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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Garwolina za 2018 rok.

l. Wstęp

Podstawą prawną sporządzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na obszarze Miasta Garwolina jest art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2018.1454 z późno zm.).

Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych
miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 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.

Analiza zawiera informacje o liczbie mieszkańców, ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie miasta oraz ilości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu miasta oraz powstających
z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.

Analiza obejmuje 2018 rok.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Garwolina

Miasto Garwolin w 2018 roku systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmowało właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają
odpady komunalne.

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
niezamieszkałych na terenie miasta Garwolina w roku 2018 zajmowało się
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obowiązuje od dnia 23 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Firma została
wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej i wielolokalowej odbywał się w systemie pojemnikowo - workowym.
Odpady komunalne zmieszane gromadzone były w pojemnikach o pojemności 120
litrów, 240 litrów i 1100 litrów. Odpady selektywne tj. plastik, szkło, makulatura
gromadzone były w workach o pojemności 120 litrów oraz w pojemnikach do
segregacji. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów gromadzone były w pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 litrów
i 1100 litrów.

Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2016 roku
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty określa, iż mieszkańcy Miasta Garwolina
opłatę zagospodarowanie odpadami wnoszą jako iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość stawki opłaty. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

• 22 zł miesięcznie za osobę w przypadku, gdy odpady me są zbierane
i odbierane w sposób selektywny,

• 9 zł miesięcznie za osobę w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

Odbiór I wywóz odpadów komunalnych zmieszanych I selektywnych
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbywał się w systemie pojemnikowo

workowym. Odpady komunalne zmieszane gromadzone były
w pojemnikach o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, l 100 litrów, 2200
litrów oraz kontenerach KP7, KP9. Odpady selektywne (plastik, szkło, makulatura)
gromadzone były w workach o pojemności 120 litrówi pojemnikach o pojemności
120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenerach KP7, KP9 oraz w pojemnikach do
segregacji.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/258/20 17
Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat
za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą
a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne wnoszą opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.
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Poniższa tabela przedstawia stawki opłat za pojemnik na odpady komunalne
o określonej pojemności.

Pojemność Stawka opiaty za Stawka opiaty za pojemnik,
pojemnika pojemnik, gdy odpady gdy odpady zbierane są w

zbierane są w sposób sposób nieselektywny
selektywny

301 9 zł 18 zł

601 14 zł 28 zł

1201 28 zł 56 zł

2401 53 zł 106 zł

11001 150 zł 300 zł

22001 265 zł 530 zł

kontener KP7 900 zł 1800 zł

kontener KP9 1800 zł 3600 zł

Miasto Garwolin w 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19 z późno zm.)
prowadziło selektywną zbiórkę odpadów takich jak:

• papier
• tworzywa sztuczne, w tym metal
• szkło
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych - zbiórka "u źródła".

Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane były w następujący sposób
i z następująca częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy:

1. odpady zmieszane:
• zabudowa jednorodzinna - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie

z harmonogramem wywozu odpadów
• zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz

dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości
• nieruchomości niezamieszkałe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu

na zgłoszenie
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2. odpady zbierane selektywnie:
• zabudowa jednorodzinna - dwa razy w miesiącu od maja do września

jeden raz w miesiącu od października do kwietnia zgodnie
z harmonogramem wywozu odpadów

• zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
• nieruchomości niezamieszkałe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu

3. odpady komunalne ulegające biodegradacji:
• zabudowa jednorodzinna- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie

z harmonogramem wywozu odpadów
• zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz

dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości

Od dnia l stycznia 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany na terenie Firmy Ekolider Jarosław
Wyglądała Lucin 4, 08-400 Garwolin. Mieszkańcy Miasta Garwolina w punkcie mogą
oddać następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: umywalka,
WC kompakt, kran, itp.

