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l. Wprowadz,cnie

l. Cel przygotowrnir snslirry

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. ftb ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 t.

o utrzymaniu czystoSci i porzadku w gminach (tj. Dz.U. z 2OI9 r. poz. 2010 zs ar.) gminy

maj4 obowiqzek dokonad corocznej analizy s13nu g65podarki odpadami.

Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospoda*i odpadami komunalnyrni Frowstaje

na podstawie sprawozdaf zloimnych przez podmioty odbieraj4ce odpady komunalne

od wlaicicieli nieruchomofci, podrnioty prowadz4ce pukty seiektywnego zbierania odpad6w

komunalnych oraz rocznego sprawozdania z ralizacji "adai, z zakresu gospodarowania

odpadarni komunalnymi oraz innych dos4pnych danych wptywaj4cych na koszty systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gl6wnym celem niniejszej analiza jest weryfikacja mo2liwodci technicznych

i organizacyjnych piny w zahesie pnzEturau.zarnia zrnieszanych odpad6w komrmalnyc\

odpad6w ulegaj4cych biodegradacji oraz pomstaloSci z sortowania, a takin potznb

inwestycyjnyc\ koszt6w systemu gospodarki odpadami komunalnlmi. Istotne jest takze

osiqgnigcie poziomu rccyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzlsku, Ma rownie2

dostarczy6 informacji o liczbie miesz*a.6c6w, liczbie wlafoicieli nieruchomo&:i, kt6rzy nie

wykonuj4 obowiqzk6w okredlonych w ustawie, a ak2e iloSci odpad6w komunalnych

wytwarzanych na ter€nie gminy, a w szczeg6lnoSci zrnieszanych odpad6w komunalnych,

odpad6w zielonych oraz pozostdofci z sortowania przeznaczonych do skladowania.

2. Podstrwy prrwne

Koniecaoid sporz4dzenia niniejszej analizy wynika z art. 3 ust. 2 pkt l0 oraz art. 9tb

usL I ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czfstoSci i porzadku w gminach

(tj. Dz.U. z 2019 r. pz 2O1O zt anl,). Zakes przedmiotowej naltzy okre5lony zostal

w art. 9tb ust. I pkt, 1-7 ww. ustawy.

Na czas niniejszej analizy, ze wzglgdu na zrniany wpmwadzone

w sprawozdawczo5ci dotycz4cej odpad6w komunalnych poprzez ustawg 223 stycmia 2020 r-

o zmianie u$awy o odpadach oraz niekt6rych innych ustaw (j. Dz. U. z 2020, Wz.l50),

Gmina Miasto Inowroclaw nie posiada danych na t€mat zebranych odpad6w komunalaych

z nieruchomoici zamieszkatych i niezamieszkalych oraz z punkt6w skupu w 2019 roku.

U/ zwi4zlsu z powyzsrym w niniejszej rnrli2ie pzsdstawione zostaly bformacje

w zakresie:

- liczby miesz.kaicow Miasta lnowroclawia na dzieri 3 I grudnia 2019 r.,

- ilo5ci wlaicicieli nieruchomo&:i zamieszka*ych i niezamieszkalych,



- procentu ludno$ci w zakresie segregacji odpad6w komunalnych,

- kosztow funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Dane dotyczqce zebranyoh odpad6w komunalnych z terenu Miasta Inowroclawia,

zagospodarowania ich oraz wyliczonym osie€nietym poziomem recyklingq przygotowaniem

do ponownego uZycia i odzyskq zgodr.ie z ustsw4 z dnia 23 styoznia 2020 r. o mianie

ustaw]' o odpadach oraz niekt6rych imych ustaw (Lj. Dz.U. 2020, poz.l5O) zostan4

przedstawione w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Do sporzgdzania niniejszej analizy opierano siQ takze o ponizsze akty prawne dotycz-4ce

probl emaryki gospodarki odpadami :

,flan Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022

z perspekf'w4 na lata.2023-2028"

,,Krajowy plan gospodarki odpadami 2022"

Rada Miejska Inowroclawia przyjgla nastgpuj4ce uchwaly zti4zane z systemem

gospodarki odpadami komunalnlmi na terenie Miasta:

Uchr*ala nr WYII|399/2012 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo5ci,

na k6rych nie zarnieszkuj4 mieszkafcy, a powstaj4 odpady komunalne;

Uchwala Nr )002O412016 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzyrnania crysto$ci i porzqdku na terenie Miasta lhowrociawi4

Uchwala Nr XXV205/2016 Rady Miejskiej Inowroclawia z dma 27 czsrwca 2016 r.

w sprawie szczegblawego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbiemnia

odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo5ci i zagospodarowania tych odpad6w,

w zarnian za uiszszr,n4 przez wla5ciciela nieruchomoici opta4 za gospodarowanie

odpadami kom 'n"ln1mi;

llchwala Nr XXIDOT/2016 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie okeslenia tenninrq czQstotliwoici i trybu uiszczenia oplaty za gospodarowanie

odpadarni komunalnymi;

Uchwala nr frIID2O/2O16 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 26 wrzednia 2016 r.

w sprawie okredlenia wzoru deklaracji o wysokofui aplaty za gospodarowanie odpadani

komu.::abrymi skladanej przez wia5ciciela nieruchomoSci;

Uchwala nr ){)CXJlJBt3l20l7 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 23 pafAnern*a 2017 r.

znieniajqca uchwalg w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za. gospodamwanie

odpadami komunalnymi oraz wysoko$ci tej oplaty;



Uchwala nr WLIU384/2017 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnta23 ptldAemtka 2017 r.

w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospdarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wla3ciciela nieruchomo6ci;

Uchwala ffi W<Vn44612018 Rady Miej skiej Inowroclawia z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie zarz4dzuia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze

inkasa oraz wyzraczenia inkasent6w i okre*lania wysoko6ci wynagrodzenia za inkaso;

Uchwala nr IY 129/2O18 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie

wybonr metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki takiej ofiaty, a takze ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreflonej pojemno6ci;

Uchwala nr IV/30/2018 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 17 grudnia 2018 r. zrnieniaj4ca

uchwalg w sprawie okreflenia wzoru deklaracji o wysoko$ci ortaF- za gospodarowanie

odpadami komunahymi skladanej przcz wlaf ciciela nienrchomo5ci.

II. Gospoilerke odpademi komunelnlmi na terenie Miasta Inowroclawia

1. Zagadnienia og6lne

W my{l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2019 r. poz' 701 ze an.)

odpady komuoalne zostaly zdefrniowane jako odpady powstaj4ce w gospoda$twach

domowych, z wyl4czeniem pojazniw wycofanyoh z eksploatacji, a tak2e odpady

niezawieraj4ce oapad6w mebezpreczrych pocho<ieqce oo innych wyworcdw o<ipad6w, ktore

ze w4;lgdu na sw6j charalcter lub sklad s4 podobne do odpad6w powstaj4cych

w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne na t€renje Gminy Miasto Inowroclaw powstaj4 gl6wnie

w gospodarstwach domowycll ale r6wniez na terenach nieruohomo$;i niezamieszkalyctr, jak:

obiekty u2ytecznosci publiczrej (o{rodki zdrowiq sz-koly) oraz infrastruktury (handel,

obiekty turystyczne, uslugi). S4 to talir odpdy z t€rcn6w otwaxtych, takie jak: odpady

z kosry uliczrych, zniotki z dr6g onz plac6w, a takze nieruchomosci stanowi4c.e tercny

zamknigte. Jednostki organizacyjnc posiadajqcc nieruchomoSci stanowiqce teten zsmknigty

zobowiqzane s4 do samodzielnego i zgodnego z regularninem oraz irurymi przepisami

pozbywania sig odpad6w komunalnych w1'tworz,onych na swoim terenie. W lnolvroclawiu sq

to dwie jednostki wojskowe: 2. Pulk Inzynieryjny przy ut. Dworcowej oraz 1' Brygada

Lotnictwa Wojsk L4dowych przy ul. Jacewskiej.



W 20 1 9 r. obowiqzywaty umowy zawarte w 20 I 7 r. wraz z aneksami tj :

- 22P.272.34.2017 z 01.M.2017 r. zawarta, z PGKiM Sp. z o.o. na zagospodarowanie

odpad6w komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpad6w Komunalnych

w Inowroclawiu prry ul. Bagiennej 77,

- 22P.272.1O.20\7 z 01.03.2017 r. za'warta z PGKiM Sp. z o.o. na wykonanie uslugi

polegajqpej na odbiorze odpad6w komunalnych od wla3cicieli nieruchomofui, na ld6rych nie

zamieszkuj4 mieszkaicy, a powstaj4 odpady konunalne oraz zagospodarowanie tych

odpad6w,

- 72P.272.23 -2017 z 01.03.2017 L zawafia z IGKiM Sp. z o.o. na wykonanie usfugi

polegaj4cej na odbiorze odpad6w komrmalnych od wlaCcicieli nieruchomoici zernigszkalysh

na terenie Miasta lnowroclawia

Ponadto uslugg odbioru odpad6w komunalnych z teren6w zamknigtych fiednostki

wojskowe) wyl4czonych z syst€mu gospdarowania odpadami komunalnymi realizowalo

Przedsigbiorstwo Komunalne SANIKONT Radoslaw Kostuch, Sikorowo 25 4
88-l0l Inowroclaw oraz ,Jr{AR-POL" Marcin Zbigriew Ochoriski, Centki 5, 87-500 Rypin.

2. Postgpowanie z odpedami

Odpady komunalne z ter€nu Gminy Miasto lnowroclaw odbierane byty w spos6b

znieszzry i selektywny. Prowadzona byla zbi6rka selektywna, w ramach k16rej wydzielano

nastgpuj4ce ftakcje: papieru i tektury, metalq tworzywa sztucanego, szkla" w tym szkla

bezbarwnego ikolorowego, opakowan wielomateridowych, ulegaj4cych biodegradacji,

w tym odpad6w opakowaniowych ulegajqcych biodegradacji; a ponadto powstaj4cych

w gospodarstwach domowych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych, ztLrytych baterlr

i akumnlator6w, z.Jzytalgo sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad6w

wielkogabarytowyclq odpad6w budowlanych .i rozbi6*owycb, nzytych opon,

przetemfnowanych lek6w i chemikali6w.

