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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i cel sporządzenia opracowania 
 

Przedmiot opracowania stanowi „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Wola Krzysztoporska za rok 2019.” 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 
30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy (art. 9tb ust. 2) oraz podlega ona publicznemu 
udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy 
(art. 9tb ust. 3). 
 
 

1.2. Zakres opracowania 
 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.) na podstawie sprawozdań złożonych przez 
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, 
informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych 
dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) liczbę mieszkańców; 
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12; 
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych. 

 
 
 
 
 
 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ZA ROK 2019 

 

4 | S t r o n a  

2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
ELEMENTY OBLIGATORYJNE WYMIENIONE W ART. 9TB 

 

2.1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701) podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazywać 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej zapewniającej 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji 
nadających się w całości lub w części do odzysku. 

Wytwórca odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, jest obowiązany przekazywać 
te odpady do instalacji komunalnej zapewniającej składowanie odpadów powstających 
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 
 
Instalacja komunalna – to instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, spełniająca wymagania 
najlepszej dostępnej techniki, zapewniająca: 

• mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, 

• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych. 

 
Marszałek Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę 

funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały 
oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów 
oraz instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji. 

Zgodnie z listą opublikowaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego na terenie 
województwa łódzkiego funkcjonuje 7 instalacji komunalnych do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 9 instalacji 
komunalnych do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych (stan na 31.03.2020 r.). 

W kolejnych tabelach przedstawiono wykaz funkcjonujących instalacji komunalnych 
na terenie województwa łódzkiego, natomiast na rycinach ich położenie względem Gminy Wola 
Krzysztoporska wraz z podaniem odległości. 
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Tabela 1. Lista instalacji komunalnych na terenie województwa łódzkiego do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

Lp. Lokalizacja instalacji Podmiot prowadzący instalację 

1. Krzyżanówek, gm. Krzyżanów 
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 

2. Dylów, gm. Pajęczno 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

3. Ruszczyn, gm. Kamieńsk 
FB Serwis S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

4. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

5. Płoszów, gm. Radomsko 
PGK Sp. z o.o. 

ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko 

6. Julków, gm. Skierniewice 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

7. Różanna, gm. Opoczno 
PGK Sp. z o.o. 

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 

Źródło: https://bip.lodzkie.pl/files/rolnictwo/Lista_instalacji71119.pdf 
 
Tabela 2. Lista instalacji komunalnych na terenie województwa łódzkiego do składowania odpadów 

powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

Lp. Lokalizacja instalacji Podmiot prowadzący instalację 

1. Krzyżanówek, gm. Krzyżanów 
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 

2. Dylów, gm. Pajęczno 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

3. Ruszczyn, gm. Kamieńsk 
FB Serwis S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

4. Lubochnia Górki, gm. Lubochnia 
SUEZ Polska Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa 

5. Różanna, gm. Opoczno 
PGK Sp. z o.o. 

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 

6. Julków, gm. Skierniewice 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

7. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

8. Płoszów, gm. Radomsko 
PGK Sp. z o.o. 

ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko 

9. Koluszki, gm. Koluszki 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

Źródło: https://bip.lodzkie.pl/files/rolnictwo/Lista_instalacji71119.pdf 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ZA ROK 2019 

 

6 | S t r o n a  

 
Rysunek 1. Lokalizacja instalacji komunalnych (MBP) na terenie województwa łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://geoportal.lodzkie.pl/imap/ 
 

 
Rysunek 2. Lokalizacja instalacji komunalnych (składowiska) na terenie województwa łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://geoportal.lodzkie.pl/imap/ 
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W stosunku do bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie ma obowiązku ich 
przekazywania do instalacji komunalnych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 
1579) większy nacisk kładzie na zagospodarowywanie bioodpadów już u źródła 
w przydomowych kompostownikach zgodnie z zasadą bliskości. Powyższa ustawa umożliwia 
określenie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie wymagań dotyczących 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, 
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Dodatkowo rada gminy, w drodze 
uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Wprowadzenie powyższych rozwiązań ma pozwolić osiągnąć wzrost efektywności 
zagospodarowywania bioodpadów oraz zmniejszyć koszty funkcjonowania gminnych systemów 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
 

2.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi 

 
W chwili sporządzania niniejszej analizy na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 

nie planuje się przeprowadzać inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W 2019 r. wymieniono część ogrodzenia i oświetlenie placu PSZOK- u znajdującego się 

przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej. Koszt inwestycji wyniósł 7 995,00 zł (środki 
własne). 
 
