
 

 

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

         na terenie Gminy Krośniewice 

   za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Wstęp 

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

i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy gospodarki 

odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

II. Zagadnienia ogólne 

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Gmina Krośniewice przejęła obowiązek zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych. Gmina Krośniewice posiada podpisaną umowę z firmą Zakład Usług 

Komunalnych ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, na podstawie, której świadczy 

usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice. Przedmiotowa Firma została wybrana          

w trybie przetargu nieograniczonego. Odpady komunalne z terenu gminy Krośniewice 

odbierane są w postaci selektywnej.  

Realizując zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, podmiot 

odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania: 

a) odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpady bezpośrednio do 

instalacji komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu,     

w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie mogła przyjmować odpadów z innych 

przyczyn, zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa łódzkiego; 

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,   

o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zbieranie 

odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki 

odpadami. 

 Zbiórka odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice  odbywa się w systemie 

workowym w przypadku domków jednorodzinnych: 

-worki żółte -metale i tworzywa sztuczne 

-worki zielone –szkło kolorowe i bezbarwne 

-worki brązowe –BIO-odpady ulegające biodegradacji, 

-worki niebieskie -papier,  



 

 

Na terenie gminy Krośniewice  ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się 

również odpady takie jak: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte baterie i akumulatory,  

-odpady wielogabarytowe, przeterminowane leki,  

-odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Na terenie Gminy Krośniewice został utworzony  dwa PSZOK-i.  Jeden znajduje się      

w m. Krośniewice ul. Paderewskiego 3,  natomiast drugi znajduje się na terenie 

składowiska w m. Franki  

  Do PSZOK-u można dostarczać odpady z terenu Gminy Krośniewice w każdy 

poniedziałek i piątek ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 

8.00 do 15.00. 

 

 

 

 

III. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krośniewice w roku 2019 

Ilość odpadów podano w niniejszej analizie na podstawie otrzymanych sprawozdań 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o, która  w roku 2019 odbierała od właścicieli 

nieruchomości odpady komunalne . 

  - odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 o łącznej ilości : 1129,580Mg  

    co daje statystycznie na 1 osobę 140,00  kg,  

- papier i tektura –5,120 Mg 

- szkło – 97,570 Mg 

- plastik – 44,260 Mg 

- odpady biodegradowalne –  45,880 Mg 

Ilość stałych odpadów komunalnych zebranych w 2019 r obrazuje poniższe sprawozdanie 

burmistrza Gminy Krośniewice: 

 

 



 

 

 

I. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH7)  

Kod odpadów8) Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów komunalnych9) 

[Mg] 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) 
ODPADY KOMUNALNE 

         1129,580 

15 01 01 PAPIER I TEKTURA               5,120 

15 01 02 TWORZYWA SZTUCZNE             44,260 

15 01 06 ODPAY  OPAKOWANIOWE           723,080 

15 01 07 BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE             74,200 

17 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA             97,570 

20 02 01 ULEGAJACE BIODEGRADACJI             45,880 

20 02 03 
INNE NIE ULEGAJACE 
BIODEGRADACJI 

           112,100 

20 03 03 ODPADY Z CZYSZCZENIA ULIC              35,040 

SUMA         2 266,830 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z 
wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

        2 192,630 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych 

             74,200 

 

I. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH8) 

a) informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji9) 

Kod 
odpadów6) 

Rodzaj 
odpadów6) 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

przekazanych 
do zagospodarowania7) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych10) 

Nazwa instalacji,  
do której zostały 

przekazane 
odpady 

komunalne  

Adres 
instalacji11) 

15 01 02 
Opakowani
a z tworzyw 
sztucznych 

44,260 R12 
Sortownia 

odpadów w m. 
Franki 

Franki gm. 
Krośniewice 

15 01 06 

Zmieszane 
odpady 

opakowani
owe 

 
700,320  

R12 
Sortownia 

odpadów w m. 
Franki 

Franki gm. 
Krośniewice 

15 01 06 

Zmieszane 
odpady 

opakowani
owe 

22,760 R12 

Zakład 
Zagospodarowani

a Odpadów w 
Krzyżanówku 

99-314 
Krzyżanów 

15 01 07  
Opakowani
a ze szkła 

97,570 R12  
Sortownia 

odpadów w m. 
Franki 

Franki gm. 
Krośniewice 

20 03 01 
Niesegrego

wane 
(zmieszane) 