I. W zamian za usinzanq przez wla6ciciela nieruchomodci oplati zz gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbierane byly:

l) komunalne odpady znieszane - w kazdej iloSci;

2) szklo, papier i tekhr4 tworzywa sztuc2ne, metale, opakowada wielomaterialowe, odpady

ulegaj4ce biodegmdacji, przeterminowane leki i chemikalia, zuZyte baterie i akumulatory,

zutllty sprzgt elektryczny i elekhoniczny, meble i inne o@ady wielkogabarytowe,

tekstylia i odziez zebrane w sposob selektywny - w kaidej ilofui;

3) zu\lte opony - do 4 sztuk na rok;



4) odpady budowlane i roz,bi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne, zebrane w spos6b

selektyrmy - do I m3 na rok.

II. Ustalono minimaln4 czgstotliwo6c odbierania odpad6w komunalnych z teren6w

nieruchomoici:

1) z obszar6w zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

a) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) odpady nlegajqc€ biodegradacji - taznatydzieh,

c) papier i tektura - raz na cztery tygodnie,

d) s*lo - raz na cztery tygodnie,

e) tworzywa szh.rczre, metale omz opakowania wielomaterialowe - raz na cztery tygodnie;

2) z obszanli.w zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) anieszaae odpady komuralne - nz nntydzief\

b) odpady ulegaj4ce biodegradacji - raz na tydzief,

c) papier i tektura - raz na dwa tygodnie,

d) szkto - raz na dwa tygodnie,

e) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateridowe - raz na dwa tygodnie;

3) z nieruchomo5ci lub czE5ci nieruchomo6ci, na kt6rej nie zamieszkuj4 mieszkaricy'

a powstajq odpady komunalne:

a) zmi952sn. odtady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) odpady ulegaj4ce biodegradacji - raz na dwa tygodnie,

c) szklo - raz na cztery tygodnie,

d) papier i tektura - raz na cztery tygodnie,

e) tworzywa sauczne, metale oraz opakowania wielomat€rialowe - raz na cztery tygodnie'

III. Ustalono nas4puj4c4 czpstotliwo5c odbierania pozostalych selektyvmie zbieranych

odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomoici:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz w wyz:aczonych

aptekach - w godzinach ich pracy;

2) ^4e baterie i akumulatory - w punkcie selektl'wnego zbierania odpad6w oraz

w puktach ich sprzeda:rry - w godzinach ich pracy;

3) niryty sprzgt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w

oraz w punltach ich sprzedazy - w gorlzinrch ich pracy oraz dwa razy do roku z teren6w

nieruchomoSci;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w puokcie selektywnego zbierania odpad6w

- w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z teren6w nieruchomoSci;



5) odpady budowlane i mzbi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne - w punkcie

selektywnego zbierania odpad6w - w go&hach jego pracy,

6) chemikalia i zu2yte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz w punktach

ich sprzedazy - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzie2 - w punkcie selektyv,,nego zbierania odpad6w - w godzinach jego pracy.

Wla{ciciele nieruchomofui mogli takzo samodzielnie dostzrczaa do punktu selektywnego

zbierania odpad6w pozostale odpady zebrane w spos6b selektywny (z wyj4tkiem

zrnieszanych odpad6w komunalnych).

Odpady ulegajqce biodegradacji mieszlaricy mogli r6wnieZ wyrancar do tzw. minipunkt6w

selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych (miniPSZOK) rozrnieszczonych na terenie

miasta

IIl. Andiza stanu gocpodarki odpadami konunalnymi

l. Molliwo5ci pzetwrzania zmieszrnych odped6w komunrlnych, odpad6w

zielonych orez pozostalo6ci z sortowenie i pozostalo6ci z mechsriczno-biologie.nego

pzetwarzanil odped6w komunalnych przeznaczonych do sklldow&nir

Gospodarka odpadami w wojew6dawie kujawsko-pomorskim opisra sig 114 1ryska--nych

w ,tlanie Gospdarki Ofoadami Wojewddztwa Kujowsko-Pomors$ego na lata 2016-2022

z perspebywq na lata 2023-2028' regionach gospodarK odpadard i6alrmalnymi (RGOK).

W wojew6dztwie kujawsko-pomorskirn rrvydziela sig cztery regiony gospodarki odpad{ni

komunalnymi: Region I P6lnocny, Regioo 2 Wschodni, Region 3 Pofudniowy, Region 4

Zachodni. Gmina Miasto Inowroclaw przyndezy do Regionu 3 Poluilniowego, ak[ralnie

funkcjonuje szeSd instalacji o statusie regionalnym oraz dwa skladowiska odpad6w.

Zgodnie z ustawA o odparlacfu z dnia 14 gnr.dnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 70t) jako

przett.llar:zanle rozumie sig procesy odzysku lub unieszkodliwiania w tym przygotowanie

pprzeazajqce odzysk lub unieszlodliwianie.



Wykrz regionalnych instalacji do mcchgniczno-biologicanego pnetwarzania

funkcjonuj4cych na terenie Regionu 3 Poludniowego wojew6dztwa kujawsko-

pomorskiego:

Tabela nr I

Wykaz rcgionalnych instalacji do przetwarzania odpad6w zielonych i innych

bioodped6w funkcjonujlcych ns terenie Regionu 3 Polurlniowego wojew6dztwa

kujewsko-pomorskiego.

Tabela nr 2

Lp, Cmim Nazw{ i 6dr€s instalacji
Podmiot odpowicdzialny
zr.*qlodrpj g instalrqi i

Przcpurtowogd

czQsci

ma.hn!ioz!!j
MS/roLl

I|o*roclrt
Inrfdacja do pazatwrrz.dr elcl$'rdc
zbrirycl odpaddr ddotrych I lrtrych
liodFd6s v frofiocLiiu

Pir.d.iQbioctro Goqrodrrki
Ko|truritrGl t ML!.l(|nbweJ s
lDorrocLriu Sp. r co.
d. Xr. PioEr W.Yrzyliala }t
*1|n borrodrt

6 0rx)

M&he
lnscaleja do prretwsrsia scl&trrnic
z€brerych odpad6w ziclonych i inlrych
biooQdSw w Mrchan

Prr.dri?bkrstr.,o Gospodadd

KoEur.lncj SANIKO Sp. z o-o-

ul. KomuDalrra a, 87-800 Wbatawrk
l5 000

3. Slu?.wo

lnstal&j. do prr.twrrz&ia scl.ttywnic

zabraryclr odp6d6w zielorycn i hnydt

bioodoad6w w Slu2.*ie

F:KOSKI,AD Przt&ilbiorxrwo

UzybczlFdoi Publicnej 3p. z o.o.

ul. Poln! 87. 87-700 sluzcwo

l 000

@adani z prtpchyw? rw lota

Lp. Gm14! Ne\ra i akrs irsolacji
Podmiot @wicdzialny
z! ek$io.rrj? insdaoji

Przrpustowotr,
czS.{ci

nEc},rlicz|ej
fMdrck]

Pr2€prsio\r0!6
czejct
biologica|€j

tMdroLl

l. Inowroalat

brt lrcjr
do Eacbaliaaoblologler.So
pr24a$rrzaDia

rEl6ranycl odp.d6t
loErralnych l'
IDorroaLwiu

Frz.d.dit orrtwo Go.Dod.rti
Itunu h.J t ltlBzl|trtorci Y
hol|ldrriu Sp. z o.o, uL kL ltot
W.wrrydrh J3
t&lm horrt hw

73 000 32 gn

2. Maahndcr

Indtfaci.
do meahonicarcbiologiczn.go
practwrczani!

zni€e'lych o@sddw
komrElnych rr Ma{rmacar

Przedrif biorstwo Cospodlr*i
Koduralnej SANXO Sp. z o.o. ul.
Komqub. 4. t7-to0 wloc|as,ek

36 m0 220M

L Slu2cwo

Instdeja
do d&deicaobiologiczr€go
Fzgtwarrtnia
mdcsz&ych odFdbw
kornulsluyct w Sfuzcwic

EKOSKLAD Prrdsi$iorstwo
UrytDcdofui Publiaznrj Sp, z o.o.

ul. Poba t7,
87-700 Sluzc*o

TIO00 12 0{x)

, Pla" Gdqdl OQe Wqe*&tva na, taa, zuto-zuzz z E64ayv4 ,g



Wykez regionalnych skladowiska odpad6w komunelnych w Regionie 3 poludniowym

wojew6dztwa kujewsko-pomorskiego.

Tabela nr 3

Rz gtorraba Instalacja Pzelvqnatia O&aAiv Konoabt ch

W kazdym regionie gospodarka odpadami powinna by6 prowadzona z wykorzystaniem

instalacji regionalnych do przenvarzania Dastepujqeych odpad6w: mieszanych odpad6w

komunalnycb, odpad6w zielonych, odpad6w stanowiq{ych pomstalo6ci z sortowania

odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania.

Ponadto podmior odbieraiQcy odpsdy komunalne od wla.icicieli nieruchomosci

obowiqzany jex do prznkazlwania odbieranych odpad6w komunalnych zmieszanych,

odpad6w zielonych oraz pomstalofci z sortowania odpad6w komunatnych przemacmnych

do skladowani4 wyl4cznie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych
(RIPOK). Zgodnie z planem gospodarki odpazlami dla wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego

odpady komunalns odbierane z terenu Miasta Inowroclawia pr,gkazywarc sq do RIpoK prry
ul. Bagiennej 77.

