Osiek, dnia 30.04.2018 r.

Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Osiek
za 2017 rok
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I.

Wprowadzenie

1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Osiek, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.
zm.).

II.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek
Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych i ich
zagospodarowanie, odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane były przez
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30 – 307 Kraków.
Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
korzystał z sił podwykonawców, którymi byli: Zakład Usług Komunalnych, Sp. z o.o., ul. Bema 12,
32 – 600 Oświęcim oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32 –
650 Kęty.
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odbiór odpadów
komunalnych,

odbywał

się

na

podstawie

indywidualnie

zawartych

umów

pomiędzy

zainteresowanymi, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów, posiadającym
wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.
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Odpady komunalne z terenu Gminy Osiek odbierane były:
Bezpośrednio z nieruchomości z pojemników lub worków wystawianych przez właścicieli przed posesję
w miejscu dostępnym, i tak:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach o min. pojemności 110
l – 2 razy w miesiącu,
2) segregowane – gromadzone w workach kolorowych o min. pojemności 50 l odpowiednio:
a) niebieski na papier – 1 raz w miesiącu,
b) żółty na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
c) biały na szkło - 1 raz w miesiącu,
d) brązowy na odpady zielone ulegające biodegradacji – 1 raz w roku w miesiącu listopadzie.
Bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku podczas objazdowej zbiórki:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3) opony,
4) akumulatory samochodowe,
5) chemikalia.
Na terenie Gminy Kęty działał od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Osiek zlokalizowany w Kętach przy ul. Kęckie
Góry Północne b.n. Do PSZOK-u mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać wymienione po niżej
selektywnie zebrane odpady komunalne:

 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
 16 01 03 – zużyte opony,
 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 17 01 02 - gruz ceglany,
 chemikalia ( w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin).
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zlokalizowanym w Kętach przy ul.
Mickiewicza 8.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniali we własnym zakresie i na własny koszt.
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Mieszkańcy mieli również możliwość przekazania selektywnie zebranych baterii i akumulatorów
przenośnych oraz przeterminowanych lekarstw do pojemników ustawionych w miejscach:
1) w Urzędzie Gminy w Osieku i Domu Kultury w Głębowicach - zużyte baterie i akumulatory
przenośne,
2) w Ośrodku Zdrowia w Osieku i Punkcie Lekarskim w Głębowicach - przeterminowane lekarstwa.
Ilość oddawanych odpadów przez mieszkańców w ramach systemu nie była limitowana.

I.

Ocena

możliwości

technicznych

i

organizacyjnych

Gminy

w

zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Na terenie Gminy Osiek nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina nie
posiada bowiem instalacji regionalnych oraz innych niż regionalne do przetwarzania odpadów
komunalnych.

Wszystkie

podwykonawców

odpady

przekazywane

komunalne

były do

zmieszane

Regionalnej

zebrane

Instalacji

przez

wykonawcę

Przetwarzania

i

Odpadów

Komunalnych w Oświęcimiu i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Brzeszczach, odpady zielone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych –
Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i

bioodpadów w Oświęcimiu oraz

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Kompostownia selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Brzeszczach, natomiast pozostałe odpady
odbierane selektywnie zostały przekazane do RIPOK Oświęcim, RIPOK Brzeszcze oraz innych
podmiotów zajmujących się przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem poszczególnych rodzajów
odpadów. Odpady z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów przeznaczone do składowania przekazywane były do Regionalnej Instalacji – Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu oraz

Regionalnej Instalacji –

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach. Poszczególne rodzaje
odpadów komunalnych trafiały do instalacji wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 przyjętego uchwałą nr XXXIV/509/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwale nr XXXIV/510/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki
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Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 - 2022” wraz z jej zmianami, jako właściwych
dla Regionu Małopolskiego.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnymi
W 2017 r. na terenie Gminy Osiek nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców
Gmina Osiek jest gminą wiejską. W jej skład wchodzą dwa sołectwa: Osiek i Głębowic.
Liczba mieszkańców przedkłada się następująco:
a) liczba mieszkańców zameldowanych – 8195 (stan na dzień 31.12.2017 r.), w tym:
- Osiek – 6848 osób
- Głębowice – 1347 osoby.
b) liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 7575 (stan
na dzień 31.12.2017 r.), w tym:
- Osiek – 6327
- Głębowice – 1248
Ilość mieszkańców deklarujących selektywne zbieranie odpadów: 7516 osób – 99%
Ilość mieszkańców deklarujących brak selektywnej zbiórki odpadów: 59 osób – 1%
Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika
m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez uczniów i studentów.
Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na
wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy lub kraju.
Ilość osób gromadzących odpady komunalne w sposób nieselektywny jest mała, w związku z czym
można przyjąć, ze mieszkańcy gminy wypracowali sobie już nawyk selektywnego gromadzenia
odpadów.
W ramach przeprowadzonego postępowania, wydano 1 decyzję o naliczeniu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata poprzednie.
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60 nieruchomości niezamieszkałych z terenu Osieka i 16 nieruchomości niezamieszkałych z terenu
Głębowic posiada podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady
odbierane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32 – 650
Kęty. W ramach świadczonych usług firma odebrała od podmiotów 201,68 Mg niesegregowanych
odpadów komunalnych -