 

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

 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługi administracyjnej tego systemu; 
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 
również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały 
wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone 
do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników 
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w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

Łączne koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2019 r. wyniosły 1 132 836,25 zł, w tym koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych wyniosły 1 046 123,19 zł (co stanowi 92,3 %) oraz pozostałe koszty 
(m.in. organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyposażenie 
stanowiska pracy, szkolenia pracowników i wynagrodzenie, artykuły papiernicze) wyniosły 
86 713,06 zł (co stanowi 7,7 %). 

W porównaniu do lat wcześniejszych koszty funkcjonowania gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi systematycznie rosną. Wpływ na taki stan rzeczy mają 
przede wszystkim wzrastające koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z obszaru gminy. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono dane dotyczące kosztów 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 
2016-2019. 
 

Tabela 3. Koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
w latach 2016-2019 

Koszty [zł] 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

odbiór i zagospodarowanie 
odpadów 

912 562,20 979 360,20 1 035 504,00 1 046 123,19 

pozostałe koszty 72 892,05 61 903,07 87 521,99 86 713,06 

ŁĄCZNIE 985 454,25 1 041 263,27 1 123 025,99 1 132 836,25 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 1. Struktura kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2019 r. 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 2. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2016-2019 

w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi [zł] 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 3. Pozostałe koszty (m.in. organizacja PSZOK, wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia 

pracowników i wynagrodzenie, artykuły papiernicze) funkcjonowania gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016-2019 [zł] 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

2.4. Liczba mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska 
 

Według ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy liczba mieszkańców Gminy Wola 
Krzysztoporska (stan na dzień 31.12.2019 r.) wynosiła 11 838 osób. Liczba mieszkańców 
wykazana w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła natomiast 10 743 osób. Udział 
liczby mieszkańców wykazanych w złożonych deklaracjach do liczby mieszkańców gminy według 
ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy wyniósł 90,8 % (stan na 31.12.2019 r.) 
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W porównaniu do 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska według 
ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy zmniejszyła się o 26 osób (spadek o 0,1 %), natomiast 
liczba mieszkańców wykazanych w złożonych deklaracjach pozostała bez zmian. 

Na kolejnych wykresach przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców Gminy Wola 
Krzysztoporska w latach 2016-2019 według ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy oraz 
według składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 
Wykres 4. Liczba mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Wykres 5. Udział liczby mieszkańców Gminy wykazanych w złożonych deklaracjach w stosunku 

do liczby mieszkańców wg ewidencji prowadzonej przez Urząd w latach 2016-2019 
Źródło: opracowanie własne  
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2.5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, 
o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna 
podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 

 
Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych realizowany jest na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez 
właścicieli takich nieruchomości z podmiotami odbierającymi odpady komunalne. 
 
 

2.6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 

W 2019 r. z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska odebrano 2 306,528 Mg odpadów 
komunalnych, w tym 2 260,547 Mg z nieruchomości zamieszkałych (98,0 %) oraz 45,981 Mg 
z nieruchomości niezamieszkałych (2,0 %). Największy udział w łącznej ilości odebranych 
odpadów komunalnych posiadały: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (42,8 %), 
odpady ulegające biodegradacji (23,4 %), zmieszane odpady opakowaniowe (16,0 %) oraz 
opakowania ze szkła (12,4 %). 

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości 
odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
 

Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 

Kod Rodzaj Ilość [Mg] Udział 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 986,924 42,8% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 539,520 23,4% 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 369,900 16,0% 

15 01 07 Opakowania ze szkła 284,894 12,4% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,054 3,4% 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 40,460 1,8% 

16 01 03 Zużyte opony 5,220 0,2% 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  1,400 0,1% 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 36 
0,060 0,003% 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,050 0,002% 

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

niebezpieczne składniki 
0,024 0,001% 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,022 0,001% 

SUMA 2 306,528 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 6. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 7. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska 

w 2019 r. [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 

 
W załączniku nr 1 do niniejszej Analizy przedstawiono sposoby i miejsca 

zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z terenu gminy 
w roku 2019. 
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W porównaniu do roku 2018 ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 
Wola Krzysztoporska zmniejszyła się o 56,946 Mg, co stanowi 2,4 %. Jednak w porównaniu 
do lat wcześniejszych (2016-2017) ilość odebranych odpadów komunalnych wzrosła znacznie 
(o ponad 10 %). 