Miasto lnowroclaw posiada na swoim terenie Regionalq Instalacig do przetwarzania

Odpad6w Komunalnych przy ul. Bagrennej 77. RIPOK wyposa2ony jest w instalacjg

do mechaniczro-biologicznego prz€twarzania odpad6w znieszanycll instalacjg

do przntwanartia odpad6w zielonych i innych bioodpad6w i wytwarzanie produktu

o wlaiciwosciach nawozowych lub $rodk6w wspomagaiqcych uprawg rodlin oraz

skladowisko odpad6w. Ponadto od kilku lat fimkcjonuje instalacja do ujgcia i wykorzystania
gazu skladowiskowego na poEzeby energetycale akladu. Dzigki temu nastgpujc

ograniczenie emisji gaz6w (gr6wnie metanu) do atuosfery, a lakae n".niejsz,- sig zuzycie

energii elektrycznej. W 2019 r. wykorzystano 348 349 m3 ww. gazu.

w 2015 r. na ter€nie RIpoK w Ino*roclawiu zakof'czyla sig inwestycja polecaiaca

na budowie linii tecbnologiczuej do przetwarzania odpad6w komunalnych na patiwo

Gmina Newa i ades iislrlscii Podmiot odpowlldzialny
za eL$lo.llqt irg.lldi

Poj€rDnod6

porostda
s 2019 r.

l.dl
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SthdowlC.o odDrd6( irnych
Dlt nlebaeli..zla i obojttn. w
loortoahtgitr

PrradrlCuor wo Gcpodarti Kom|!fflnaj i lfiaarLrrioiq
r horiodrwlu SF z o.o.
nl. K!. noca Wrrizyni.l. 33
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2r165\a

2. Mactrlcz
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altematywne RDF (kod 19 12 lO). Do jego produkcji potrzebne s4 odpady, z kt6rych

wczeiniej wysegregowano frakcje nadajqce sig do recyklingu. paliwo altematywne RDF

moze zosta6 wykouystane ze wpgl@u na tyysok4 kalorycznoS6 do spalania w piecach

specjal-nie do tego prrygotowanyc\ lub tez wsp6lspalania w przemySle cementowym bgd4ce

zast4pieniem czgSci paliwa kopalnego. W 2019 r. wyprodukowano 2578,700 Mg RDF.

Zgodnie z ustawq z&ia14 gnrdnia 2012 r. o odpadach (Dz.IJ. z 2Ot9 r.pz.70t re un.)

przez Wtrirvwzanie odpad6w rozumie si9 procesy odzysku lub unieszlodliwiania, w tym
przygotowanie pprzedzziqce odrysk lub unieszkodliwienie. Mo2liwoici przetwsrzania

"-ieszanych odpad6w komunalnych s4 natomiast zti4zane z ich zagospodarowaniem

w poszczeg6lnych instalacjach do odzysku (przede wszystkim mechaniczro-biologiczne

przetwarzanie) Iub unieszkodliwiania Grzede wszystkim skladowanie).

2, Potrzebyinwestycyjne

Realizacja i kontynuacja zarlqfi rnaj4cyefu chankter ci4gty, do kt6rych zaliczy6 moina:
. UwzglQdnianie w przglary ch kryteri6w zvtin-zlr,yt6 z ochron4 &odowisk4 w tym

zapobieganie powstawaniu odpad6w, poprzez wlqr',":,r'ie do procedur zam6wieri

publicznych zakup6w wyroMw zawierai4cych materiary lub substancje pochodz4ce

z recyklingu odpad6w.

r Kontynuowalde <izialarl w zaicresie edul'acji ekologiczrej uwzgig<iniai4cej informowanie

spoleczenstwa o sysremie gospodarki odpadami komunalnymi oraz promuiqcych

wlaSciwe postgpowanie z odpadami komunalnymi w szczeg6lnosci w zahesie

selektywnego zbierania odpad6w kom"nrtnych, co moze vplyn46 na wzrost

Swiadomosci ekologicznej mieszkarlc6w oraz minimali""cjg nielegainego skladowania

odpad6w.

' opracowanie i wdro2enie program6w rozwoju serektywnego zbierania odpad6w

L66r'nslnych w zakesie czterech frakcji odpad6w: papienl metah.r, tworzyw sztucmych

i sz.kla w celu spelnienia poziom6w recyklingu oraz prrygotowania do ponownego

u2rycia"

Tworzenie punkt6w selektyv,'nego zbierania odpad6w komunalnych w spos6b

zeFewniajqqy latwy dostgp dla wszystkich mieszkarlc6w piny.
Eliminowanie praktyk nielegalnego skladowania odpad6w.

Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw (w tym setektywnego)

z gospodarstw domowych.

a

10



Sukcesywna aktualizacja inwentaryzacji budynk6w i wzaazsi zawieraj4cych azbest

celem sukcesywnego i bezpiecznego dla zdrowia mieszkafc6w i Srodowiska usuwania

wymb6w zawierajqcych azbest z obszaru wojew6dzwa.

Ograniczanie skladowania zri:ytych bar€rii i akumulatorow na skladowiskach poprzrz

selektywn4 zbi6rkg tego typu odpad6w oraz r.rnieszkodliwianie ich w instalacjach do tego

pnenncmnych.

Doskonalenie i rozw6j systemu zbierania ns|ytych opon prowadzqcy do wzrostu ich

odzysku.

Doskonalenie funkcjonowa:ria system6w s€lektywaego zbierania odpad6w

opakowaniowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnyoh, celem

osi4gnigcia wzmstu poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomu SwiadomoSci

ekologicznej mies*ar1o6w.

Doskonalenie funkcjonowania system6w selektywnego zbierania reryklingu odpad6w

z budowy, remont6w i demonta2u obiellSw budowlanych oraz iniasauktury &ogowej

w celu zwigkszenia poziom6w odzysku i recyklingu tych odpad6w.

Doskonalenie systemu gospodsrowania osadami Sciekowymi popnez wykorrystanie ich

do rekultywacji, oawo2enia, termiczne przeksztatcanie w celu ograniczenia ilo6ci

skladowanych osad6w Sciekowych.

3. Koszty ponicsione w zwi{zku z odbierguiem, odzyskien, rrcyLlingiem

i unieczkodliwianiem odped6w komunalnych

Bilans finansowy z fimkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Miasto Inowroclaw w 2019 r.:

Tabela nr 4

I Wplywy z tytulu oplat zr gat@erowade odpedrmi

l Oplaty za gospodarowanie odpadami kornunalnyrni i4 339 555"38 zt

z- Wplyc/y z tytulu kar pienielrrych 39 172..35 zt

3. Wpfvwy z tytulu koszt6w upomnierl i odsetki 35 860.13 zl

f)ofinansowanie z WFOSiGW - edukacia ekolosicana 7 000.00 zl

ocoruu: 1442t5a7.ffid

tr Koszty zsEzrns z gos@ar*4 odpadrmi

Transpon, odbior i zagospodarowanie odpadow komunainvch 13 i70 i37.6? zi
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2. Usfugi zwiq:eane z edukacj4 ekologiczn4 41 17A,53 zl

3. Kgszry adm in istracyj ne systemu 620 661.58 zl

4.
Kos:tLy ztti4zare z porz4dkowaniem terenu przy kontenerach na odpady
zielone 16 659,54 zl

OGOLEM: B 456700.47 d

W okresie od styczxia do korlca marca 2019 r.

N )oO[lll383l20l7 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia

zmieniaj4cg uchwalg w sprawie wyboru metody ustalenia

odpadami komunalnymi oraz wysoko5ci tej oplaty, na t€renie

pobieralo nastqpujqce oplaty za odbi6r odpad6w komunalnych:

l) jednoosobowe gospodarstwodomowe:

' w wysoko{ci 14 zl - jeZeli odpady zbierane i odbierane byty w spos6b

selektywny,

. w wysokofici 28 z.l - je2eli odpady nie byty zbierane i odbierane w spos6b

selektywny;

1) wieloosobowe gospodarstwodomowe:

' w wysoko$ai, 28 d - jeZeli odpady byly zbierane i odbierane w spos5b

selektyrmy,

w wysokofci 56 d - jeleli odpady nie byly zbierane i odbierane w spos6b

selektywny.

W prrypadku nieruchomoici niezamieszkalych oplata naliszqna byfu od pojsnurika;

l) odpady zbierane selekgwnie:

. pojemno5ci 60 I - w wysoko5ci 12 zl;

pojemno6ci I l0l - w wysokoSci l5 d;
pojemnoSci 120 I - w wysokodci 16 zl;

pojemnodci 240 I - w wysoko5ci 27 d;
. pojemno6ci I100 I - w wysoko(si 65 zl;

pojemno6ci 7 m3 - w wysokoSci 360 z];

pojemnodci l0 m3 - w wysoko3ci 390 zl.

2) odpadyzbieranenieselektywnie:

pojemno5ci 60 I - w wysokoSci 17 zli

pojemnoici I l0I - w wysoko*i 20 zl;
. pojemno6ci 120 I - w wysoko*i2l zl;

r. na podstawie uchwaly

23 palAzientka 2017 r.

oplsty za gospodarowanie

Gminy Miaslo lnowroclaw



pojemnoSci 240 I - w wysokodci 34 d;
pojemnoici 1100 I - w wysoko5ci 80 d;

. pojemno6ci 7 m3 - w wysoko(ci 432 d;

. pojemnofci l0 m3 - w wysoko5oi 468 zl.

