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1. CEL I ZAT,O2LF;NIA ANALIZY.

Niniejszy dokument stanowi analizE stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Miejskiej KoNo za 2021 r., sporzqdzonq, w celu weryfikacji mo2liwoSci technicznych

i organizacvjnych gniny w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poa.888, 1648, 2l5l) gminy zobowiryane s4 do

wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

w celu weryfikacji mo2liwoSci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnym i. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie mozliwoSci

przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci

z sortowania i pozostaloSci z mechaniczno - biologicznego przetv,rarzania odpad6w

komunalnych przeznaczonych do skladowania, a takhe potrzeb inwestycyjnych zwiqzanych

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koszt6w poniesionych w zwiqzlctt

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych.

Ma ona r6wniez dostarczyd informacji dotycz4cych liczby mieszkaric6w,liczby wlaScicieli

nieruchomoSci, kt6rzy nie wykonuj4 obowipk6w wynikaj4cych z ustawy, iloSci odpad6w

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a takhe iloSci zmieszanych odpad6w

komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z teren6w gminy oraz powstaj4cych

z przetwaruania odpad6w komunalnych pozostaloSci z sortowania i pozostaloSci

z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania. Poniasza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kolo od '1.. styczma2l2l r. do 31 grudnia

2021 r.

2. REGULACJE PRAWNE ZZAKR&SU GOSPODARKI ODPADAMI.

Podczas opracowania niniejszej arnlizy wykorzystano nastgpuj4ce dokumenty:

1 . Ustawa z dnia 14 gradrua 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U . 2 2022 r., poz. 699 ),

2. Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach

(Dz. U. z 2021 r. poz.888, 1648, 2l5l),



3. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r, w sprawie katalogu

odpad6w (Dz.U.22020 r.,poz. l0),

4. Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie

rocznyclt poziom6w recyklingu odpad6w opakowaniowych w poszczeg6lnych latach do

2030 r. (D2.U.2027 r., po2.2375),

5. Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie

sposobu obliczania poziom6w przygotowania do ponownego u|ycia i recyklingu odpad6w

komunalnych (Dz.U. 2021 r., poz. 7530),

4. Uchwala Nr XDVl7012019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie

Regulaminuutrzymania czystosci i porz4dku na terenie Gminy Miejskiej Kolo,

5' Uchwala Rady Miejskiej Kola Nr XXXIIIl33ll2}2l z dnia27 stycznia202l r. w sprawie

wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokoSci stawki tej oplaty oraz zwolnienia w czgsci z oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wlaScicieli nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujEcych bioodpady stanowi4ce odpady komunalne

w kompostowniku przydomowlrn,

6. Uchwala Nr XVIll133l2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 puldziernika 2019 r.

w sprawie okreSlenia rodzaju dodatkowych uslug Swiadczonych przez Gming Miejskq Kolo

w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci

i zagospodarowania tych odpadow oraz wysokoSci cen zate uslugi,

7. Uchwala Nr XVIIl134l2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 paldziernlka 2019 r. w
sprawie terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

8. Uchwala Nr 231137712019 Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia

20 listopada 2019 roku - Dotyczy uchwaly nr XVII/I3 412019 Rady Miejskiej w Kole z dnia

30.10.2019 r. w sprawie terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

9. Uchwala Nr XVIIl135l20l9 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 pa1dziemlka 2019 r. w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplxy za gospodarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wlaScicieli nieruchomo6ci polo2onych na obszarze Gminy

Miejskiej Kolo,



10. UchwalaNr 231137812019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z drua

20 listopada 2019 roku - Dotyczy zalqczruka do uchwaly Nr XVIVl35l20l9 Rady Miejskiej

w Kole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli nieruchomoSci

poloZonych na obszarze Gminy Miej skiej

11. Uchwala Nr XVIIll36l20l9 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 puildzierrnka2019 r.

w sprawie okreSlenia szczeglNowego sposobu i zakresu Swiadczenia ustug w zakresie

odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci z terenu Gminy Miejskiej

Kolo i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczonq przez wlaSciciela

nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Uchwala Nr XXXIIIl332l202l Rady Miejskiej Kola z drua 27 stycnna 2021 r.

zmieniajqca uchwalg w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej ptzez wlaScicieli nieruchomoSci

poloZonych naobszarze Gminy Miejskiej Kolo.