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów 
komunalnych odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019. 
 

Tabela 5. Ilość odpadów komunalnych odebranych 
z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 

Rok Ilość odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2016 2 087,695 

2017 2 083,606 

2018 2 363,474 

2019 2 306,528 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 8. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska 

w latach 2016-2019 [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

2.7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych 
z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

2.7.1. Zmieszane odpady komunalne 
 

W 2019 r. z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska odebrano 986,924 Mg zmieszanych 
odpadów komunalnych. Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych 
odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2019 r. wyniósł 42,8 %. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej 
masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 

2 087,695 2 083,606

2 363,474
2 306,528

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ZA ROK 2019 

 

14 | S t r o n a  

 
Wykres 9. Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odbieranych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska systematycznie maleje, co jest korzystną 
sytuacją świadczącą o wzroście efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono dane dotyczące zmieszanych 
odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019. 
 

Tabela 6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 
z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 

Rok 
Ilość odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych [Mg] 
Udział w łącznej ilości odebranych 

odpadów komunalnych 

2016 1 402,729 67,2% 

2017 1 200,489 57,6% 

2018 1 122,339 47,5% 

2019 986,924 42,8% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 11. Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych odpadów 

komunalnych z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

2.7.2. Bioodpady 
 

W 2019 r. z terenu Gminy Wola Krzysztoporska odebrano 539,520 Mg bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne. Udział bioodpadów w łącznej masie odebranych odpadów 
komunalnych z obszaru gminy w 2019 r. był wysoki i wyniósł 23,4 %. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział bioodpadów w łącznej masie odebranych 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
 

 
Wykres 12. Udział bioodpadów w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
Źródło: opracowanie własne 
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odbieranych bioodpadów z terenu gminy systematycznie rośnie, co jest pozytywnym zjawiskiem 
świadczącym o wzroście efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono dane dotyczące ilość selektywnie 
odebranych bioodpadów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019. 
 

Tabela 7. Ilość selektywnie odebranych bioodpadów 
z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 

Rok 
Ilość odebranych selektywnie 

bioodpadów [Mg] 
Udział w łącznej ilości odebranych 

odpadów komunalnych 

2016 0,000 0,0% 

2017 180,140 8,6% 

2018 485,420 20,5% 

2019 539,520 23,4% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 13. Ilość selektywnie odebranych bioodpadów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska 

w latach 2016-2019 [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 14. Udział bioodpadów (selektywnie odebranych) w łącznej masie odpadów komunalnych 

odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 
Źródło: opracowanie własne 
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2.7.3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych przeznaczone do składowania  

 
W 2019 r. z odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska odpadów komunalnych 

powstało 324,304 Mg pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały zeskładowane. 
W łącznej masie pozostałości 106,534 Mg (32,9 %) powstało z sortowania odpadów selektywnie 
odebranych, natomiast 217,770 Mg (67,1 %) z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

W 2019 r. zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Wola Krzysztoporska 
przetwarzane były w instalacji komunalnej w Dylowie A prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
EKO-REGION Sp. z o.o. 

Efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 2019 r. 
w wymienionej powyżej instalacji wyniosła 77,9 % (z przetworzenia 986,924 Mg zmieszanych 
odpadów komunalnych powstało 217,770 Mg pozostałości przekazanych do składowania). 
 
 

3. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK) NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

 
Jednym z podstawowych obowiązków gmin w myśl ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach jest utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą samodzielnie w ramach uiszczanej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyć posegregowane odpady komunalne. 

Na terenie Gminy Wola Krzysztoporska PSZOK funkcjonuje w miejscowości Wola 
Krzysztoporska przy ul. Cmentarnej 22. 

W 2019 r. w PSZOK zebrano 896,860 Mg odpadów komunalnych. Udział odpadów 
zebranych w PSZOK w stosunku do ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 
wyniósł 38,9 %. Jest to wysoki udział świadczący o tym, iż PSZOK jest ważnym i pożądanym 
elementem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największy udział 
w łącznej ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK posiadały zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
(37,5 % - 336,560 Mg). 

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości 
odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2019 r. 
 

Tabela 8. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2019 r. 