Od 1 kwietnia 2O19 r. az podstawie uchwaty nr Iy D9l2Ot8 Rady Mejskiej

Inowroclawia z dnita 17 gnrdnia 2018 r. w sprawie wyboru metody usalenia oplaty

za gospodarowanie odpadami L6mfnqlnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty, a takig
ustaleoia stawki oplaty za pojemnik o okeilonej pojemnosci, Gmina Miasto Inowroclaw
pobieralo nastgpuj4ce oplaty za odbi6r odpad6w komunalnych:

1. oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn iloSci

miesz,karic6w zamieszkujqcych dan4 nieruchomoSC:

. w wysokodci 17 d za osoh, je2eli odpady sq zbierane i odbierane w spos6b

selektywny,

w wysoko6ci 34 zl za osoQ, jezeli odpady nie q zbierane i odbierane w sposob

selektywny;

2. W prqypadku nieruchomojci niezamieszkalych oplara naliczana jest

od pojemnika:

odpady zbierane selektvwnie:

' pojemno5ci 60 I - w wysokoici 12 d;
. pojemnotui ll0l - w wysokodci 15zl;

pojenrnodci 120 I - w wysoko5ci 16 zt;
. pojemno5ci 240 I - w wysokosci 27 zh

pojemnoici 1100 I - w wysokoSci 65 zl:
- pojemnodci 7 m3 - w wysokoSci 360 zl;
. pojemno&:i l0 m3 - w wysokojci 390 zl.

odpady zbierane nieselektvvmie:

pojermoSci 60 I - w wysoko$ci 12 zl;

pojemnoSci I l0 I - w wysokosci 20 zl1'

pojemno6ci 120 l - w wysokotci 2l zN:

pojemnoSci 240 I - w wysoko5ci 34 d;

t?



pojemnodci 1100 I - w wysokoSci 80 zl;

' pojemno5ci 7 m3 - w *ysokoici 432 zl;

' pojemnoS:i l0 m3 - w wysoko9ci 468 zl.

4, Liczba mieszkaic6*

Wedlug danych z Gl6wnego UrzQdu Statystycznego liczba mieszkanc6w z tercnu Crminy

Miasto Inowroclaw na dzief 3 1 grudnia 20 I 9 r. wyniosla 72 56 I osob.

5. Liczba wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie zawerli umowy, o kt6rej mowa

w art, 5 ust 1, w imieniu kt6rych gmina powinna podj{6 dzislsnia, o kt6rych Eow{

w art. 6 ust 6-12

Na podstawie danych snvierdzono,2e w 2019 r- zbiorczym systemem odbioru odpad6w

komunalnych objgto: 4 722 nieruchomoCci zamieszkalych oraz 1 365 nieruchomoici

niezamieszkalych. Na &ierl 3l grudnia 2019 r. zloiono 6 087 deklaracji, z czego 4 722

dotyczylo nieruchomoSci zamieszkaly'ch, a 1 365 nieruchomo$ci niezamieszkalych. Ponadto

26 wla-{cicieli nieruchomo3ci nte Aozylo wymaganych deklaracji na dzief 3 I grudnia 2019 r.

i funlcjonuj4 poza zbiorczym systemem odbioru odpad6* kesl'nalnych. W stosu$ku do tych

wla.Scicieli nale2alo wszczq1 postgpowanie administracyjne celem okreClenia w drodze

decyqji wysoko6ci opiaty za gospod.arowanie odpadami komrmalnlmi.

$pos6b zbierania odpad5w
komunalnych na terenie Miasta

Inowroclawia w 20t9 roki

6, Podgqmowenie i wnioski

Roczna analiza stanu gospod€rki

Inowrociawia msteJ:a oDnrcowana w

odpadami komunalnymi na terenie Miasta

ce lu weryirkacji mo2liwodci iechnicznych



i organizacyjnych g:riny w za&resie gospodarowania odpadami komrmalnymi. Dane

dotycz4ce lqcanej rn"sy zebranych odpad6w komunalnych tvraz z ich t agospodarowaniem

€o&ie z ustaw4 z ttnia 23 stycmia 2O20 t. o zrnianie ustawy o odfdach oraz niekt6rych

innych ustaw (tj. Dz,U. 202O, pz.li0) zostanq przedst wione w kolejnej analizie,

po uzyskaniu niezbgdnych do tego celu sprawozdai od podmiotdw odbierajqgych

ww. odpady z t€renu Miasta Inowroclewia w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Dane tE pomoge

r6unie2 oszacowad jaki poziom rccyklingu o@d6w sulowcowych oraz ograniczenia masy

odpad6w ulegaj4cych biodegradacji osiqgnie Gmina Miasto Inowroclaw w 2019 roku

Nieustanne podnoszeirie 6wiadomoioi ekologicznej nieszkadcdw w zwiqztu

z prawidlow4 segregacj4 odpad6w oraz kontynuaoja zalai z zakreslu dukacji ekologiczrej

stanowQ priorytetowe cele dla Eale4rt€go systemu gospodarowania odpadami komuDalnymi.
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L Wprowadzenie

l. Cel prrygotowania analiry

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz arr.9tb ust. I ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r.

o utrz_vmaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) gminy maj4

obowipek dokonad corocznej analiry- stanu gospodarki odpadami.

Gl6wnym celem niniejszej analizy jest weryfikacja mo2liwoSci technicznych

i organizacyjnych gminy w zakresie przelwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych,

odpad6w ulegaj4cych biodegradacji oraz pozostalo6ci z sortowani a, a takze porrzeb

inwestycyjnych, koszt6w systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Istotne jest r6wnie2

osi4gnigcie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku. Ponadto

analiza ta ma dostarczyi infbrmacji o liczbie mieszkaric6w. liczbie wlaScicieli nieruchomoSci,

kt6rzy nie wykonuj4 obowipk6w okreSlonych w ustawie, a takze ilo5ci odpad6w komunalnych

wytwarzanych na terenie gminy, a w szczeg6lnoSci zmieszanych odpad6w komunalnych,

odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z sortowania przeznaczonych do skladowania.

2. Podstawy prawne

Koniecznoii sporz4dzenia niniejszej analizy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art.9tb

ust. I ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). Zakres przedmiotowej analizy okreslony zostal

u,art. 9tb ust. I pkt. l-7 ww. ustawy.

Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powstaje

na podstawie sprawozdaf zlozonych przez: podmioty odbieraj4ce odpady komunalne

od wlaScicieli nieruchomoSci zgodnie z aft. 9n ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymanru

czystosci i porz4dku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), podmiot prowadz4cy punkt

selektywnego zbierania odpad6w komunalnych zgodnie z art. 9na usmwy z dnia 13 wrze5nia

'1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz4dku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) oraz

podmioty zbieraj4ce odpady komunalne zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 wrze6nia I 996 r-

o utrz)-maniu czystosci i porzEdku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 t. poz. 1439).

Przy sporz4dzaniu niniejszej analizy opierano sig takZe o ponizsze akty prarme dotycz4ce

problematyki gospodarki odpadami:

. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomow

ograniczenia skladowania masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji

(D2.U.22017 po2.2412)



. Rozporz4dzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziom6w

recyklingu, przygotowania do ponownego uZycia i odzysku innymi metodami niekt6rych

frakcji odpad6w komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167)

Wykorzysty$'ano r6wnieZ poni2sze dokumenty slrategiczne:

,.Plan Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lala 2016-2022

z perspektywq na lata 2O23-2028"

,,Krajowy plan gospodarki odpadami 2022"

Rada Miejska lnowrociawia przyjgla nastgpuj4ce uchwaly zwi4zane z systemem

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta:

Uchwala nr XXYIU39912012 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpad6w komunalnych od wladcicieli nieruchomo6ci,

na kt6rych nie zamieszkuj4 mieszkaricy, a powstaj4 odpady komunalne;

Uchwaia Nr XXI/204I2016 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 2'1 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czy sto5ci i porz4dku na terenie Miasta Inowroclawia;

Uchwala Nr XXIi205i2016 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 27 czetwca 2016 t.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania

odpad6w komunalnych od wlaicicieli nieruchomo5ci i zagospodarowania tych odpad6w,

w zamian za uiszczon4 przez wlaiciciela nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami

komunalnymi;

lJchwa]a Nr XXli207l2016 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 27 czerwca 2016 r'

w sprawie okredlenia terminu, czgstotliwo6ci i trybu uiszczenia oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

tJchwala nr XX11122012016 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 26 wrze3nia 20'16 r.

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wlaSciciela nieruchomoSci;

Uchwala nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 23 pu2dziemtka 2017 r.

zmieniaj4ca uchwalE w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz wysokoSci tej oplaty;

Uchwala nr XXXIII/384/2017 Rady Miejskiej Inowroclawia z drda 23 pu2dziemika 2017 r.

w sprawie okreSlenia wzoru deklaracj'i o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadamt

komunalnymi skladanej przez wladciciela nieruchomodci;



Uchwala nr XXXVII/446/2018 Rady Miejskiej Inowroclawia z dnia 5 lutego 2018 r.

rl'sprawie zarz4dzania poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze

inkasa oraz wyznaczenia inkasent6w i okreSlenia wysokoSci wynagrodzenia za inkaso;

Uchwala nr lY 12912018 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 17 grudnia 201 8 r. w sprawie

wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki takiej oplaty. a takZe ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreSlonej pojemno6ci;

Uchwala nr IV/30/20i8 Rady Miejskiej lnowroclawia z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniaj4ca

uchwalg w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi skladanej przez rvla6ciciela nieruchomoSci.

Il. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Inowroclawia

l. Zagzdnienia ogrilne

W mySl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.797 ze zm.)

odpady komunalne zostaly zdefiniowane jako odpady powstaj4ce w gospodarstwach

domowych, z wryl4czeniem pojzrzd6w lrycofanych z eksploatacji, a takze odpady

niezawieraj4ce odpad6w niebezpiecznych pochodz4ce od innych wytw6rc6w odpad6w, kt6re

ze rvzglgdu na sw6j charakter lub sklad sE podobne do odpad6w powstajqcych

u gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Inowroclaw powstaj4 gl6wnie

w gospodarstwach domowych. ale takZe na terenach nieruchomoSci niezamieszkal.vch, jak:

obiekty uZytecznoSci publicznej (odrodki zdrowia, szkoly ) oraz infiastruktury (handel, obiekty

turyslyczne, ustugi). S4 to takze odpady z teren6w otwarlych, takie jak: odpady

z koszy ulicznych, zmiotki z drog oraz plac6w, a tak2e nieruchomo6ci stanowiqce tereny

zamknigte. Jednostki organizacyjne posiadaj4ce nieruchomoSci stanowi4ce teren zamknigty

zobowigane s4 do samodzielnego i zgodnego z regulaminem oraz innymi przepisami

pozbywania sig odpad6w komunalnych wytworzonych na swoim terenie. W Inowroclawiu

s4 to dwie jednostki wojskowe: 2. Pulk Ininieryjny przy ul. Dworcowej oraz 1. Brygada

Lotnictwa Wojsk L4dowych przy ul. Jacewskiej.