3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE

GMINY MIEJSKIEJ KOT,O

Zgodnie z nowelizacjq ustawy o utrzymaniu porzqdku i czysto5ci w gminie , od I lipca

2013 r. wprowadzony zostaN nowy system gospodarki odpadami, w kt6rym gniny

zobowiryane zostaly do objgcia wszystkich wlaScicieli nieruchomoSci z jej terenu

zorganizowanym systemem gospodarki odpadami. Zadanrem gmin bylo utworzenie

warunk6w do wykonywaniaprac zwiqzanych z utrzymaniem czystoSci i porz4dku na terenie

gniny lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek

orgamzacylnych.

Celem wprowadzenia nowego systemu bylo umoZliwienie rcalizacji nastgpuj4cych cel6w

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przyjgtych w ,,Wojew6dzkim planie

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie woj ew6dawa wielkopolskiego" :

o Gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastgpcze instalacje do

pr zetw ar zania o dpad6w,



e Zwi?kszenie udziatu odzysku, w szazogllnoSci recyklingu w odniesieniu do srkla,

metali, tworzyw szlucnrych oraz papieru i tektury, jak r6wnie2 odzysku energii z

odpad6w zgodnego z wymogami ochrony Srodowiska,

o Selektywne zbieranie odpad6w ulegai4cych biodegradacji i w konsekwencji

ograniczenie skladowani a tych odpad6w,

o Zwigkszenie ilo6ci zbierunych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wystgpuj qcych

' w strumieniu odpad6w komunalnych,

o Wyeliminowanie praktyki nielegalnego skladowania odpad6w,

o Zwigkszenie SwiadomoSci ekologicznej spoleczeristwa w zakresie kompleksolyych

i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.

Zgodnre z nowym systemem, na terenie wojew6dztwa -.vqlznaczorre zostaNy Regiony

gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnta 14 gradnta 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz.699) definiuje pojgcie regionu gospodarki odpadami

komunalnymi oraz regionalnej instalacji do przetwxzania odpad6w komunalnych. Regron

gospodarki odpadami komunalnymi to okreSlony w wojew6dzkim planie gospodarki

odpadami obszar liczqcy co najmniej 150 000 mieszkanc6w. Regionem gospodarki odpadami

komunalnymimohe byi gmina liczqcapovryzej 500 000 mieszkanc6w. Natomiast regionalna

instalacja do przetwarzania odpad6w komunalnych to zakJad zagospodarowania odpad6w

o mocy przerobowej wystarczalqcej do przyjmowania i przetwaruania odpad6w z obszaru

zamieszkaNego, przez co najmniej 120 000 mieszkaric6w, spelniajqcy wymagania najlepszej

dostgpnej techniki lub technologii. W wojew6dztwie wielkopolskim wlznaczorro l0
region6w. Miasto Kolo, zgodrue z tym podziahem, nalehy do VIII regionu gospodarki

odpadami komunalnymi. W Regionie VIII status regionalnej instalacji do przetwarzania

odpad6w komunalnych posiada Zaklad Termicznego Unieszkodliwiania Odpad6w

Komunalnych oruz skladowisko odpad6w innych nri- nrebezpieczne i obojgtne naleaqce do

Miejskiego ZakJa&t Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przy ul. Sulanskiej 13.

W przypadku wyst4pienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w

komunalnych, uniemohliwiajqcej odbieranie z,nieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w

zielonych lub pozostaloSci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania odpady te przekazuje sig do instalacji przewidzianych do zastgpczej obstugi

regionu.

Odbi6r odpad6w komunalnych na terenie miasta prowadzi Miejski ZakNad Uslug

Komunalnych Sp. z o.o. w Kole. Miasto ustanowilo obowi4zek selektywnego zbierania



odpad6w komunalnych obejmuj4cy co najmniej nastgpuj4ce frakcje: szklo, papier, , motale i

tworzywa sztuczne,bioodpady oraz popi6l ihthel z palenisk domowych.

Odpady od podmiot6w gospodarczych s4 odbierane na podstawie indywidualnych um6w

migdzy podmiotem gospodarczym bgdqcym wytw6rc4 odpad6w a firmq zbierujqcq odpady.

Gmina rue przejgla bowiem obowipku odbioru odpad6w komunalnych od nieruchomoSci

niezamieszkalych.