• odpady wielkogabarytowe: meble, wyposażenie wnętrz, itp.;
• zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny: pralki, lodówki,

telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, zużyte baterie,
akumulatory, żarówki, itp.;

• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych: pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.;

• odpady zielone: trawa, liście itp.;
• przeterminowane leki i chemikalia;
• popiół;
• opony.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był czynny:
- w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8.00-14.00
- w każdy czwartek w godzinach 10.00-17.00.

Osoba dostarczająca odpady komunalne zobowiązana była dokonać WpISU
do Rejestru dostarczanych odpadów komunalnych do punktu. Rejestr zawiera
informacje o rodzaju, masie lub ilości dostarczonych odpadów, dacie ich dostarczenia,
imię, nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpad. Pracownik obsługujący
PSZOK wskazywał miejsce rozładunku przywiezionych przez mieszkańców odpadów
komunalnych do oznaczonych kontenerów i pojemników.

Przeterminowane leki mieszkańcy Miasta Garwolina zgodnie z umową
na odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw mogli nieodpłatnie

~
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przekazać do pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się
w Garwolinie przy ulicach: Nadwodna 13/2, Długa 48, Al. Legionów 34, Kościelna
10 oraz Wiejska 10. Odbiorca wystawiał potwierdzenie odbioru odpadów zawierające:
nazwę apteki, wagę odebranych leków, podpis i pieczęć osoby upoważnionej oraz
datę.

3. Potrzeby inwestycyjne ZWIązane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.

Podmioty składające sprawozdania me wykazały potrzeb inwestycyjnych
a Miasto Garwolin nie realizowało inwestycji związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszt poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na podstawie Sprawozdania Rocznego
z wykonania Budżetu Miasta Garwolina za rok 2018 to kwota 3 185 166,94 zł, w tym
koszty administracyjne 153703,61 zł, oczyszczanie miasta 35 835,98 zł oraz odbiór
i zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 995 627,35 złotych na podstawie umów
nr WF.272.1.2017, WF.7031.4.2017, WF.7031.3.2017, WF.7031.2. 2018.
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• koszty administracyjne • oczyszczaniemiasta • odbiór i zagospodarowanie odpadów
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5. Liczba mieszkańców Miasta Garwolina

Liczba osób zameldowanych w mieście Garwolin na dzień 31 grudnia 2018
roku wynosiła 17 352. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień
31 grudnia 2018 roku objęto 15 688 mieszkańców, z czego 15 443 osób prowadziło
selektywną zbiórkę odpadów (98,4% ogółu osób ujętych w deklaracjach), a 245 osób
prowadziło nieselektywna zbiórkę (1,6% ogółu osób ujętych w deklaracjach). Różnica
w ilości osób zameldowanych a ujętych w deklaracjach może wynikać z obecnych
trendów migracyjnych (studenci, osoby pracujące i zamieszkujące poza granicami
miasta itp.). Właściciele nieruchomości zmniejszający ilość osób zamieszkujących
nieruchomość zobowiązani są do złożenia oświadczenia, w którym określają imię
i nazwisko oraz adres nowego miejsca zamieszkania osoby wykreślonej. Dodatkowo
Urząd Miasta weryfikuje ilość osób nowonarodzonych i zameldowanych na terenie
miasta w celu uszczelnia systemu.

Ilość osób ujętych w deklaracjach
245

• prowadzących seletywną zbiórkę • prowadzacych nieselektywną zbiórkę odpadów

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku dla nieruchomości zamieszkałych
wynosiła 2 705, a dla nieruchomości niezamieszkałych 1245, w tym 265 deklaracji
nieaktywnych. Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności
w Mieście Garwolin w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
wynosi 1357 wpisów aktywnych. Różnica między danymi z CEIDG a deklaracjami
wynika z faktu, iż w wielu deklaracjach ujętych jest więcej niż jedna działalność
gospodarcza.

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której
mowa wart. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o których mowa wart. 6 ust. 6-12.