W 2019 r. obowi4zywaly umowy zawarte w 2017 r. wraz z aneksami tj:

- 22P.272.34.2017 z 01.04.2017 r. zawarta z PGKiM Sp. z o.o. na zagospodarowanie odpad6w

komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpad6w Komunalnych

w Inowroclawiu przy ul. Bagiennej 77.

- 22P.272.10.2017 z 01.03.2017 r. 7;.-vtarta z PGKiM Sp. z o.o. na wykonanie uslugi

polegajqcej na odbiorze odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych



nie zamieszkuj4 mieszkaricy, a powstaj4 odpady komunalne oraz zagospodarowanie fych

odpad6w,

- 22P.272.23.2017 201.03.2017 r. zavrarta z IGK|M Sp. z o.o. na wykonanie uslugi polegaj4cej

na odbiorze odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci zamieszkalych na lerenie

Miasta Inowroclawia.

Ponadto uslugg odbioru odpad6w komunalnych z teren6w zamknigtych (ednostki

wojskowe) wyl4czonych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowaio

Przedsigbiorstwo Komunalne SANIKONT Radoslaw Kostuch, Sikorowo 25 a,

88- 1 0l Inowroclaw oraz ,,MAR-POL" Marcin Zbigniew Ochofiski. Centki 5. 87-500 Rypin.

2. Postgpowanie z odpadami

Odpady komunalne z terenu Gminy Miasro Inowroclaw odbierane sE w spos6b

zmieszanv i selektywny. Prowadzona jest zbi6rka selektywna. w ramach kt6rej wydzielane

s4 nastgpuj4ce frakcje: papieru i tektury', metalu, twor4/wa sztucznego, szkla, w.tym szkla

bezbarwnego ikolorowego, opakowari wielomaterialowych, ulegajqcych biodegradacji,

w tym odpad6w opakowaniowl'ch ulegaj4cych biodegradacji, a ponadto powstaj 4cych
w gospodarstwach domowych odpad6w komunalnych, odpad6r,r, zielonych. zu:ry-.tych baterli
i akumulator6w, zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad6w

wielkogabarytowych; odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych, zu\tych opon,

przeterminowanych lek6w i chemikali6w..

I. w zamian za uiszczan4 przez wlasciciela nieruchomoici opLatg za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. odbierane s4:

I ) komunalne odpady znieszane - w kazdej iloSci;

2) szklo, papier i tektura, tworzywa sztucme, metale, opakowania wielomaterialorve, odpady

ulegai4ce biodegradacji. przeterminowane leki i chemikali4 zuiryre baterie i akumulatory,

zuzyty sprzgt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia
i odzie2 zebrane w spos6b selektywny - w kazdej iloSci;

3) zLr|yte opony - do 4 sauk na rok;

4) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne" zebrane w sposob

selektywny - do I m3 na rok.

II. ustalono minimaln4 czEstotliwosi odbierania odpad6w komunalnych z tereno\4,

nieruchomoSci:

1) z obszar6w zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

a) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) odpady ulegaj4ce biodegradacji - raz na tydzieh,



c) papier i tektura - raz na cztery tygodnie.

d) szklo - raz na caery tygodnie,

e) tworzywa szuczne, metale oraz opakowania wielomaterialowe - raz na cnery tygodnie;

2) z obszar6w zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) zmieszane odpady komunalne - raz na tydzien,

b) odpady ulegaj4ce biodegradacji - raz na lydzien,

c) papier i tektura - raz na dwa tygodnie,

d) szkto - raz na dwa tygodnie,

e) tworzywa szuczr'e, metale oraz opakowania n'ielomaterialowe - raz na dwa tygodnie;

3) z nieruchomoSci lub czgSci nieruchomoSci, na kt6rej nie zamieszkuj4 mieszkalicy,

a powstaj4 odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) odpady ulegaj4ce biodegradacii - raz na dwa tygodnie,

c) szklo - razna cnery tygodnie.

d) papier i tektura - raz La cdery tygodnie,

e) tworzywa sztucme, metale oraz opakowania wielomaterialowe - raz na cAery tygodnie.

III. Ustalono nastgpuj4c4 czgstotliwosi odbierania pozostalych selektywnie zbieranych

odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomoSci:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz w wyznaczonych

aptekach - r,l' godzinach ich pracy;

2) zvzyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywrego zbierania odpad6w oraz

w punktach ich sprzeda2y - w godzinach ich pracy;

3) zv;ryty sprzgt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz

w punktach ich sprzedaZy - w godzinach ich pracy;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w

- w godzinachjego pracy oraz dwarazy do roku z teren6w nieruchomoSci;

5) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne - w punkcie selektywnego

zbierania odpad6w - w godzinach jego pracy;

6) chemikalia i zuzyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz w punktach

ich sprzedaZy - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzie2 - w punkcie selektywnego zbierania odpad6w - w godzinach jego pracy.

WaSciciele nieruchomoSci mog4 takze samodzielnie dostarczai do punktu selektywnego

zbierania odpad6w pozostale odpady zebrane w spos6b selekrywny (z wyj4tkiem zmieszanych

odpad6w komunalnych).



Odpady ulegaj4ce biodegradacji mieszkaricy mog4 r6wnie2 wryrz:ucat, do kontener6w

siatkowych tzw. minipunkt6w selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych (miniPSZOK)

rozmieszczonych na lerenie miasta.

III. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

l. Mo2f iwoSc i przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpadriw zielonych

oraz pozostalo5ci z sortowania i pozostalo5ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadriw komunalnych przeznaczonych do skladowania

Gospodarka odpadami w wojew6dztwie kujawsko-pomorskim opiera sig na wskazanych

w ,tlanie Gospodarki Odpadami llojewbdzlwa Kujawsko-Pomorskiego nu lata 2016-2022

z perspektyvq na lata 2023-2028" regionach gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK).

W wojew6dztwie kujawsko-pomorskim wydziela sig cztery regiony gospodarki odpadami

komunalnymi: Region I P6lnocny, Region 2 Wschodni, Region 3 Poludniowy, Region 4

Zachodni. Gmina Miasto Inowroclaw przynale?y do Regionu 3 Poludniowego, aktualnie

funkcjonuje sze56 instalacji o statusie regionalnym oraz dwa skladow'iska odpad6w.

Zgodnie z ustaw4 o odpadach z dnia i4 grudnia 2012 roku (Dz. IJ.22070 r.poz.797 ze zm.) jako

przetw-arzanie rozumie sig procesy odrysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie

poprzedzaj4ce odzysk lub unieszkodliwianie.

Wykaz regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania

funkcjonuj4cych na terenie Regionu 3 Poludniowego wojewridztwa kujawsko-

pomorskiego:

Gnrna Naz$a i adres lnslalacji
Podmiot odpowiedzialny
za ekspioatacj9 inshlacji

PrzepustowoSi

czssci
m€chanicznej

lMe/rokl

cz9scr

biologicznej

IMe/rokl

l.

Instrhcja
do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszrnych odprd6*
komunrlnych w
Inowroclawiu

Przedsif biorstwo Cospodrrki
Komumlnej i lli€szkaniow€j lr
Inowroclawiu Sp. z o.o. ul. ks. Piotra
WrrYrzyniaka 3
EE-l00lnowroclsw

73 000 32 500

Machnacz

Instalacja
do mechanicznobiologicznego

znlieszanych odpado$
komunalnych w Machnaczu

PrzedsiCbiorsr$o Gospodarki
Komunalne.i SANIKO Sp. z o.o. ul.

Komunalna 4, 87-800 Wloclawek
36 000 22 000

Sluzc$o

InstalacJa

do mechanicznohiologicznego

zmieszitnych odpad6w
komunalnych \r Sluzewie

EKOSKI,AD Prz€dsigbiorstwo
Lj2ytecznoici Publicznej Sp. z o.o.

ul. Polna 87.

87-700 Sluzewo

22 000 l2 000

na lan )0)l)018Gospo.lartu ( ).:tpadamt WaJew 6d.tu a Kuja||sko- PomoNk ieao



Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadriw zielonych i innych bioodpad6w

funkcjonuj4cych na terenie Regionu 3 Poludniowego wojewridztwa kujawsko-

pomorskiego.

Lp. (lmina Naz$a i adres Insralacji
Podmiol odpo$ iedzialny

za eksploatacjQ instalacji

czgsci

mcchanicznej

IMe/rok]

I.
Instrlacjs do przetwarznnia s€lek$,rn nie
zebrrtrych odprd6w zielonlch i innycb
bioodpaddw w Inowroclewiu

PrzedsiQbiorstwo Gospodarki
Komunf,lnej i Mieszkrniowej w
Inowroclawiu Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzynirkr 33
88-100 ltrowrocla*

6 000

Machnacz

Inslalacja do przetwazania sclekywnie
zebranlch odpadow zielonych i innych
bioodpadow w Machnaczu

Przedsigbiorstwo Cospodarki
Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4. 87-800 Wlocla!\'ek
l5 000

lnstalacja do pz-ctwarzania selektywnie

zebrany{jh odpad6$ ziclont',ch i innych

brcodpad6* w Sluawic

FIKOSKLAD I'rzedsiQbiorstwo

Uz''tecznoSci PubliczneJ sp. z o.o.

ul. Polna 87- li7-700 Sluzewo

I 000

WGospodark Odpadani Wojet 6dztua Kujar!sko-Panorskiego na tara 2016-2022 : perspek$rq na lata 2023-2028

Wykaz regionalnych skladowisk odpadr6w komunalnych w Regionie 3 Poludniowym

woj ewridztwa kujawsko-pomorskiego.