Kod Rodzaj Ilość [Mg] Udział 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

336,560 37,5% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 160,640 17,9% 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
127,700 14,2% 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  112,080 12,5% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 99,700 11,1% 
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Kod Rodzaj Ilość [Mg] Udział 

16 01 03 Zużyte opony 36,600 4,1% 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,280 1,5% 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,300 1,1% 

SUMA 896,860 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 15. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne 

 
W załączniku nr 2 do niniejszej Analizy przedstawiono sposoby i miejsca 

zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2019 r. 
Ilość odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK systematycznie rośnie. W 2019 r. 

w PSZOK zebrano o 315,138 Mg (54,2 %) odpadów komunalnych więcej niż w roku 2018. 
W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono dane dotyczące ilość odpadów 

komunalnych zebranych w PSZOK w latach 2016-2019. 
 

Tabela 9. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w latach 2016-2019 

Rok 
Ilość odpadów zebranych 

w PSZOK [Mg] 
Udział w stosunku do ilości odpadów 

komunalnych odebranych z nieruchomości 

2016 416,946 20,0% 

2017 486,614 23,4% 

2018 581,722 24,6% 

2019 896,860 38,9% 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 16. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w latach 2016-2019 [Mg] 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 17. Udział odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w stosunku do ilości odpadów 

komunalnych odebranych z nieruchomości w latach 2016-2019 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

4. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGU ORAZ 
OGRANICZENIA SKŁADOWANIA MASY ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

 

4.1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych wszystkie gminy w kraju zobowiązane są do osiągnięcia 
w 2019 r. 40 % poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
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W 2019 r. na terenie Gminy Wola Krzysztoporska zebrano i odebrano 833,812 Mg 
odpadów surowcowych (opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, 
zmieszane odpady opakowaniowe oraz opakowania ze szkła). Natomiast recyklingowi poddano 
625,937 Mg odpadów surowcowych. 

W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi z obszaru Gminy 
Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
 

Tabela 10. Ilość odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi 
z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. 

Kod Rodzaj Ilość [Mg] Udział 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 238,324 38,1% 

15 01 07 Opakowania ze szkła 182,169 29,1% 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 166,475 26,6% 

15 01 04 Opakowania z metali 34,544 5,5% 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 3,945 0,6% 

20 01 01 Papier i tektura 0,480 0,1% 

SUMA 625,937 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Wykres 18. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów surowcowych poddanych recyklingowi 

z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r. [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 

 
Duża ilość odpadów surowcowych poddana recyklingowi w 2019 r. pozwoliła osiągnąć 

Gminie Wola Krzysztoporska 57,44 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wymagany w 2019 r. 40 % poziom został 
więc osiągnięty). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomy 
recyklingu w latach 2016-2019 na tle wymaganych do osiągnięcia poziomów w latach 2016-2020. 
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Wykres 19. Osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomy recyklingu odpadów papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2016-2019 na tle poziomów wymaganych do osiągnięcia 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

4.2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy zobowiązane są do osiągnięcia 
w 2019 r. 60 % poziomu recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. 

W 2019 r. z obszaru Gminy Wola Krzysztoporska odebrano (z PSZOK) 336,560 Mg innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06). Recyklingowi poddano wszystkie odebrane odpady budowlane 
i rozbiórkowe co oznacza, iż osiągnięty przez Gminę Wola Krzysztoporska poziom recyklingu 
wyniósł 100,0 % (wymagany w 2019 r. 60 % poziom został więc osiągnięty). 

Na kolejnych wykresach przedstawiono porównanie ilości odebranych w latach 2016-
2019 innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz osiągany przez 
Gminę Wola Krzysztoporska poziomu recyklingu tych odpadów. 
 

 
Wykres 20. Ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2016-2019 [Mg] 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 21. Osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomy recyklingu odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w latach 2016-2019 na tle poziomów wymaganych do osiągnięcia 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

4.3. Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
wszystkie gminy w 2019 r. zobowiązane są do zredukowania masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania do poziomu 40 % w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych na terenie gminy w 1995 r. 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska wynosi 563,859 Mg (obliczone na podstawie metodologii określonej 
w Rozporządzeniu MŚ z dnia 15 grudnia 2017 r.). 

W 2019 r. z odebranych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska odpadów komunalnych 
powstało 321,259 Mg pozostałości z sortowania i z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, które zostały zeskładowane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
321,259 Mg pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania 
przekłada się na 128,504 Mg odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

W celu wyliczenia osiągniętego przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomu ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania należy 
uwzględnić zmianę liczby mieszkańców gminy pomiędzy rokiem 1995 a 2019 r. (współczynnik 
„D”, który dla roku 2019 dla Gminy Wola Krzysztoporska wynosi 0,895). 