W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki o których mowa wart. 6
ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3b.
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7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Garwolina

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Garwolina
na podstawie Sprawozdania Burmistrza Miasta Garwolina z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2018 rok wyniosła 5440,011 Mg. Ilości
poszczególnych odpadów przedstawia poniższy wykres.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta
Garwolina

3500
3171,967

588,39

3000

2500

2000

1500

1000

500 355,673 273,563 301,203 281,44__ •. _= 0,835
165,49- 97,96-o

• opakowania z papieru i tektury ilość [Mg)

• opakowania z tworzyw sztucznych

• opakowania ze szkła

• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

• papier i tektura

.Ieki innych niż wymienione w 200131

• tworzywa sztuczne

• odpady ulegające biodegradacji

• inne odpady nieulegające biodegradacji

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Garwolina w 2018 roku.

Ilość odebranych Nazwa odpadu Kod odpadu
odpadów

355,673 Mg opakowania z papieru i tektury 1501 01
273,563 Mg opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02
301,203 Mg opakowania ze szkła 15 Ol 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów

281,440 Mg ceramicznych i elementów wyposażenia 17 Ol 07
inne niż wymienione w 17 01 06

203,49 Mg papier i tektura 2001 01
0,835 Mg leki inne niż wymienione w 20 01 31 2001 32

165,490 Mg tworzywa sztuczne 20 Ol 39
588,390 Mg odpady ulegające biodegradacji 2002 Ol
97,960 Mg inne odpady nieulegające biodegradacji 200203

3171,967 Mg mesegregowane (zmieszane) odpady 200301
komunalne

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w 2018 roku wyniosła 669,330 Mg. Ilości poszczególnych
odpadów przedstawia poniższa tabela oraz wykres znajdujący się na stronie 9.

Ilość odebranych Nazwa odpadu Kod odpadu
odpadów
0,220 Mg opakowania zawierające pozostałości 15 Ol 10*

substancji niebezpiecznych lub mmr
zameczyszczone

27,360 Mg zużyte opony 1601 03
197,430 Mg zmieszane odpady z budowy, remontów 170904

i demontażu innych niż wymienionych
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

7,060 Mg urządzenia zawierające freony 2001 23*

zużyte urządzenia elektryczne
10,830 Mg i elektroniczne inne niż wymienione w 20 2001 35*

Ol 21 1 20 01 23 zawierających
substancje niebezpieczne
zużyte urządzenia elektryczne

19,520 Mg i elektroniczne inne niż wymienione w 20 2001 36
01 21,20 Ol 23 i 20 01 35

258,230 Mg odpady ulegające biodegradacji 200201
148,680 Mg odpady wielkogabarytowe 200307
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Ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w 2018 roku

Ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
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• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

• zużyte opony

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu innych niż wymienionych w 170901, 170902 i
170903

• urządzenia zawierające freony

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 200123
zawierających substancje niebezpieczne

• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 200123 i 200135

• odpady ulegające biodegradacji

• odpady wielkogabarytowe
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Miasto Garwolin w 2018 roku osiągnęło 15,38% poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Zgodnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz.U.2017.2412) osiągnięty poziom nie mógł przekroczyć 40%.

Dopuszczalnypoziom
masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych
odpadów

wytworzonych w 1995 r. [%]

40 40 35

Rok 2018 r. 2019 r. 16 lipca
2020 r.

Poniższy wykres przedstawia poziomy wymagane oraz osiągnięte przez Miasto
Garwolin.

50% 45% 45%

40%
40% 40%

30%

10%
9,39%

12,30%
15,38%20%

0%
2016 2017 2018 2019

-poziom dopuszczalny -poziom osiągniety

Rozporządzenie 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.2016.2167) określa,
iż w 2018 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych takich jak: papier, metal, tworzywa
sztuczne i szkło miał wynosić minimum 30%. Miasto Garwolin osiągnęło 36,26%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 1%]

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,

szkło
30 40 50

2018 r. 2019 r. 2020 r.
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Poniższy wykres przedstawia pOZIOmy wymagane oraz osiągnięte przez Miasto
Garwolin.
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35%
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25%
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15%
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41,78% 40%

18%
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-poziomwymagany -poziom osiągniety

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe w 2018 roku wynosił 100 %. Minimalny poziom zgodnie w ww.
rozporządzeniem powinien wynosić minimum 50%.