Miasto Inowroclaw posiada na swoim terenie regionaln4 instalacjg do przetwarzania odpad6w

komunalnych przy ul. Bagiennej 77. zuPOK wyposazony jest w instalacjg

do mechaniczno-biologicznego przetwa',.ania odpad6w zmieszanych, instalacjg

do przetwarzania odpad6w zielonych i innych bioodpad6w, i wytwarzanie produktu

o wlasciwosciach nawozowych lub Srodk6w wspomagaj4cych uprawg ro6lin oraz skladowisko

odpad6w. Ponadto od kilku lat funkcjonuje instalacja do ujgcia i wykorzystania gazu

skladowiskowego na potrzeby energetyczne zakladu. Dzigki temu nastgpuje ograniczenie

Cmina \,Iaz$ a iadrcs instalacti
Podmioa odpowiedzialny
za cksploalacjQ insklacji

Pojcmno5a

pozostala

* 2019 r.

lm'l

Skladowisko odpad6w innych
nii niebezpi€cznc i otoj(tn€ rr
Inowroclswiu

Prr€dsi€biorstrrvo Gospodarki Komunalncj i Mieszkaniowej
w lno*roclawiu Sp. z o.o.
ul. Ks, Piotra Wawrzyniaks 33
EE-l00lnol^roch*

2t4 665,4

z. N{achnacz

Skladowisko odpaddt\
innych niz niebezpieczne
i oboj9tne w Machnaczu

Przedsipbiorstwo Gospodarki Komunalnej SANTKO Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4. 87-800 Woclawek 133 846.0

,Plan Oospadarki Odpadoni WoJe '6d.b-a KuJar sko-Ponorskieso na lata 2016-2022 z DersDektvlra na tata
Regbtulna lnsta lacJa Pr:etuar:an tu Odpad6w Konunolnych



emisji gaz6w (gl6wnie metanu) do atmosfery, a tak2e zmniejsza sig zuZycie energii

clektrycznej. W 2019 r. wykorzystano i48 349 mr ww. gazu.

W 2015 r. na terenie RIPOK w Inowroclawiu wykonano inwestycjq polegajqc4

na budowie linii technologicznej do przetwarzania odpad6w komunalnych na paliwo

altematywne RDF' (kod l9 12 10). Do jego produkcji potrzebne s4 odpady, z kt6rych wcze6niej

wysegregowano frakcje nadajqce sig do recyklingu. Paliwo altematywne RDF moZe zosta6

wykorzystane ze wzglgdu na wysok4 kaloryczno56 do spalania w piecach specjalnie do tego

przygotowanych, lub teZ wsp6lspalania w przemySle cementowym bgd4ce zast4pieniem czESci

paliwa kopalnego. W 2019 r. wyprodukowano 2578,700 Mg RDF.

Zgodnie z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. tJ. z 2020 r. poz. 797) przez

pzetwarzanie odpad6w rozumie sig procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym

przygotowanie poptzedzaj4ce odzysk lub unieszkodliwienie. Mo2liwoSci przetwarzania

zmieszanych odpad6w komunalnych s4 natomiast zwi4zane z ich zagospodarowanlem

w poszczeg6lnych instalacjach do odzysku (przede wszystkim mechanicmo-bioiogicme

przetwarzanie) lub unieszkodliwiania (przede wszystkim skladowanie).

Moiliwo5ci przetwarzania odpad6w o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady

komunalne) pochodz4cych z terenu Gminy Miasto Inowroclaw w 2019 roku,

*ymienionych $ pozl-cj i** D5 - skladowanic na skladowiskach w sposob celowo zaproj€klowmy (np. umieszczanie \r uszczelnionych oddzielnlch komorach.

przyk4r].. oh i izobwanych od siebie wzajemnie i od Srodowiska ird.).

2. Potzebyinwestycyjne

Urz4d Miasta Inowroclawia realizowal zadania maj4ce charakter ci4gly, do ktorych zaliczy(,

mozna. m.ln.:

o Uwzglgdnianie w przetargach kryteri6w zwi4zanych z ochron4 Srodowiska, w tym

zapobieganie powstawaniu odpad6w, poprzez wlqczanie do procedur zam6wiei

publicznych zakup6w wyrob6w zawieraj4cych materialy lub substancje pochodz4ce

z recyklingu odpad6r'.

Nszws i adres instrlscji, do ktdrej zostab prz€kezane
odped!

Mrsa od€branych
odprd6w lMgl

Sposdb zagospodaroweniN
odebrrnych odpad6w

Mm prrerobowr

lMgkokl

Regronalna lnstalacja Do Przelwarzania Odpad6*
Konrunalnych (lnstalacia do mechaniozno-brologicznego
nr,.tu,r,ni1,miF.z,nr.h 

^/l^,.|^rw 
lr^hrrnzlnr,.h \l

22 7 29,64 R )2*
CzQdc mechaniczna- 73 Cl00

CzgSC biologiczna 32 i00

Inowroclawir). ul Basienna TT- 88-100 Inowrocla$ D5**

R l2 - t\frniana odpadou \,! c€lu poddania ich koremukolwiel RI RI I



a

a

Kontynuowanie dzialan w zakresie edukacji ekologicznej uwzglgdniaj4cej informowanie

spoleczefstwa o systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz promujqcych wla6ciwe

postgpowanie z odpadami komunalnymi w szczeg6lnodci w zakresie selektywnego

zbierania odpad6w komunalnych, co moze qtyn4d na wzrost Swiadomo6ci ekologicznej

mieszkaric6w oraz minimalizacjg nielegalnego skladowania odpad6w.

Opracowanie i wdro2enie program6w rozwoju selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych w zakresie czterech frakcji odpad6w: papieru. metalu, tworzyw sztucznych

i szkla w celu spelnienia poziom6w recyklingu ora z przygolowania do ponownego uzycia.

Tworzenie punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych w spos6b

zapewniajqcy latwy dostgp dla wszystkich mieszkanc6w gminy.

Eliminowanie praktyk nielegalnego skiadowania odpad6w.

Upo*'szechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw (w tym selektywnego)

z gospodarstw domowych.

Aktualizacja inwentaryzacji budynk6w i vrz4dzeh zawieraj4cych azbest celem

sukcesywnego i bezpiecznego dla zdrowia mieszkanc6w i drodowiska usuwania wyrob6w

zawieraj4cych azbest z obs:zaru wojew6dawa.

Ograniczanie skladowania zuZytych baterii i akumulator6w na skladowiskach poprzez

selektywn4 zbi6rkg tego typu odpad6w oraz unieszkodliwianie ich w instalacjach do tego

przeznaczony ch.

Doskonalenie i rozw6j systemu zbierania zuzltych opon prowadz4cy do wzrostu

ich odzy-sku.

Doskonalenie funkcjonowania system6w selektywnego zbierania odpad6w

opakowaniowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, celem

osi4gnigcia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomu Swiadomoici

ekologicznej mieszkaric6w.

Doskonalenie funkcjonowania system6w selektywnego zbierania recyklingu odpad6w

z budowy, remont6w i demontazu obiekt6w budowlanych oraz infrastruktury drogowej

w celu zwigkszenia poziom6w odzysku i recyklingu tych odpad6w.

Doskonalenie systemu gospodarowania osadami Sciekowymi poprzez wykorzystanie

ich do rekultywacji, nawo2enia, termiczngo przeksztalcania w celu ograniczenia iloSci

skladowanych osad6w Sciekowych.
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3. Koszty poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odryskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadriw komunalnych

Bilans finansowy zwi4zany z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Miasto Inowroclaw w 2019 r.:

W okresie od stycmia do korica marca 2019 r. na podstawie uchwaiy
nr XXXIII/383/201 7 Rady Miejskiej Inowroclawia z d nta 23 pu2dziernika 2017 r. zrnieniai4c4
uchwalg w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokosci tej oplaty, na terenie Gminy Miasto Inowroclaw pobieralo
nastgpuj4ce oplaty za odbi6r odpad6w komunalnych:

l) jednoosobowe gospodarstwodomowe:

' wwysokoSci14zl - jeZeli odpady zbierane i odbierane byly w spos6b selektywny,
' w wysokoici 28 zr - jezeli odpady nie byly zbierane i odbierane w soos6b

selektywny;

l) wieloosobowegospodarstwodomowe:

' w wysokoSci2S zl -.ie2eli odpady byty zbierane i odbierane w spos6b selektywny,
' w wysoko ici 56 zr - jezeli odpady nie byty zbierale i odbierane w spos6b

selektywny.

W przypadku nieruchomoici niezamieszkalych oplata naliczana byla od pojemnika:

It odpady zbierane selektywaie:

I Wptyrry z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami

t. Oplatl za gospodaro*anie odpadami komunalnymi l4 Ji9 555.38 zl

t. Wptywy z rytulu kar pienig2nych 39 1't2,35 zl

J. Wplywy z tytuiu koszt6w upomnieri i odsetki 35 860.13 zt

4. Dofinansowanie z WFOSiGW - edukacia ekologiczna 7 000,00 zt

OGOLEM: 14 421 587.86 zl

II Koszty zwi4zane z gospodark4 odpadami

, .un.Oo*, oOO,U. , r.rorpoduI

) Uslugi zwi4zane z edukaci4 ekolop.icznq 41 170,53 zt

3. KoszD adm in islracyjne systemu 620 661.58 zl

4.
Koszty zwi4zane z porz4dkowaniem terenu przy kontenerach na odpaay
zielone l6 659.54 zl

OG6LtrM: 13 856 700,47 zl
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' pojemnoSci 60 I - w wysokoSci 12 zl;

' pojemnoSci I 10 I - w wysokodci l5 zl;

' pojemno6ci 120 I - w wysokoSci 16 zt;

' pojemno6ci 240 I - w wysokodci 27 zl;

' pojemno5ci 1100 I - w wysokoSci 65 zl;

' pojemnoSci 7 m3 - w wysokoSci 360 zl;

' pojemnoSci 10 m3 - w wysokodci 390 zl.

