
 

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB 

PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU 

MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

ZA 2017 ROK 

 

ADRESAT1) 

 

1)  MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE  

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. 

Kłopotowskiego 5 

 

2)  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA W 

WARSZAWIE 

 ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa 

 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

 

GMINA ODRZYWÓŁ UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ 

Rodzaj gminy3): wiejska 

Liczba mieszkańców gminy  

lub związku międzygminnego 

W 1995 r. 

zgodnie 

z danymi GUS 

W roku 

sprawozdawczym, 

zgodnie z danymi  

pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców4) gminy 

(lub gmin należących 

do związku) według 

stanu na dzień 

31 grudnia roku 

objętego 

sprawozdaniem 

 

Liczba mieszkańców miasta 

 

- - 

 

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców 

  

 - 

 

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców 

 

 - 

 

Liczba mieszkańców wsi 

 

4707 3870 

 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 
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Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych9) 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

Komunalnych 
Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno 
Usługowo 
Handlowe 

RADKOM Sp. z 
o.o 

Ul. Witosa 94 
26-600 Radom  
Linia segregacji 

zmieszanych 
odpadów 

komunalnych 

 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

265,64 

 
R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

Komunalnych 
Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno 
Usługowo 
Handlowe 

RADKOM Sp. z 
o.o 

Ul. Witosa 94 
26-600 Radom  
Linia przerobu 

odpadów 
wielkogabarytowy

ch 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe  
13,200 R12 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

Komunalnych 
Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno 
Usługowo 
Handlowe 

RADKOM Sp. z 
o.o 

Ul. Witosa 94 
26-600 Radom  
Linia segregacji 

odpadów 
komunalnych 
zbieranych w 

sposób 
selektywny 

20 01 99 
Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

11,560 
R12 

 

Instalacja 20 01 36 Zużyte urządzenia 4,120 R12 
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przetwarzania  
zużytego sprzętu 
elektronicznego i 
elektrycznego: 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Odpadami 

MB Recycling Sp. 
z o.o. 

Ul. Czarnowska 
56 

26-065 Piekoszów 
 
 

elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

Trans Południe 
Sp. z.o.o. 

Podgrodzie 8B 
39-200 Dębica 

(zbierający 
odpady) 

 

16 01 03  Zużyte opony 
1,450 

 

Zbieranie 
(przekazano do 

R1) 

Usługi 
Ekologiczne EKO-

JAS Krzysztof 
Janas 

Garno ul. 
Kasztanowa 21 

26-625 Wolanów 
Linia do przerobu 

odpadów 
segregowanych 

16 01 03  Zużyte opony 
 

2,780 

Zbieranie 
(przekazano do 

R1) 

15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
13,439 R3 

15 01 04 Opakowania z metali 2,132 R4 

15 01 07  Opakowania ze szkła 49,080 R5 

20 01 99 
Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

73,05 R12 

DREWBÓD 
Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowe 

Kazimierz Budek  
Komorów 15 

96-214 Cielądz 
Przekazano 

osobom fizycznym 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 

17 01 06 

22,900 R5 

BUDMAX 
Grzegorz Budek 
Komorów 45C 
96-214 Cielądz 

(zbierający) 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 

17 09 03 

6,700 R 12 

SUMA 466,051  

 

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 
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Masa odebranych odpadów 

o kodzie 20 03 018) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu8) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych innym 

niż składowanie 

procesom 

przetwarzania8)  

[Mg] 

 

 

Odebranych z obszarów 

miejskich 

 

- 
 

- 

 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 

 

265,64 - 

 

265,64 

 

SUMA 
265,64 

 
- 

 

265,64 

 

 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji7) 

 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji7) 

 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji8) 

[Mg] 

 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji9) 

Świecie Recykling 
Sp. z o.o. 

Ul. Bydgoska 1 
86-100 Świecie 

(recykler) 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
6,400 

 
R3 

     

SUMA 6,400  

 

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku 

sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 
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SUMA  

 

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych 

do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających 

biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

Kod 

magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 

magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 

zagospoda-

rowania 

magazyno-

wanych 

odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok sprawo-

zdawczy, 

w którym 

odpady 

zostały 

wykazane 

jako odebrane 

 

      

      

SUMA   

 

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU 

MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 

 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego 

 

1 

 

Nazwa i adres 

punktu 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj 

zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów9) 

PSZOK  

Odrzywół ul. 