938,880 R12 
Zakład 

Zagospodarowani
a Odpadów w 

99-314 
Krzyżanów 



 

 

odpady 
komunalne 

Krzyżanówku 

20 03 01 

Niesegrego
wane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

145,700 R12 Pukinin 140 
Pukinin 140 

96-200 Rawa 
Mazowiecka 

20 03 03 

Odpady z 
czyszczenia 

ulic i 
placów 

4,320 R12 

Zakład 
Zagospodarowani

a Odpadów w 
Krzyżanówku 

99-314 
Krzyżanów 

20 03 03 

Odpady z 
czyszczenia 

ulic i 
placów 

30,720 R12 
Składowisko 

Franki 
Franki gm. 

Krośniewice 

20 02 03 

Inne 
odpady nie 
ulegające 

biodegrada
cji 

39,740 R12 

Zakład 
Zagospodarowani

a Odpadów w 
Krzyżanówku 

99-314 
Krzyżanów 

20 02 03 

Inne 
odpady nie 
ulegające 

biodegrada
cji 

72,360 R12 
Składowisko 

Franki 
Franki gm. 

Krośniewice 

SUMA 
 

2096,630 
 

 IV. Ilość osób a złożone deklaracje 

Na terenie gminy Krośniewice zamieszkuje 8164 osoby (grudzień 2019r.)         z czego na 

obszarze  wiejskim jest 3998 osób ,a w samym mieście  4166. Osoby z gminy Krośniewice 

zamieszkują: 

a) spółdzielnię mieszkaniową „Przyszłość” w Krośniewicach 

b) wspólnoty mieszkaniowe  

c) zasoby gminne – budynków 

d) budynki indywidualne  

Wg złożonych deklaracji  w Gminie Krośniewice odpady komunalne zbierają 6888 osób- z 

czego 262 osoby zadeklarowało zbiórkę w sposób zmieszany.  

W ciągu roku 2019 mieszkańcy złożyli 292 deklaracje zmieniających w których:a) deklaracje o 

zmniejszeniu ilości osób w rodzinie – ubyło 338 osóbb) deklaracje o zwiększeniu osób w rodzinie 

– przybyło 201 osóbW sumie mamy bilans ujemny na – 137 osób. ( w roku 2018 było -118) 



 

 

Duża różnica wynikająca  pomiędzy zameldowaniem a złożonymi deklaracjami             

o ilościach osób pod wskazanym adresem wynika z tego , że pomimo zameldowania 

przebywają gdzie indziej ( szkoła, studia, praca). 

W ostatnich latach zauważa się rzeczywisty spadek ilości osób zameldowanych          

na terenie gminy Krośniewice  ( rok 2013 – 8820 osób, rok 2019 - 8164 osoby - różnica 

wynosi 656 osób) 

 

V. Osiągnięte poziomy recyklingu 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania wyniósł 00% (warunek jest spełniony jeśli jest mniejszy lub równy 40%) – 

poziom nie został osiągnięty, 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji  odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy 

wyniósł 97,97% (warunek jest spełniony jeżeli jest większy lub równy 40%) - poziom został 

osiągnięty, 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż 

niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odebranych z terenu gminy wyniósł 

100% (warunek jest spełniony jeśli jest większy lub równy 50%) poziom został osiągnięty, 

VI. Podsumowanie 

- W 2019 r. zostały zorganizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów  

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

- Na terenie Gminy Krośniewice działają dwa Punkty Selektywnej  Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

- Na terenie Gminy ustawione są kontenery  na tekstylia i zużytą odzież.. 

- Priorytetowym zadaniem dla gminy na kolejne lata to dalsze uświadamianie mieszkańców 

w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w celu segregowania odpadów 

oraz  osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyclingu odpadów w kolejnych latach. 

 

Sporządził: 

Waldemar Nowak 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