Podstawowe wymagania w zakresie :utrzymanra porz4dku i czysto6ci na terenie

nieruchomoSci i na terenach sluZ4cych do uzytku publicznego, zapisane zostaly

w Regulaminie utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie miasta Kola ustalono

spos6b selektywnego zbierania odpad6w komunalnych na terenie miasta: - ,,u 2r6ila" -

bezpoSrednio na terenie nieruchomo6ci; w punktach selektywnej zbi6rki odpad6w

komunalnych typu ,,gniazda"; - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

4. I.l4tOaL[WO sCI PRZETWARZANTA NrES EGREGOWANYC H (ZMrE S ZANYCH)

oDpADoW KOMUNALNYCH, BIOODPAD6W STANOWIACE ODPADY

KOMUNALNE ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKT,ADOWANIA

POZOSTAT,OSCI Z SORTOWANIA ODPAD6W KOMUNALNYCH

I POZOSTAT,OSCI Z PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO

PRZETWARZAT\rA NIESEGREGOWANYCH (ZMTESZANYCH) ODPADoW

KOMU

Mozliwofici przetwarzania niesegregowarytch hmieszarytck)odpaddw komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane od wlaScicieli nieruchomoSci

z terenu Gminy Miejskiej Kolo dostarczane byNy przez Miejski Zaklad Ustug Komunalnych

Sp. z o.o. w Kole do Miejskiego ZakNadu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o. w Koninie, moc przerobowa byla wystarczajqca do zagospodarowania catego

strumienia odpad6w komunalnych powstaj4cych na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

tr qcznie w roku 2021 r. przekazano z terenu miasta Kola do instalacji komunalnej

5 3 67,05 00 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych.



Zgodnie z ,,Planem gospodarki odpadami dla wojewbdztwa wielkopolskiego nalata
2016'2022" miasto KoNo zaliczono do VIII Regionu Gospodarki Odpad6w obejmujecego

36 gmin. Regionalna instalacja do przetwaruania odpad6w komunalnych dla Regionu VIII
znajdule sig w Koninie i zaruqdzana jest przez Miejski ZakNad Gospodarki Odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o., ptzy ul. Sulanskiej 13 w Koninie. Instalacj4 zastgpcz4dla Regionu

VIII w przypadku, gdy znajdul4ca sig w nim instalacja ulegnie awarii lub nie bgdzie mogla

ptryjmowaf odpad6w z iwrych przyczyn, jest instalacja regionalna z Regionu X (Zaklad

Unieszkodliwiania Odpad6w Komunalnych,,Orli Staw,o, Cek6w).

Zgodnte ustaw4 z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku

w gminach oraz niekt6rych innych ustaw uchylony zostal art. 20 ust. 7-11 ustawy o

odpadach, kt6ry to zakazywaN przetwaruatia zmieszxrych odpad6w komunalnych,

pozostaloSci z sortowania odpad6w komunalnych oraz pozostaNofici z procesu

mechanicznobiologicznego przetw arzania odpad6w komunalnych (MBP), a takhe odpad6w

zielonych - poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na kt6rym zostaly

wytworzone. Nowelizacj4 ustawy RIPOK-i staly sig instalacjami komunalnymi, kt6re

zdefiniowano jako instalacje do przefwarzanra niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w

komunalnych, a przew6z odpad6w komunalnych moze odbywad sig do instalacji

komunalnych na terenie calego kraju.

MoZliwoi ci przetw arzania bioodpaddw stanowiqcvch odpady komunalne

W roku 2021 na terenie Gminy Miejskiej Kolo zebrano w spos6b selektywny odpady

ulegaj4ce biodegradacj i : 1,657,6440 Mg.

Moiliwoici n"zetwarzania przeznaczottltch do slcladowania pozostaloici z sortowania

od^addw komunalnvch i pozostaloici z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadtw komunaln:tch

W roku 2021 nre przezrraczono do skladowania pozostaNoSci z sortowania odpad6w

komunalnych i pozostaloSci z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzaria odpad6w

komunalnych.



s. porRzEBY rN\ryESTYCYJNE ZWIAZANE Z GOSPODAROWANIEM

ODPADAMI KOMI]NALNYMI

Poffzeby inwestycyjne dla miasta Kola, poza pokrywaniem bieZqcych koszt6w

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiqzane s4 w gl6wnej mierze

z koniecznoSci4 dalszego rozwoju systemu selektywnej zbi6rki odpad6w (w tym

funkcjonowaniu punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych. Miasto Kolo, zgodnre z

ustaw4 o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminie, korzysta z komunalnej instalacji

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie, st4d brak zapotzebowania na nowe inwestycje w zakresie

zagospodarowania odpad6w na terenie miasta.

Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbieranra Odpad6w Komunalnych

(PSZOK) przy ulicy D4bskiej 40K (na terenie Miejskiego ZakhaduUslug Komunalnych Sp. z

o.o.), kt6ry powstal 1 lipca 2013, w celu wywipania sig z ustawowego obowipku

utworzenia przez gming, w ramach zadafiwlasnych, punktu selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych (art. 3 pkt 2 ustawy o utrzymaniu porz4dku i czystoSci w gminach).

Funkcjonowanie PSZOK wiqZe sig z koniecznoSci4 ponoszenia koszt6w eksploatacyjnych

(transport, zagospodarowanie odpad6w, koszty pozostale zwiqzane z utrzymaniem punktu).

Punkt przyjmuje odpady w ramach oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

a wigc bezpNatnie. WlaSciciele nieruchomoSci samodzielnie (w ramach wlasnego transportu)

dostarczajq do PSZOK i rozladowuj4 selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrol4

pracownika PSZOK, kt6ry wskazuje miejsce ich zbierania. Z powodu konflikt6w spolecznych

w planowana jest zmianalokalizacji PSZOK, przy ul. ZakJadowej w Kole w 2022 r. Gmina

otrzymaNaz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

na dofinansowanie Budowy Punktu Selektywnej Zbi6l1ri Odpad6w Komunalnych.

6. KOSZTY PONTESTONE W ZWIAZKA Z ODBTERANIEM, ODZYSKIEM,

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIENIEM ODPAD6W KOMUNALNYCH.

Koszty poniesione w 2021 r. w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych ksztaltowaly sig nastgpujqco:

o odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych, funkcjonowanie PSZOK oraz

koszty administracyjne wynio sly 3 .907 .7 03,93 zl.



Zgodnie z danymi zUrzEdl Miejskiego w Kole liczba mieszkaric6w objgta systemem

gospodarki odpadami w 2021r. wynosila 16 5i2 os6b.

WysokoSd oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia

segregacji od 01 marca2}2l r. wynosila 27 zl za osobg miesigcznie, aw przpadku braku

segregacji 42 zl za osobg miesigcznie.

7. LICZBAMIESZKANCoW GMINY MIEJSKIEJ KOT,O

Wedfug danych pochodz4cych z rejestru mieszkaric6w gminy, zgodnie z ustaw1 z dnia

24 wrzeinia 201.0 r. o ewidencji ludnoSci (Dz.lJ. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978 z 2022r.

poz. 350, 583,655, 830) - stan na dziefi 31.12.2020 r. liczba mieszkanc6w wedlug danych

Urzgdu Miejskiego w Kole w 2021, r. wynosila 20 496 os6b. Liczba mieszkafuc6w objgtych

systemem gospodarowania odpadami (kt6rzy zostali ujgci w deklaracjach i kt6rzy

odprowadzajq oplat$ w 2021r. wynosila 16512 os6b.

Miasto Koto charakteryzuje sig bowiem znacznq migracjq ludnoSci na pobyt czasowy do

wigkszych miast (okres studi6w, poszukiwanie pracy). W zwipku zWtrt, osoby takie mogly

nie zostad ujgte w deklaracjach o stawkach oplat, w zwiqzka z czym nie s4 objgte

obowi4zkiem dokonywania optaty. Inny problem zvtiqzany jest z trudnoSci4 oszacowania

rzeczyvistej liczby mieszkaric6w osiedli administrowanych przez sp6ldzielnie mieszkaniowe.

W wielorodzinnych blokach mieszkaniolyych to zaruqdca budynku (sp6ldzielnia

mieszkaniowa) jest odpowiedzialny za deklaracje liczby ludno5ci i wyb6r stawki. Szacunki

sp6ldzielni mog4 by| obarczone blgdem.

8.LTCZBAWT ASCICIELI NIERUCHOMOSCT, KT6RZY NIE ZAWARLI UMOWY
o KT6RvEJ MowA w ART. 6 usr. r, w rMENru KTORvCTT cMrNA powrNNA
PODJAC DZIAT,ANIA, O KT6RYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i porz4dku w gminach, wlaSciciele nieruchomoSci, l<t6rzy pozbywajq sig z terenu

nieruchomo5ci nieczysto5ci cieklych oraz wlaSciciele nieruchomoSci, kt6rzy nie sq

obowi4zani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

s4 obowi4zani do udokumentowania w formie umowy korzystania z uslug wykonywanych

ptzez:



o gminn4 jednostkg organizacyjn4 lub przedsigbiorcg posiadaj4cego zezwolenie na

prowadzenie dziaNalnoSci w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywolvych

i transportu nieczystoSci cieklych lub

o gminn4 jednostkg organizacyln4 lub przedsigbiorcg odbierajQcego odpady komunalne

od wlaScicieli nieruchomoSci, wpisanego do rejestru dzialalnofici regulowanej.