Wykorzystując powyższe dane osiągnięty przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2019 r. 
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania wynosi: 
 

128,504 [Mg] / (563,859 [Mg] * 0,895) = 25,46 % 
 

Osiągnięty w 2019 r. przez Gminę Wola Krzysztoporska poziom ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 25,46 % (wymagany 
w 2019 r. 40 % poziom redukcji został więc osiągnięty). 
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Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomy 
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2016-2019 na tle 
poziomów dopuszczalnych. 
 

 
Wykres 22. Osiągane przez Gminę Wola Krzysztoporska poziomy ograniczenia składowania 
odpadów ulegających biodegradacji w latach 2016-2019 na tle poziomów dopuszczalnych 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

5. UCHWAŁY RADY GMINY Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI PODJĘTE W 2019 R. 

 

W 2019 r. Rada Gminy Wola Krzysztoporska nie podejmowała uchwał z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
 

6. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE PROWADZONE 
W 2019 R. 

 
Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt. 8 gminy 

zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, 
a w szczególności prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Gmina Wola Krzysztoporska w 2019 r. prowadziła działania informacyjne dotyczące 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez ulotki (cały rok 
umieszczone na stronie internetowej), artykuły w prasie lokalnej i artykuły na stronie 
internetowej, w zależności od potrzeby, np. w związku z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. 
Do końca listopada każdego roku mieszkańcy otrzymują harmonogram odbioru odpadów 
na kolejny rok oraz ulotkę informacyjną dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży organizowana jest corocznie w ramach umowy 
zawartej z firmą EKO-REGION Sp. z o.o. W 2019 r. edukacja ekologiczna była zorganizowana 
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2 razy – w roku szkolnym 2018/2019 (w dniach 04.02.2019 – 06.03.2019) oraz w roku szkolnym 
2019/2020 (w dniach 02.10.2019 -27.11.2019). 

Ponadto na bieżąco pracownicy Urzędu Gminy udzielali mieszkańcom szczegółowych 
informacji dotyczących wypełnienia deklaracji, sposobu segregacji odpadów czy harmonogramu 
wywozu odpadów. 

Poniżej zamieszczono ulotkę informującą o zasadach prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. 
 

 
Rysunek 3. Ulotka informująca o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 

obowiązujących na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 
Źródło: http://bip.wola-krzysztoporska.pl/ 
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7. PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzona analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi wykazała następujące 
pozytywne oraz negatywne aspekty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 r.: 

• Pozytywne: 
• znaczny spadek ilości odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz udziału 

tych odpadów w łącznej masie odbieranych odpadów komunalnych z obszaru gminy 
w porównaniu do lat wcześniejszych; 

• znaczny wzrost ilości odbieranych selektywnie bioodpadów z obszaru gminy 
w porównaniu do lat wcześniejszych; 

• znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w porównaniu 
do lat wcześniejszych; 

• osiągnięcie znacznie wyższego poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w porównaniu do lat wcześniejszych; 

• osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania; 

• osiągnięcie 100 % poziomu recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (podobnie jak w latach wcześniejszych). 

• Negatywne: 
• systematycznie wzrastające koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy; 
• powstawanie zaległości z tytułu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż gmina we właściwy sposób prowadzi system 

gospodarowania odpadami komunalnymi o czym świadczy przede wszystkim wzrost ilości 
odpadów odbieranych w sposób selektywny oraz systematyczne osiąganie coraz bardziej 
rygorystycznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. 

Najważniejszym zadaniem Gminy Wola Krzysztoporska jest intensyfikacja prowadzenia 
działań edukacyjnych oraz organizacyjnych wpływających na zmniejszenie ilości wytwarzanych 
i odbieranych z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, a także zwiększenie wpływów 
finansowych do systemu (co jest szczególnie istotne w kontekście obserwowanego znacznego 
wzrostu cen na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1. Sposoby i miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 
odebranych z nieruchomości z terenu gminy w 2019 r. 
 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 
odpadów 

przekazanych 
do zagospodaro-

wania [Mg] 

Sposób 
zagospo-

darowania 
odebranych 
odpadów* 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 

przekazane odpady 
Adres instalacji 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
946,721 R12 Zakład w Dylowie A 

Dylów A, 
98-330 Pajęczno 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

133,238 R12 Zakład w Julkowie 
Julków, 

96-116 Dębowa Góra 

76,995 R12 Zakład w Gortatowie 
Gortatów, 

46-200 Kluczbork 

159,667 R12 Zakład w Bełchatowie 
ul. Przemysłowa 14,16, 

97-400 Bełchatów 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

25,273 R5 JUKO Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1 

97-300 Piotrków Tryb. 