2) odpady zbierane nieselekrywnie:

' pojemno5ci 60 I - u,wysokoSci 17 zl;

' pojemnoSci 110 I - w wysoko3ci 20 zl;

' pojemnoici 120 I - q/ wysokoSci 21 zl;

' pojemnodci 240 I - r.r. wysokoSci 34 zl;

' pojemno5ci 1100 I - w wysoko5ci 80 zl;

' pojemnoSci 7 m3 - w wysokoici 432 zl;

' pojemno5ci 10 m3 - w wysokodci 468 zl.

Od 1 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwaly nr Iyl29l20lt Rady Miejskiej

Inowroclawia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opLaty, a takae

ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreslonej pojemnosci, Gmina Miasto lnowroclaw

pobieralo nastgpujqce oplaty za odbi6r odpad6w komunalnych:

l. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilosci

mieszkanc6w zamieszkuj4cych danq nieruchomoSc:

' w wysokoSci 17 z\ za osobg, je2eli odpady byty zbierane i odbierane w spos6b

selektywny,

' w wysoko5ci 34 A za osobg. jeZeli odpady nie byly zbierane i odbierane w spos6b

selektywny;

2. W przypadku nieruchomoSci niezamieszkalych oplata naliczana byla

od pojemnika:

odpady zbierane selektywnie:

pojemnoSci 60 I - w wysok o!;ci 12 zl;

' pojemnoSci 110 I - w wy'sokoSci 15 zl;
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' pojemnoSci 120 I - w wysokoSci 16 zl;

' pojemno6ci240 | - w wysokoSci 27 z1;

' pojemno6ci 1100 I - w wysoko5ci 65 zl;

' pojemnoSci 7 m3 - w wysokoSci 360 zi;

' pojemnoSci 10 m3 - w wysoko3ci 390 zl.

odDad.v zbierane nies

' pojemno3ci 60 I - w wysokoSci 17 zl;

' pojemnoSci 110 I - r.r,wysokodci 20 zl;

' pojemnoSci 120 I - w wysokoici 21 zl;

' pojemno5ci 240 I - w wysoko6ci 34 zl;

pojemno5ci ll00 I - w wysokoSci 80 zl;

' pojemnoSci 7 m3 - w wysokoSci 432 zl;

pojemnoSci 10 m3 - u'wysokoSci 468 zl.

4. Liczbamieszkaricriw

Wedlug danych z Gl6wnego Urzgdu Statysry* cznego liczba mieszkaric6w. z terenu

Gminy Miasto Inowroclaw na dzieir 31 grudnia 2019 r. wyniosla 72 561 os6b.

5. Liczba wla5cicieli nieruchomo6ci, ktrirry nie zawarli umowy, o kt6rej mowa

w art. 6 ust. l, w imieniu ktt6rych gmina powinna podj4d &ialania, o ktrirych mowa

w art. 6 ust. 6-12

Na podstawie danych stu,ierdzono, Ze w 2019 r. zbiorczym systemem odbioru odpad6w

komunalnych objgto: 4 722 nieruchomoSci zamieszkalych oraz I 365 nieruchomojci

niezamieszkalych. Na dziei 3l grudnia 2019 r. zlo2ono 6 087 deklaracj i, z czego 4 722

dotyczylo nieruchomoSci zamieszkalych, a I 365 nieruchomo5ci niezamieszkalych. ponadto

26 wlaScicieli nieruchomodci nie doirylo wymaganych deklaracji na dziei 3 I grudnia 2019 r.

i funkcjonuj4 poza zbiorczym systemem odbioru odpad6w komunalnych. W stosunku do tych

wia6cicieli zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne celem okreilenia w drodze decyzji

wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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epcrSb zbieran ia od pad{ur
h na terenie

w 2019

6. Ilo6d odped6w komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Mirsto Inowroclaw

Ilodd zebranych w roku 2019 odpad6w komunalnych na terenie Gminy Miasto Inowroclaw

(w tym odpady znbrare pvez podmioty zbieraj4ce odpady komunalne zgodwe z art. 9nb

ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto6ci i pora{ku w gminach

(tj. Dz.U. 22020 r. poz. 1439) oraz punkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych):

Lp.
Kod

odprd6w
Rodzrj odprdu Masr lMgl

I 15 0l 0l Opakowania z papieru i t€ktury 800,8483

2. 15 0r 02 Opakowania z tworzYw sztucnych l140,0310

3. 15 0l 04 Opakowania z metoli t8/,6897

ls 0l 07 Opakowania ze szkla 760,4520

5. 16 0l 03 Zvgeryy 10,78q)

6. r7 0t 0l Odpady betonu oraz gruz betonowy z mzbi6rek i remont6w 1050,1600

7. t70lm Gruz ceglany 305,7000

8. t7 04 0l Miedi, brqa nosiedz r0,3 | 3l

9. 17 04 02 aluminium r4,4552

10. l7 04 03 ol6w 0,1092

ll l7 0404 cynk 0,3756

tz. r7 04 05 zalazo i {al 176,3207

t3. l7 05 04 Gleba i ziemi4 w tym kamienie, inne niz wymienione w l7 05 03 8,0lt()0
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t4. 20 0r 01 Papier i tektura 575 1qr''t

15. 20 0l 08 Odpady kuchenne ulegaj4ce biodegradacji 39,4290

16. 20 0l t0 OdzieL 18,3600

1',7 . 20 01 23* U rz4dzenia zaw ieraj4ce freony 4,5350

18. 20 0t 34 Baterie i akumulatory inne ni2 wymienione w 20 0l 33 0,0020

19. 20 0l 35*
Z,uzyte \rrzqdzenia elektryczne i elektronicme inne niz wymienione

w 20 0l 2l i20 0l 23 zawierajqce niebezpieczne skladniki
6,I600

:0. 20 0r 36
Zuiryte urz4dzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione

w 20 0l 21.20 0l 23 i 20 0l 35
9,5440

2t. 20 02 0r Odpady ulegaj4ce biodegradacj i 3 604,2800

tt. 20 03 0l N ie segregowane { zmieszanel odpady komunalne 22 729,6400

23. 20 03 03 Odpady z cqszczenia ulic iplac6w 1,4000

20 03 0'7 Odpady wielkogabarytowe 1066,0900

SUMA 32 5t 7,109t

Odpady ulegaj4ce biodegradacji

MoZliwoSci przetwarz:Lnia odpad6w ulegaj4cych biodegradacji pochodz4cych z terenu Gminy

Miasto Inowrociaw.

@^|aKujavsko.Pono^kiegohata|a20|6-2a22zPerspeko'iqnala|a2023.2028
Pozostale odpady zebrane selekty-wnie (nieulegaj4ce biodegradacji)

MozliwoSci przet:warzania pozostalych odpad6w selektywnie zebranych pochodz4cy ch

z terenu Gminv Miasto Inowroolaw:

Lp t-okalizacia instalacji
lMgtukl

Kod,Nazwa odpado$
Masa

l.

Instrlacjr do mechaniczno-

biol ogicznego przerr._rrzania

zmieszrnych odp|d6w kom n{lnych

Czfs{ mechanicznr -
73 00{
Czeft biologiczna -
32 s00

15 0t 0l
Opshorvrnir z papieru i
tel{tIry

JJ0,9600 Rl2

2.

Inst&lacja do przetwarzinia
selekt_!*nie zebrenych odpad6*
zielonlch i innlch bioodprd6* w

6 00{)

20 02 0l
Odpsdy ulegrj{ce
biodegrsdecji

161,62{}o R3

l.
P.P.H. ltE'IMAN Flo ano\l' 24

Spalarnia nr 0,1058102 Olszowka. 87-
,100 Colub Dobrztir

20 0l 08

Odpady kuchcnne

ulegal4ce biodegmdacji

39.4290 RJ
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Lp. Lokalizacia instalacj j

Moc
prrerobowa

lMg/rokl

Kod/Rodzaj odpaddw
Masa

przekazana

Proces

przet\\'lfziania

Instehcjq do

mechaniczno-
biologicznego
przetwa(z nra

zmieszanych odpad6w
komunalnych
w Inowroclawiu

Cztsd
mechrniczna

- 73 000

Czj66
biologiczna -
32 500

15 0l 02 Opskowania z tworzltw
sztucznycn

I 01rE,0200 Rt2

l5 0l 07 Opskowania ze szkla 746,7000 Rl2

l6 0l of, zuiyte opony 0,4800 Rl3

17 0l 0l Odpady betonu otaz gruz
betonowy z rozbi6rek i remonty

5,2000 R5

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym
kalnienie, inno ni2 wymienione w l7
05 03

8,0,100 R5

20 03 0l
NiesegregowNne (zmieszane) odpady
komunalne

22 729,6400 Rl2

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i plac6w
I,,1000 Rl2

20 0l 07
Odpady wielkogabarytorY€

| 63,8000 Rl2

Krynicki Rec) kling
S.A. ul. Iwaszkie\\icza
48/23 l0-089 Olszyn

b.d. l5 0l 07 Opaliowania ze szkla 5.8720 R5

SUMA 24 759,1520

Wykaz odpad6w komunalnych zebranych w ramach PSZOK na terenie Gminy Miasto

Inowroclaw w 2019 r.

Lokalizacia PSZOK Kod/Rodzaj odpad6$ Proces przetwarzania

t

ln|sror:la\^. ul Bagi(nna 7?

l5 0l 0l t0.7200 R l2

2 l5 0t 02 7.t200 R12

3. 15 0t 07 7.lill0{.) Rt2

L l6 0l 03 r0.1000 Rl3

l7 0l 0i 1014.9600 R5

l7()10-2 305.7000 RJ

1 20 0l l0 ll{.3600 Rr2

:0 0l 23* -1.4000 Rl3

20 01 15* 6.t600 RI3
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t0. 20 0r 36 IJ,6600 Rll

ll 20 02 0r 3 186,2000 R]

l2 20 02 0l 250.4600 RI

ll. :0 ul 07 902.2900 Rl2

st jlU.{ 5 763.2100

Wykaz odpadt6w komunalnych zebranych na terenie Gminy Miasto Inowroclaw

w 2019 r. przez podmioty zbierajqce odpady komunalne zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia

13 wrze5nia 1996 r. o utrrymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach (t.j. Dz. U' z 2020 poz.

