczegółowy zakres funkcjonowania systemu dla nieruchomości 

zamieszkałych i w części zamieszkałych określają podjęte przez Radę Gminy 

Zalesie stosowne uchwały  oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Zalesie.                                                    

 Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwośd selektywnego 

gromadzenia odpadów na posesji. Odbiorem odpadów objęte są następujące 

ich frakcje: odpady zmieszane niesegregowane,  odpady zmieszane frakcja 

mokra, odpady zmieszane frakcja sucha, papier i tektura, tworzywa sztuczne      

i wielo materiałowe, szkło opakowaniowe, biodegradacja, popiół. 

 Dodatkowy miejscem odbioru odpadów segregowanych jest 

/PSZOK/zlokalizowany w Zalesiu /teren oczyszczalni ścieków/ czynny raz           

w miesiącu /2 środa m-ca/ w godz. 15,00-17,00 przyjmujący następujące 

rodzaje odpadów:  metal, chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, odpady 

budowlane i rozbiórkowe /dotyczy odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia drobnych robót nie wymagający pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia. 



 Do obsługi systemu wybrano w drodze przetargu Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała 

Podlaska, które świadczy nieprzerwanie usługi z tego zakresu  od 2013r.  

Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

 Ustawy nakłada na gminę obowiązek dokonywania analizy możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i 

pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. 

 Zgodnie z art. 9e ust. 1 podmiot odbierający w/w odpady od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych.     

 Zgodnie z zapisem w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Lubelskiego  na lata 2012-2017, dla Gminy Zalesie taką instalacją 

jest Instalacja zlokalizowana  w Białej Podlaskiej przy ulicy Ekologicznej 1. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  od 01.01.2016 do 

31.12.2016 r. 

-  wpływy od mieszkaoców z tytułu opłat  -  267 946,00 zł                                                  

-  koszty wywozu odpadów  -  242 962,00 zł                                                                 

-  koszty administracyjne  -  34 423,00 zł                                                                        

-  niezapłacone zobowiązania na 31.12.2016 r.  -  21 402,00 zł 

Analiza liczby mieszkaoców na dzieo 31.12.2016 r. 

-  zameldowanych – 4 551                                                                                                   

-  złożono deklaracji – 1 272 ( dotyczy 3648 osób)                                                                                                    

-  deklaracje o segregacji odpadów – 1 197 ( dotyczy 3 517 osób)                                                                        

-  deklaracje o nie segregacji odpadów – 75 ( dotyczy 131 osób)                             

-  udział % osób segregujących odpady i niesegregujących 94,1 / 5,9 

Różnica osób zameldowanych w stosunku do osób ujętych w deklaracji wynika 

stąd, że osoby te przebywają poza miejscem stałego zameldowania .   



Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy   o której 

mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąd działania, o 

których jest mowa w art. 6 ust. 6-12, 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę 

obowiązek organizacji  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości , którzy nie zawarli umów  na ich odbiór.        W przypadku 

gminy Zalesie liczba ta wynosi 2. 

      

 

Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, 

Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych           

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania odbieranych z terenu gminy, 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów, osiągnięte przez gminę, 

         

 Ilośd wytworzonych odpadów komunalnych, zmieszanych , odpadów 

zielonych, pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania oraz 

osiągnięte poziomy przedstawia poniżej załączone roczne sprawozdanie Wójta 

za  2016 r. 
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1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO 
 



2) LUBELSKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 
DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

 

ZALESIE 

Rodzaj gminy3): WIEJSKA 

Liczba mieszkaoców gminy  

lub związku międzygminnego 

W 1995 r. 
zgodnie z danymi 

GUS 

W roku 
sprawozdawczym, 
zgodnie z danymi  
pochodzącymi z 

rejestru mieszkaoców4) 
gminy (lub gmin 

należących do związku) 
według stanu na dzieo 

31 grudnia roku 
objętego 

sprawozdaniem 

 

Liczba mieszkaoców miasta 

 

0 0 

 

Liczba mieszkaoców miasta powyżej 50 tys. mieszkaoców 

  

 0 

 

Liczba mieszkaoców miasta poniżej 50 tys. mieszkaoców 

 

 0 

 

Liczba mieszkaoców wsi 

 

4669 4551 



 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z 
OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

 

 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych7) 

 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych9) 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

20 03 01 

Niesegregowane   
(zmieszane ) 

opady  

komunalne 

476,22 R12 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

 

20 02 03 
Inne odpady nie ulegające 

biodegradacji 
1,22 D5 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

 

17 01 07  

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

19,98 R5 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1,12 R5 



RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

 

 

20 03 07 

 

 

 

 

16 01 03 

 

Odpady wielkogabarytowe 

 

 

 

 

 

 

Zużyte opony 

 

 

13,22 

 

 

 

5,5 

 

 

R12 

 

 

 

R1 

 

Polska 
Korporacja 

Recyklingu Sp.z 
o.o. ul. 

Metarulgiczna 
17 D, 20-234 

Lublin 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21,20 01 23 i 20 01 35 

0,14 R12 

Krynicki 

Recykling S.A  w 

Olsztynie 

10-089 Olsztyn 

ul. Jarosława 

Iwaszkiewicza 

48/23, 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 71,27 R5 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

1 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,48 R5 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp. z 

o.o. 21-500 
Biała Podlaska 
ul. Ekologiczna 

20 02 03 
Inne odpady nie ulegające 

biodegradacji 
0,96 D5 



1 

 

SUMA 590,11  

 

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 
miejskich 

 

0 0 0 

 

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

 

 

 

476,22 

 

 

0 

 

 

476,22 

SUMA 476,22 0 476,22 

 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 

 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji7) 

 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji8) 

 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 



ulegające 
biodegradacji 

 

[Mg] biodegradacji9) 

Świecie 
Recykling ul. 