174,014 R5 
Krynicki 

Recykling S.A. 
ul. Klonowa 58, 

42-700 Lubliniec 

83,063 R5 
Krynicki 

Recykling S.A. 
Pełkinie 136A, 

37-511 Wólka Pełkińska 

1,944 R5 
Remondis Glass 
Recycling Polska 

ul. Portowa 22, 
44-100 Gliwic 

16 01 03 Zużyte opony 5,220 R1 
Cementownia 

Warta S.A. 

ul. Przemysłowa 17, 
Trębaczew, 

98-355 Działoszyn 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,022 R12 
Remondis Electro-
recycling Sp. z o.o. 

ul. Ekologiczna 2, 
05-870 Błonie 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 
0,050 R12 Zakład w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 14,16, 
97-400 Bełchatów 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki 

0,024 R12 
Remondis Electro-
recycling Sp. z o.o. 

ul. Pryncypalna 132/134, 
93-373 Łódź 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne 
0,060 R12 

Remondis Electro-
recycling Sp. z o.o. 

ul. Pryncypalna 132/134, 
93-373 Łódź 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,054 R12 Zakład w Bełchatowie 
ul. Przemysłowa 14,16, 

97-400 Bełchatów 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
25,423 R12 Zakład w Dylowie A 

Dylów A, 
98-330 Pajęczno 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
14,780 R12 Zakład w Dylowie A 

Dylów A, 
98-330 Pajęczno 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,600 R12 JUKO Sp. z o.o. 
ul. 1-go Maja 25a, 

97-300 Piotrków Tryb. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  1,400 R12 JUKO Sp. z o.o. 
ul. 1-go Maja 25a, 

97-300 Piotrków Tryb. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 39,260 R12 
Zakład  

w Bełchatowie 
ul. Przemysłowa 14,16, 

97-400 Bełchatów 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

521,900 R3 
Zakład  

w Dylowie A 
Dylów A,  

98-330 Pajęczno 

17,620 R3 
ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 20, 

96-200 Rawa Maz. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,200 R12 JUKO Sp. z o.o. 
ul. Mireckiego, 

97-300 Piotrków Tryb. 

*Wyjaśnienie procesów odzysku: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; R3 Recykling lub odzysk 
substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych; R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1–R11 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. Sposoby i miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 
zebranych w PSZOK w 2019 r. 
 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 
odpadów 

przekazanych 
do zagospodaro-

wania [Mg] 

Sposób 
zagospodaro-

wania 
odebranych 
odpadów* 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 

przekazane odpady 
Adres instalacji 

15 01 01 
Opakowania z papieru 

i tektury 
13,280 R12 

Zakład  
w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 
14,16, 97-400 

Bełchatów 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
112,080 R12 

Zakład  
w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 
14,16, 97-400 

Bełchatów 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
10,300 R12 

Zakład  
w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 
14,16, 97-400 

Bełchatów 

16 01 03 Zużyte opony 

28,640 

R1 

Cementownia  
Warta S.A. 

ul. Przemysłowa 17,  
98-355 Trębaczew 

7,960 
DYCKERHOFF Polska 

Sp. z o.o. 
ul. Zakładowa 3, 
26-052 Nowiny 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione  
w 17 01 06 

66,160 

R5 

Zakład  
w Dylowie A 

Dylów A,  
98-330 Pajęczno 

270,400 Zakład w Julkowie 
Julków, 

96-116 Dębowa Góra 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
160,640 R3 Zakład w Dylowie A 

Dylów A,  
98-330 Pajęczno 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

5,000 R12 Zakład w Dylowie A 
Dylów A,  

98-330 Pajęczno 

94,700 R12 
Zakład  

w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 
14,16, 97-400 

Bełchatów 

20 03 99 
Odpady komunalne 

niewymienione w innych 
podgrupach 

127,700 R12 
Zakład  

w Bełchatowie 

ul. Przemysłowa 
14,16, 97-400 

Bełchatów 

*Wyjaśnienie procesów odzysku: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; R3 Recykling lub odzysk 
substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 
R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych; R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1–R11 
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