ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W
GMINIE JAKTORÓW ZA ROK 2018
1. ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW Z TERENU GMINY ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE.
W 2018 r. odebrano z terenu Gminy Jaktorów 3729,204 ton odpadów, w tym poszczególnych frakcji:


61,69 % - 2310,685 - ton zmieszanych odpadów komunalnych,



13,37 % - 498,350 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych,



1,28 % - 47,840 tony innych frakcji zebranych selektywnie



5,99 % - 223,450 - tony opakowań ze szkła,



0,30 % - 10,990 ton opakowań z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych,



0,77 % - 28,800 ton opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury,



8,42 % - 314,100 tony odpadów ulegających biodegradacji,



6,38 % - 237,700 tony odpadów wielkogabarytowych,



1,51 % - 56,460 ton gruzu,



0,02 % – 0,829 tony pozostałych odpadów.

61,69 % Zmieszane odpady
komunalne (w tym pozostałość
po segregacji)
13,37 % Zmieszane odpady
opakowaniowe
1,28 % Inne frakcje zebrane selektywnie
5,99 % Opakowania ze szkła
0,30 % Opakowania z tworzyw
sztucznych oraz tworzyw
sztucznych
0,77 % Opakowania z papieru i
tektury oraz papieru i tektury
8,42 % Odpady ulegające biodegradacji
6,38 % Odpady wielkogabarytowe
1,51 % Gruz oraz odpad budowlany

Wszystkie odebrane odpady z terenu gminy nie zostały poddane składowaniu na wysypiskach, natomiast zostały
przekazane do specjalistycznych zakładów przetwarzających odpady zgodnie z przepisami prawa.
Na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku system gospodarowania odpadami z posesji zamieszkałych był
obsługiwany przez firmę Toensmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńska 127
Odebrane odpady z terenu Gminy Jaktorów zostały przekazane do:

1. P.U. Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn – zmieszane odpady komunalne, pozostałość po
segregacji, zmieszane, odpady

z betonu, gruzu ceglanego,

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia;
2. MZO Pruszków Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły, 05-800 Pruszków - zmieszane odpady komunalne, pozostałość po
segregacji, opakowania z tektury i papieru, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych;
3. ZGK Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 2, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki - zmieszane

odpady z

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
4. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszańska 127, 99-300 Kutno – zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze
szkła, opakowania z papieru i tektury, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
5. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Zakład zagospodarowania odpadów w Krzyżanówki 99-314 Krzyżanów – odpady
wielkogabarytowe, inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
6. Remondis Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź – baterie i akumulatory;
7. Remondis Sp z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa – zmieszane odpady komunalne, pozostałość po segregacji,
zmieszane;
8. Byś Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa - zmieszane odpady komunalne, pozostałość po
segregacji, zmieszane;
9. ZUK Sp. z o.o. Krośniewice, Sortownia odpadów w miejscowości Franki – zmieszane odpady opakowaniowe;
10. Eko-Region Sp. z o.o., 96-116 Julków – odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady opakowaniowe;
11. P.P.H.U. ZEBRA Sp. j., ul. Chemiczna 8, 95-500 Sochaczew – odpady wielkogabarytowe;
12. MPO Sp. z o.o. w M.St Warszawie, ul. Kampinowska 1, 01-934 Warszawa – odpady ulegające biodegradacji;
13. Instalacja Termicznego Pzetwarzania Odpadów w ZUOM przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. DR I
Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz – przeterminowane leki;
14. P.P.H.U. ABBA Ekomed, ul. Kluczyki 17-21, 87-100 Toruń – lampy fluorescencyjne i inne odpadamy zawierające
rtęć;
15. Cementownia Warta S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn – zużyte opony;
16. PGK Żyrardów Sp. z o.o., 96-325 Słabomierz - zmieszane

odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.
Wszelkie szczegółowe informacje o ilości odebranych odpadów oraz miejscu ich zagospodarowania
zamieszczone są w Sprawozdaniu Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2018 rok dostępnym na stronie internetowej gminy Jaktorów pod adresem www.jaktorow.pl.

2. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ POZIOMY RECYKLINGÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz 2412) na rok 2018
został określony poziom ograniczenia masy w/w odpadów w wysokości nie większej niż 40%. Osiągnięty poziom z
terenu Gminy Jaktorów wyniósł 7,15%. Wynik ten zawdzięczamy przede wszystkim kierowaniu wszystkich odpadów do
specjalistycznych instalacji przetwarzania i utylizacji odpadów, a nie bezpośrednim składowaniu odpadów na wysypisku.
Kolejnymi obowiązkami gminy z zakresu recyklingu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2167) są wymogi osiągnięcia poziomów recyklingu dla
odpadów:
1) papier, metal, szkło oraz tworzywa sztuczne - powinien wynieść nie mniej niż 30%
2) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien wynieść nie mnie niż 50%.
Gmina Jaktorów wywiązała się z wymogów oraz osiągnęła poziom 32,83% dla papieru, metali, szkła oraz tworzyw
sztucznych oraz poziom 100% odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych.

3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH

ORAZ

POZOSTAŁOŚCI

Z

SORTOWANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
Na terenie Gminy Jaktorów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie frakcje
odpadów odebrane z terenu gminy, zgodnie z przepisami prawa przekazywane były i będą przekazywane do
specjalistycznych zakładów zajmującymi się przetwarzaniem i utylizacją tych odpadów.

4. LICZBA MIESZKAŃCÓW.
Liczba mieszkańców zadeklarowanych na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 11 476 osób.

5. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU W 2018 ROKU.
Wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły
1 950 910,23 złotych.
6. WNIOSKI.

Wraz z wprowadzeniem systemu odbioru opadów od mieszkańców przez gminę zauważalny jest ponad
dwukrotny wzrost całkowitej ilości odbieranych odpadów od mieszkańców. Powszechność odbioru odpadów
oraz rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi metodą od ilości osób zamieszkujących, nie
zaś jak poprzednio od ilości odpadów spowodowało regularne oddawanie śmieci firmie wyłonionej w
przetargu, a jednocześnie zmniejszenie odpadów wywożonych do pobliskich lasów, a także spalanych w
domowych piecach. Od momentu wejścia w życie obowiązku organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów
przez gminę, widoczna jest tendencja wzrostowa ilości odpadów odbieranych z terenu Gminy Jaktorów. W
2018 roku, ilość odpadów utrzymała się na porównywalnym poziomie do roku 2017.
W tym roku Gmina prowadziła szereg akcji edukacyjnych wśród mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych mających na celu poprawne prowadzenie segregacji starając się dotrzeć do jak największej ilości
mieszkańców poprzez działania:


dostarczenia do każdej nieruchomości zamieszkałej instrukcji poprawnej segregacji odpadów;



kontroli oddawanych odpadów i mobilizacji mieszkańców do poprawnej segregacji;



cykl artykułów o tematyce odpadów w biuletynie „Wieści z gminy”;



edukacji młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych na terenie gminy.
Podjęte działania przyczyniły się do zatrzymania tendencji wzrostowej, co więcej zmniejszenia ilości
odpadów zmieszanych (z pojemnika) na poczet zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie, co
świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców dotyczącej prawidłowego postępowania z
odpadami jako wynik kampanii edukacyjnej. Należy podkreślić również dwukrotny wzrost ilości
odebranych odpadów biodegradowalnych (zielonych) w porównaniu do roku 2017, jak również
zauważalny jest znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych.
Wraz z wejściem w życie obecnego systemu zmianie uległo zagospodarowanie odpadów w

specjalistycznych instalacjach do odzysku i utylizacji odpadów. Przed rokiem 2013 dopuszczalne było
składowanie części odpadów na wysypiskach śmieci bezpośrednio po ich odebraniu od mieszkańca, natomiast
w 2018 roku jedynie składowano odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów stanowiące 1,99 %
masy wszystkich odebranych odpadów z terenu całej gminy. Wszystkie pozostałe odpady zgodnie z przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zostały poddane specjalnym procesom przetwarzania,
recyklingu bądź utylizacji odpadów.

Poniższa tabela prezentuje kolejno ilość głównie oddawanych frakcji odpadów z posesji zamieszkałych, jak również z posesji niezamieszkałych z roku 2012, gdzie
obowiązywał stary system, rok 2013 tzw. rok przejściowy gdzie gminny system obowiązywał od lipca oraz w latach 2014 - 2018 w których gmina gospodaruje
odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
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