I [=m recykUngu, przvgotowanlado ponownegou'Yda-
i odzysku innymi metodami [%]

I I 2018 r. I 2019 r. I 2020 r.-IInne niż
niebezpieczne

50 60 70odpady budowlane
i rozbiórkowe

Poniższy wykres przedstawia pOZIOmy wymagane oraz osiągnięte przez Miasto
Garwolin.
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8. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. ge ust. l pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.

W 2018 roku odpady komunalne z terenu Miasta Garwolina zostały
przekazane następującym podmiotom:

Nazwa podmiotu Adres podmiotu Kod odpadu
(patrztabelaz

rodzajami odpadów)
Zakład utylizacji odpadów Sp. z 0.0. w ul. Sokołowska 2, 08-125 15 Ol 02
Siedlcach linia sortowania zmieszanych Suchożebry 15 Ol 07
odpadów komunalnych i kompostownia 2003 Ol
pryzmowa w Woli Suchożerbskiej, 2002 Ol

200307

Tonsmeier Centrum Sp. z 0.0. sortownia ul. Łąkoszyńska 12, 99- 1501 02
300 Kutno

Instalacja do recyklingu tworzyw ul. Konwojowa 96, 43- 15 Ol 02
sztucznych IMP Polowat Sp. z 0.0. 345 Bielsko- Biała

Stella Pack S.A. Zakład przetwarzania ul. Przemysłowa 33, 24- 15 Ol 02
odpadów 320 Poniatowa
Ergis - Recycling sp. z 0.0. Zakład Nowa Biała 39, 09-411 1501 02
recyklingu przetwarzania odpadów Biała
Aseo Recykling System przetwarzania ul. Fabryczna 21, 33-132 1501 02
odpadów Niedomice
FPHU Oplast - Recykling Zakład ul. Winduga 6, 87-132 1501 02
przetwarzania odpadów Bobrowniki 1501 01
Ekolider Instalacja do przetwarzania Lucin 4, 08-400 15 Ol 02
odpadów (Sortownia mechaniczna) Garwolin 2001 39

1501 01
2001 01

Akpol Adam Kuś Zakład przetwarzania ul. Młyńska 19, 1501 02
odpadów 23-200 Kraśnik
Stora Enso Poland S.A. Zakład odzysku ul. Armii Wojska 1501 02
l przerobu surowców wtórnych, Polskiego 21, 07-401 15 Ol 01
instalacja do produkcji mas włóknistych i Ostrołęka
papieru
Remondis Glass Recycling Polska Sp. z ul. Wawelska 107, 64- 1501 07
0.0. Stacja uzdatniania stłuczki szklanej 920 Piła
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Krynicki Recykling S.A. (Zakład Pełkinie 136 A, 37-511 1501 07
sortowania I uzdatniania stłuczki Wólka Pełkińska
szklanej)
Huta Szkła Gospodarczego - Zakład ul. Boryszewska 24a, 05- 15 Ol 07
Przetwarzania Odpadów 462 Wiązowna
EMKA S.A. Zakład unieszkodliwiania ul. Jaktorowska 15A, 2001 32
odpadów 96-300 Żyrardów
Sortownia zmieszanych odpadów ul. Przemysłowa 45, 200301
komunalnych oraz selektywnie Ławy, 07-411 Rzekuń
zebranych i instalacja do kompostowania
odpadów ulegających biodegradacji
administrowana przez MPK PURE
HOME Sp. z 0.0. Sp. K
Składowisko Odpadów w Woli ul. Sokołowska 2, 08-125 17 Ol 07
Suchożebrskiej Suchożebry 200203
Swiecie Recykling Sp. z 0.0. ul. Bydgoska 1, 86-100 1501 01
(Instalacja do przetwarzania makulatury) Świecie
Zakład celulozowo- papierniczy w ul. Lotnicza 1, 82-500 2001 01
Kwidzynie Kwidzyn
Cementownia Małogoszcz Instalacja do ul. Warszawska 110, 28- 16 Ol 03
termicznego przetwarzania odpadów 366 Małogoszcz
Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4, 08-400 170904
(Sortowania odpadów I linia do Garwolin 200307
produkcji paliw alternatywnych)
P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga ul. Adamowicza 4, 05- 2001 35*
(Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 530 Góra Kalwaria 20 Ol 36
elektrycznego i elektronicznego)