Radomska 

26-425 

Odrzywół 

- - 0 - - 

   
 

  

   
 

  
SUMA 0,00  



– 6 – 

 

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku 

sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

 

16 01 03 Zużyte opony 2,500 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  0,850 

15 01 07  Opakowania ze szkła 1,250 

SUMA 4,600 

 

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych 

do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających 

biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), 

do której 

zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

Kod 

magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 

magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 

zagospoda-

rowania 

magazyno-

wanych 

odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok 

sprawozda-

wczy, 

w którym 

odpady 

zostały 

wykazane 

jako zebrane 

 

      

      

      

      

   

 

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI 

Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH 

DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU 

GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

Nazwa i adres instalacji, w której 

zostały wytworzone odpady  

o kodzie 19 12 12 przeznaczone 

do składowania z odebranych  

i zebranych z terenu 

gminy/związku międzygminnego 

odpadów komunalnych 

 

Masa odpadów 

o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych 

do składowania 

powstałych po 

sortowaniu 

odpadów 

 

Masa odpadów 

o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych 

do składowania 

powstałych po 

sortowaniu albo 

mechaniczno-

 

Nazwa i adres 

składowiska, na które 

przekazano odpady 

o kodzie 19 12 12 

przeznaczone 

do składowania 

wytworzone 
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selektywnie 

odebranych 

i zebranych8) [Mg] 

biologicznym 

przetwarzaniu 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

 

z odebranych 

i zebranych z terenu 

gminy/związku 

międzygminnego 

odpadów komunalnych 

ZUOK 

Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno Usługowo Handlowe 

RADKOM Sp. z o.o 

Ul. Witosa 94 

26-600 Radom 

Linia segregacji zmieszanych 

odpadów komunalnych 

3,945 

34,134 

69,976 

1,449 

1,653 

 

 

Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe 

RADKOM Sp. z o.o 

Ul. Witosa 94 

26-600 Radom 

Składowisko odpadów 

komunalnych 

SUMA 3,943 107,212 
 

 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA 

DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI 

PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

 

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

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 

gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym  

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia i 

poddanych 

recyklingowi8) 

[Mg] 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
6,400 

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
12,819 

 

15 01 04 Opakowania z metali 
2,132 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

49,070 

 

 

Odpady wysegregowane z 20 01 99                               

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,545 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,211 

15 01 04 Opakowania z metali 2,170 
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15 01 05  Opakowania wielomateriałowe 0,012 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,457 

19 12 02 Metale żelazne 0,055 

19 12 03 Metale nieżelazne 0,010 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 0,010 

Odpady wysegregowane z odpadów 20 03 01       

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,299 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,433 

15 01 04 Opakowania z metali 1,359 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,013 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,588 

19 12 01 Papier i tektura 0,522 

19 12 02 Metale żelazne 0,117 

Suma                                           108,222 

 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich 

okresach sprawozdawczych 

 

 

Kod odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych 

do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych 

do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich 

okresach 

sprawozdawczych i   

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 

 

 

Rok 

sprawozdawczy,  

w którym odpady 

zostały wykazane 

jako odebrane 

lub zebrane 

    

    

    
 

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 

 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 

 

108,222 

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg] 

447,451 
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Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła w składzie morfologicznym odpadów 

komunalnych14) [%] 

 

31,80 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

 

Mwpmts = 3870 x 0,328 mg  x 0,3180 = 403,66mg 

 

Ppmts = (108,222mg x 100) :403,66mg =    

26,81% 

 

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 

komunalnymi16)
 przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 

procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego 

w danym okresie sprawozdawczym 

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi  i innym procesom 

odzysku7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom 

odzysku7) 

 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi  

i innym procesom 

odzysku8) [Mg] 

 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

22,900 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 

 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

6,700 

 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 

komunalnymi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 

procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

 

Kod odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i  

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych 

do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

 

Rodzaj odpadów 

magazynowanych  

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i   

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i  

innym procesom odzysku7) 

 

Masa odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i  

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi 

i innym procesom 

odzysku [Mg]8) 

 

Rok 

sprawozdawczy,  

w którym 

odpady zostały 

wykazane jako 

odebrane 

lub zebrane 
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- - - - 

    

    
 

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg] 

 

29,600 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych odebranych i zebranych  

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg] 
 

29,600 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 
 

100 

 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona 

w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg] 
 

221,200 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  

i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru 

gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych 

do składowania8) - MOUBR
17) [Mg] 

 

0 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%] 
0 

 

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE19) 

 

1102 
 

VII. UWAGI 

 

Odpady o kodzie 20 01 99 zawierają frakcję: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 
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43,55 Mg – odpady o kodzie 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów  inne niż wymienione w 19 12 11 wysegregowane przez 

przedsiębiorstwo EKO –JAS Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów z odpadów 20 

01 99 – przekazane do BIO-MED Sp. z o.o. ZPU Szukowskie Górki 1A, 26-065 Piekoszów (sortownia i 

linia do produkcji paliwa alternatywnych) 

 
 

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
 

Imię   

 Monika 

Nazwisko   

Waśkiewicz 

Numer telefonu służbowego 
48 6716057 w 53 

Numer faksu 

służbowego 

E-mail służbowy 

mwaskiewicz@odrzywol.eu 

Data sporządzenia sprawozdania 

 

 

26.03.2018r. 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub 

przewodniczącego związku międzygminnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