Udokumentowanie tej kwestii odbywa sig przez okazanie takich um6w i dowod6w tiszczania

oplat za ww. uslugi. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku

w gminach, gmina jest obowiqzana zorganizowa6 odbieranie odpad6w komunalnych oruz

opr62nianie zbiornik6w bezodplywotvych w przypadku wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie

zawuli ww. um6w. Gmina nie podejmowala dziahah wymienionych w art. 6 ust. 6-12.

9. ILOSC ODPADoW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE

GMINY MIEJSKIEJ KOI,O ORAZ UZYSKANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA

DO PONOWNEGO AZYCTAI RECYKLINGU ODPADoW KOMUNALNYCH.

Zarok2|2l r.,zostaly osi4gnigte przez Gming Miejsk4 Kolo poziomy:

. ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji kierowanych do

skladowania - 0 %o (dopuszczalnym poziom masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych

biodegradacji przekazanych do skladowania w stosunku do masy tych odpad6w

wytworzonych w 1995 r. do dnia 16 lipca 2020 r. - 35 %);

Zestawienie iloSci odpad6w komunalnych odebranych i zebranych
z terenu Mieiskiei Kolo

Lp. Wyszczeg6lnienie IloSd odpad6w w Mg

I. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5367,0500

II. Odpady komunalne selektywnie zbierane rw tym:

1. odpady komunalne nieulegaj 4ce biodegradacj i 6804,5500

2. odpady komunalne ulegaj 4ce biodegradacji t657,6440

Popi6l i zuzel z palenisk domowych 403,2400

4. Odpady wielkogabarytowe 199,8400

5. Odpady budowlane 288,7930

6. Pozostale (odpady odebrane oraz zebrane w PSZOK-

ach i punktach skupu, nieuwzglgdnione w poz. 1-5)

38,4285



recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia nastEpuj4cych frakcji odpadow

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkla - 29,85 %o (wymagany

poziom w 2021roku - 20 %);

recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami,

odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych innych niz niebezpieczne 96,64 %

(wymagany poziom w 2021roku - 70 %);

. Poziom skladowania odpad6w komunalnych pochodzqcych z przetwarzania odpad6w

komunalnych w procesie D5 w 2021 r. wynosi 6,8 oh

10. II,OSC NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADoW
KOMUNALNYCH I BIOODPADOW STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE,
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ PRZEZNACZONYCH DO

SKI,ADOWANIA POZOSTALOSCI Z SORTOWANIA ODPADoW
KOMUNALNYCH I POZOSTAI-OSCT Z PROCESU MECHANICZNO.
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCII

(ZMTESZ ANYCH) OD PADOW KOMUNALNYC H

W roku 2021 z terenu Gminy Miejskiej Kolo:

- odebrano 5.367,0500 Mg niesegregowanych(zmieszany,ch)odpad6w komunalnych,

- odebrano 1657,6440 Mg odpad6w ulegaj4cych biodegradacji,

- nie przeznaczono do skladowania pozostaloSci z sortowania odpad6w komunalnych i
pozostaloSci z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych

(zmieszanych) odpad6w komunalnych.

11. PODST]MOWANIE

Na terenie Gminy Miejskiej Kolo System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

rcalizowany jest zgodtie z ustaw4. Gmina Miejska Kolo dostosowala istniej4cy system

selehywnej zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kolo do wymagaf

wynikaj4cych z Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia l0 maja 2021 r.



w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w (Dz. U. 2021 r.,

poz.906).

Wzrastajqca masa selektywnie zbieranych frakcji surowcowych oraz bioodpad6w

Swiadczy m.in. o poprawie stanu selektywnej zbi6rki ,,u 2r6dld' w Gminie Miejskiej Kolo

oruz sl<lrtecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej towarzyszqcej zmianie systemu. NaleZy

spodziewa6 sig dalszego wzrostu masy odpad6w zbieranych selektywnie z jednoczesnym

spadkiem masy niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, co wymagalo

bgdzie bieaqcego dostosowywaniadzialailogistycznych i informacyjno-edukacyjnych w celu

dotzymania i osi4gnigcia wymaganych poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego

firycia i odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych oraz poziom6w

ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do

skladowania.

Opracowala:

Katarzyna Sikorska

Zatwierdzil:
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Kolo, dn.28.04.2022 r.