Rodzaje odpadów

Kod odpadu Nazwa odpadu

15 Ol Ol opakowania z papieru i tektury
1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych
1501 07 opakowania ze szkła
16 Ol 03 zużyte opony

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych I elementów wyposażenia inne niż

17 Ol 07 wymienione w 17 O l 06

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu innych niż
wymienionych w 170901, 170902 i 170903

2001 01 papier i tektura
20 Ol 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
2001 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 2001 21 i 2001 23 zawierających substancje niebezpieczne
20 Ol 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

w 2001 21,20 Ol 23 i 20 Ol 35
2001 39 tworzywa sztuczne
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200201 odpady ulegające biodegradacji
200203 inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200307 odpady wielkogabarytowe

W 2018 roku odpady powstałe po
(niesegregowanych) odpadów komunalnych
składowania następującemu podmiotowi:

-Składowisko Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125
Suchożebry: odpady o kodach 190599,19 12 12

sortowaniu
przekazane

zmieszanych
zostały do

9. Edukacja ekologiczna

W 2018 roku Konsorcjum Ekolider Jarosław Wyglądała i Tonsmeier Centrum
Sp. z 0.0. zgodnie z zapisami umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie miasta Garwolina przeprowadziło akcję edukacyjna w formie konkursu
ekologicznego "Młodzi liderzy ekologii" skierowaną do przedszkoli i szkół z terenu
Miasta Garwolina. Uczestnicy konkursu zorganizowali i prowadzili zbiórkę
makulatury, tworzyw sztucznych lub opakowań ze szkła oraz przekazanie je
organizatorom konkursu. Konkurs rozstrzygnięty został 18 czerwca 2018 roku podczas
pikniku ekologicznego. Mieszkańcy Miasta Garwolina otrzymali ulotki w formie
papierowej druku dwustronnym. Na jednej stronie znajdował się harmonogram
odbioru odpadów komunalnych, a na drugiej stronie szczegółowa informacja jak
należy segregować odpady oraz jakie odpady można oddać do punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9. Podsumowanie

W analizowanym okresie na łączne koszty pomesione w związku
z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
w wysokości 3 185 166,94 złotych zrealizowano dochody z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 174905,54 złotych. Zgodnie
ze Sprawozdaniem RB 27S zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota
210 868,94 zł, natomiast nadpłaty 49 033,64 zł. Wykazane w Sprawozdaniu Rb 28S
zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 274504,10 zł.

10. Wnioski

• Miasto Garwolin systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018
roku objęto 15688 mieszkańców;

• liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 2 705, a dla
nieruchomości niezamieszkałych 1245;

• segregację deklarowało 98,4% mieszkańców, zaś nieselektywną zbiórkę
odpadów 1,6%
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• wśród całej ilości odpadów komunalnych z terenu Miasta Garwolina w 2018
roku największa część stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne - 3 171,967 Mg, co stanowi 58,308 % wszystkich odpadów;

• Miasto Garwolin w 2018 roku osiągnęło 15,38% poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
przy dopuszczalnym poziomie 40%;

• Miasto Garwolin w 2018 roku osiągnęło 36,26% poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, przy
minimalnej wartości 30%;

• Miasto Garwolin w 2018 roku osiągnęło 100 % poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Minimalny poziom powinien
wynosić minimum 50%.
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