1439)

p.
Podmior zbicrajqc!

oopao
Kod Rodzai odpadu zebrana

(Mc)

Poccs przelwarzan ra Miejsce pftek^zania odpadu

I

Skup Surowc6lv

wl6mych Natalia

Kubial'Wach.

ul Star€ Mialo 26.

Iill- 100 lnowroclaw

l5 0i 0l
Opalowania z papicru i

teklury'
r58,6720 Od4sk poza innalacja

r5 01 02
Opakowania z tworzyw

sztucznych
3.t600 Odzysk poza instahcj4

l5 0l 0.1 Opakor'ania z melali 0.6510 Odzlsk poza instalacJE

20 0l 0l Papjcr i tektura 0.4150 odzysk poza instalacj4

SCIIOLZ POLSKA

Sp. zo.o..

ul. Skladolva 7.

88-100 Inowrocla$

l5 0l 04 Opal,o\nania z metali 3 t.0250 R4

CMC Polnad Sp. z o.o..

ul M. J .Pilsudskiego 82,

42{00 Zawiercic

t501 04 Opakohania z mctah 0,19t0 R4

PAPC Sp. zo.o..

ul. Rriwna 6.

85-846 Bydgoszcz

t5 0l 04 OpaLo\\ania./ mctali 90.9600 Przckazane na maga4n

_l

tiCO Tomasz Matysrali.

ul K Marcinkowskiego

ll l.
88-100 lno\.vroclaw

150t01
Opakowaiia z papreru i

tektur!
299.7053 R3

Swiecic Recykling 
L

sp zo.o I
j

S*iccie I I

86-100 Swiecie

l5 0i 0l
()pl*owanla z tworz)_\ ,

szlucznvch
9.7510 R3

J.M Trade Jezry Mr6z

ul. Wapienna 6/8.

87-100 Torun

20 0l 0r l)aprer r tektura 574.9793 Odzysk poza inslalacjq

l

MIJI-TI-MEI'N I,

ul. D$orco\a 12.

88-l00lno$roclaw

l5 0l 04 Opalo\lania z metali 27.2920 R.1

VFKTRA Sp. z o.o

PrzcdsiQbiorstwo I landlowo-

UsluSowe

sp. k..

ul. l,itewska 4/4a.
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80-719 Gdarsk

t5 0l 04 OpaLo\ ania z melali 9.5000 R4

KAREM Sp. z oo

ul. K Marcinkowskiego l0-

88-100 Inowroclaw

l5 0t M Opalowanaa z metali 3,0.110 R4

AMRA M. R. Andryaicz_vk

sp J.

ul M Konopnickiej 45.

85-124 Bydgoszcz

l5 0l 0.1 Opakowaiia z metali 0-6997 Przekazane na magazlD

l7 04 01 Micd7. brq,,. mosi4dz l0.3l3 r R4

VtiKTRA Sp. zo.o

Przedsigbiorstwo Handh$o-

Ljslugorc

sp. k.,

ul. Litewska4/4a.

80-719 cdansk

t'7 u 02 r4.4552 R4

KAREM Sp. z o.o.

ul. K. Marcinkowskiego l0-

5.

88-l00lnowroclaw

l7 0J 0l Olow 0.1092 R.1

VEKTRA Sp. zo.o

Przedsigbiorstwo Handlo\\,o-

Uslugowe

sp. k..

ul. Litewska 4/4a.

80-719 Cda'isk

t7 (A 04 Cynk 0.3756 R4

I{ACZEK Sp. z o.o..

ul. Mila l.
4l'332 Pisarzo\rice

17 01 05 Zclazo i stal 2t,4941 R:l

SCHOLZ POL-SKA

ul. Sklado{a 7.

88-i00Inowroclaw

KOLME'l s.c. Kurza\\a

l\{ariusz. Kuzawa

KruszaZanrko*a 13.

88-l0l Inowrocla$

17 04 05 Zclazo r stal t5-1.8260 R4

CRONIMET PL.

Klopot l0A.

88-l00lnowrocla*

6.

PrzcdsiSbiorstwo

wiclobranzowe MAR-

BII Beata Blaszak.

ul. Pai(oska 23.

88-100 lnowroclaw

15 0t 02
Opakowania z 1$orz'\r

sTlucznych
r9.0800 R3

Pft edsiQbiorstwo

Wielobranzowe MAR-BIT

Beata BIaszali,

ul. Paloska 23.

88-100lno*roclarl

7

P.P.Ii.U. SANDRA

Maci.:J Palasze\rski.

ul. Ilagienna 44.

88-100lno$rocla$

i5 0r 04 Opakowanra z metali 0,6230 R4

..RAF-MET's.c.

Latkowo I lB

88-100lnorlroclaw

20 0t 23'
lJrzqdzenia zauiemjace

0,1150 Rl2
ARTMET .DT,JO

Krusza Zamkowa 12.
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88-l0l lnowroclaw

20 0l 34

Balerie iakumulalon

inne ni2 uymi€nionc !!
20 0l t3

0.0020 R12

ARI'MET-DUO

Krusza ZanJio\r'a 12.

88-l0l Ino\,,'roclaw

20 0l 36

Zrzyte urz4dzer.ia

clektryczne r

clektroniczne innc niz

wymienrone w 20 0l

2r-200t 23 i200l l5

0.8840 Rl2

ARTMET-DUO

Krusza Zamkowa 12.

88- 10 | Inowroclaw

t1

P w JIJS IYNA Marck

Modr4nskr.

ul Sraropoznanska 188.

88-100 Inowroclaw

l5 0r0t
opaliowaJria z papicru i

tektury
0.7910 R12

AMRA M. R. Andryanczyk

sp. .1.

ul. M Konopnickiej 4i,
85-124 Bydgoszcz

l5 0i 0,1 opalowania z mclali 20.s070 R4

FjCO Tomasz Marysiak-

ul. K. Marcinkowskiego li t.

88-100 Inowroclau.

9.

i-alitopak-Wyrob

Opako\r'an z lworzyw

Szlucznlch s.c..

ul. Staropoznanska 188.

88-100 lno$roclaw

15 0l 02
Opalowaria z tworzyw

sztucznych
2.5000 R3

Laktopak-Wyr6b Opaliowan

z l worzyw Sztucmych s.c..

ul. Staropoznanska 188.

88-100 lnowroclaw

l5 0l 02
Opalowania z t$orr,vw

0,4000 Przekazane na magaz) n

sr \tA | {56.738r

Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia poszczeg6lnych

odpad6w.

Zgodnie z ustawq o utrzymaniu crysto5ci i porz4dku w gminach obowi4zek osi4gnigcia

40"/o poziomu recyklingu dla 2019 roku zostal przez Gming Miasto lnowroclaw osi4gnigty.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastqpuj4cych frakcji odpad6w

komunalnych: papieru. metali. tworzyw sztucznych i szkla odebranych z terenu Gminy Miasto

Inowroclaw wyni6sl 40,53%.

W roku 2019 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku

innymi metodami innych niL niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych wyni6sl

99,48 %. Wymagany poziom dla roku 2019 zostal osiqgnigty. W 2020 roku ww. poziom

recyklingu powinien wynosii 70%0.

W roku 2019 poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych

biodegradacj i kierowanych do skladowania wyni6sl 19,35%. Wymagany poziom dla roku 2019

zostal osiqgnigty. Do lipca 2020 r. wv. poziom ograniczenia masy powinien wynosid 35%'
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7. Ilo5d zmieszanych odpadriw komunalnych, odpadr6w zielonych odbieranych

z terenu gminy oraz powstaj4cych z przefrvtrzania odpadriw komunalnych pozostalo6ci

z sortowania i pozostalo5ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzznia odpad6w

komunafnych przeznaczony ch do skladowania

Ilo6i odpad6w o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty

z mechanicmej obr6bki odpad6w inne niZ wymienione w 19 12 1 1) powstalych

po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu w RIPOK w Inowroclawiu w roku 2019 r.

wyniosla 13 282,2280 Mg.

8. Podsumowanie i wnioski

Rocma analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta

Inowroclawia zoslala opracowana w celu weryfikacj i moZiiwodci technicznych

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest ona

r6wnie2 podstaw4 do doskonalenia efektywnego syslemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poczynione w ostatnich latach inwestycj e oraz dzialania edukacyjne w zakresie

prawidlowej segregacji odpad6w komunalnych, doprowadzily do uzyskania wymaganego

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uZycia odpad6w stanowiqcych frakcjg:

papier. metal, tworzywa sztuczne i szklo oraz poziomu recyklingu, przygotowania

do ponownego uirycia i odzysku innymi metodami innych niZ niebezpiecme odpad6w

budowlanych i rozbi6rkowych. Ponadto niezmiemie waznym aspektem prowadzenia

prawidlowych dzialart z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest maksymalne

ograniczenie masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych

do skladowania. kt6re miasto na przestrzeni ostatnich lat, realizuje w opfmalny spos6b.

Kierunkiem dla Gminy Miasto Inowroclaw w kolejnych latach bqdzie kontynuacja

dzialaf zwi4zanych z szeroko pojgt4 edukacj4 ekologiczn4, maj4cE na celu przede wszystkim

zwigkszanie poziomu recyklingu oraz ograniczanie iloSci wytwarzanych odpad6w. Osi4gnigty

w 2019 r. poziom recyklingu stanowi podstawg do kontynuacji realizowanych w tym zaklesie

przez Miasto dzialan, zmierzaj4cych do poglgbiania SwiadomoSci ekologicznej mieszkaric6w

miasta w zakresie prawidlowej segregacji.

@*3y5:T*u . -,
zuti9p"2P."rya:;t"'Mi*13,

z up. Prezy{enbMiasta'
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