Bydgoska 1, 86-
100 Świecie 

19 12 01 Papier i tektura 6,72 R3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

SUMA 6,72  

 

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] 

 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

SUMA 0 

 

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 

 

Kod 
magazynowa-

 

Rodzaj 
magazynowanych 

 

Masa 
magazynowa-

 

Sposób 
zagospoda-

 

Rok sprawo-
zdawczy, 



której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

nych odpadów 
komunalnych7) 

odpadów 
komunalnych7) 

nych odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

rowania 
magazyno-

wanych 
odpadów 

komunalnych9) 

w którym 
odpady 
zostały 

wykazane 
jako odebrane 

 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

SUMA 0  

 

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 

 

1 

 

Nazwa i adres 
punktu 

 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj 
zebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych8) 
[Mg] 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

 

 

Sposób 
zagospodarowania 

zebranych 
odpadów9) 

PSZOK w 
Zalesiu ul. 

Północna 20 
16 01 03 Zużyte opony 5,5 

RIPOK- BWiK 
„WODKAN”Sp
. z o.o. 21-500 

Biała 
Podlaska ul. 

Ekologiczna 1 

R1 

j.w. 17 01 01 

Odpady 
betonu oraz 

gruz betonowy 
z rozbiórek i 
remontów 

1,12 j.w. R5 

j.w. 17 01 07 Zmieszane 
odpady z 

19,98 j.w. R5 



betonu, gruzu 
ceglanego, 

odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia 
inne niż 

wymienione w 
17 01 06 

 

j.w. 20 02 03 

Inne odpady 
nie ulegające 
biodegradacji 

 

0,96 j.w. D5 

j.w. 20 03 07 
Odpady 

wielkogabaryto
we 

13,22 j.w. R12 

SUMA 40,78  

 

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] 

 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

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 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj 
magazynowanych 

odpadów 
komunalnych7) 

 

Masa 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 
zagospoda-

rowania 
magazyno-

wanych 
odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok 
sprawozda-

wczy, 
w którym 
odpady 
zostały 

wykazane 
jako zebrane 

 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

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 

mechaniczno-
biologicznym 

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 

RIPOK- BWiK „WODKAN”Sp. z 
o.o. 21-500 Biała Podlaska ul. 

0 73,55 
RIPOK- BWiK 

„WODKAN”Sp. z o.o. 
21-500 Biała Podlaska 



Ekologiczna 1 ul. Ekologiczna 1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

SUMA 0 73,55 
 

 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 
UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) 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) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia i 
poddanych 

recyklingowi8) 
[Mg] 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 71,75 

19 12 01 Papier i tektura 6,72 

   
 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach 
sprawozdawczych 

 

 

Kod odpadów 
magazynowanych 

 

Rodzaj odpadów 
magazynowanych 

 

Masa odpadów 
magazynowanych 

 

Rok 
sprawozdawczy,  



w poprzednich okresach 
sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi7) 

w poprzednich okresach 
sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi7) 

w poprzednich 
okresach 

sprawozdawczych i   
w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 

przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych 
recyklingowi8) [Mg] 

 

w którym odpady 
zostały wykazane 

jako odebrane 
lub zebrane 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

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 

recyklingowi8) [Mg] 

 

78,47 

 

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

 

616,51 

 

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

[%] 

 

31,80 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw 

30,29 



sztucznych i szkła *%+ 

 

 

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16) 

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) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych 
do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom 
odzysku7) 

 

Masa odpadów 
przygotowanych 

do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi  

i innym procesom 
odzysku8) [Mg] 

 

17 01 07 

 

 

 

17 01 01 

 

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów                             

19,98 

 

 

 

1,12 

   

   
 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16), 
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z 
odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

 

Kod odpadów 
magazynowanych w 

poprzednich okresach 
sprawozdawczych i  
w bieżącym okresie 

 

Rodzaj odpadów 
magazynowanych  

w poprzednich okresach 
sprawozdawczych i   
w bieżącym okresie 

 

Masa odpadów 
magazynowanych 

w poprzednich 
okresach 

sprawozdawczych i  

 

Rok 
sprawozdawczy,  

w którym 
odpady zostały 
wykazane jako 



sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

sprawozdawczym, 
przygotowanych do ponownego 
użycia, poddanych recyklingowi i  

innym procesom odzysku7) 

w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 

przygotowanych do 
ponownego użycia, 

poddanych 
recyklingowi i 

innym procesom 
odzysku [Mg]8) 

 

odebrane 
lub zebrane 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

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 odzysku8) [Mg] 

 

21,1 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych odebranych i zebranych  

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg] 

 

21,1 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
 odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych *%+ 

 

100 

 

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] 

 

219,44 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru 

gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych 
do składowania8) - MOUBR

17) [Mg] 

 

38,246 

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

17,429 

 

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

 

1200 

 

VII. UWAGI 

 

 

Masa balastu o kodzie 19 12 12 wyniosła: 73,55 Mg – powstała po przetworzeniu odpadu o kodzie      
20 03 01 

 

 

 

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 

 

Imię    Józef  Nazwisko     Mikołajczuk 



Numer telefonu służbowego 

83-375 75 86 

Numer faksu służbowego 

83-375 75 86 

E-mail służbowy  kasa@zalesie.pl 

Data sporządzenia sprawozdania 

 

24.03.2017 r. 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub 
przewodniczącego związku międzygminnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