20 03 01 i 55,14 Mg odpadów innych odpadów nieulegających

biodegradacji – 20 02 03.
4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy Osiek Uchwałą Nr V/24/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody,
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
przyjęła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie według metody od
mieszkańca bez różnicowania stawek tej opłaty.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady są zbierane i odbieranie w sposób selektywny
wynosi: 8,50 zł
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady są zbierane i odbieranie w sposób nie selektywny
wynosi: 14,50 zł
5. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy
Zgodnie ze sprawozdaniami otrzymywanymi od firm odbierających od właścicieli nieruchomości
odpady komunalne oraz od prowadzącego PSZOK, z terenu Gminy Osiek w roku 2017 odebrano
następujące ilości odpadów wskazanych w tabeli poniżej.
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Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów

komunalnych

komunalnych

komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)

2.081.71

odpady komunalne

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 32

Leki
inne niż wymienione
opakoopakowaniowe
w 20 01 31

16 01 03

Zużyte opony

20 01 23*

Urządzenia zawierające feony

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,

80,84
58,42
126,13
0,50
102,94
0,173
10,340

lepiszcze i żywice zawierające

0,920

0,860

substancje niebezpieczne
20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice inne niż

1,600

wymienione w 20 01 27
20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 20 01 23 zawierające

1,400

niebezpieczne składniki
20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w

13,386

20 01 21 20 01 23 i 20 01 35
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

20 01 01

Papier i tektura

15 01 10*

Opakowania zawierające

31,310
1,740

pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi

2,000

zanieczyszczone
20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

16,060

20 02 03
Inne odpady nieulegające
biodegradacji

55,14

2.585,469 Mg
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W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2017 zostały
przyjęte następujące rodzaje odpadów od wścieli nieruchomości zamieszkałych:
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Kod zebranych

Masa zebranych odpadów

odpadów

komunalnych [Mg]

komunalnych

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

3,320

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

12,460
9,200
24,980

Suma

Tabela poniższa przedstawia ilości odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów zmieszanych oraz ilości odpadów przekazanych do składowania w roku 2017.

308,495
Ilość odpadów o kodzie 191212 powstałych po przetworzeniu odpadów
200301 przekazanych do produkcji paliwa alternatywnego

563,119

D5

1.119,949

D8

Ilość odpadów o kodzie 191212 powstałych po przetwarzaniu odpadów
200301 przeznaczonych do składowania (frakcja > 80mm)
Ilość odpadów o kodzie 191212 powstałych po przetwarzaniu odpadów
200301 przeznaczonych do zagospodarowania w sposób inny niż
składowanie - stabilizacja tlenowa
(frakcja <80mm)

Jednocześnie

w

ramach

prowadzonego

procesu

mechanicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych zmieszanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Oświęcimiu i Brzeszczach, ze strumienia odpadów zmieszanych wyselekcjonowano następujące
frakcji odpadów:
- 15 01 01 – 3,82 Mg
- 15 01 02 – 78,47 Mg
- 15 01 04 – 2,73 Mg
- 15 01 07 – 7,95 Mg
- 15 01 05 – 1,86 Mg
Poniżej znajduje się zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów odebranych
w 2017 r. z podziałem na poszczególne miesiące.
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Rodzaj odpadu

Ceny jed.
brutto
[zł]/Mg

Ilość w
styczniu
2017
[Mg]

Ilość w
lutym
2017
[Mg]

Ilość w
marcu
2017
[Mg]

Ilość w
kwietniu
2017
[Mg]

Ilość w
maju
2017
[Mg]

Ilość w
czerwcu
2017
[Mg]

Zmieszane
Selektywne
(papier, szkło,
plastiki, metale,
opakowania
wielomateriałowe)
Zielone
Chemikalia
Odpady
wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
Zużyte opony
Leki
Baterie
Odpady dowożone
do PSZOK-u

361,80

211,45

187,92

175,50

183,76

154,92

110,06

172,80

25,76

18,38

21,68

29,54

23,62

23,36

324,00
361,80
361,80

-

-

-

-

-

-

Suma
styczeńczerwiec

1 023,61

142,34

361,80

361,80
1 080,00
1 080,00
Bio –
156,60
Gabaryty264,60
Opony264,60
Chemia17,28/kg
Gruz –
75,60

0,037

0,66

0,66

0,20

0,36

238,07

207,32
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0,66

197,877

0,037
1,56

1,37

2,93

0,20

1,90

2,78

6,86

0,10

0,54

0,10

1,30

213,60

182,54

137,67

1 177.077

Rodzaj odpadu

Ceny jed.
brutto
[zł]/Mg

Ilość w
lipcu
2017
[Mg]

Ilość w
sierpniu
2017
[Mg]

Zmieszane
Selektywne
(papier, szkło,
plastiki, metale,
opakowania
wielomateriałowe)
Zielone
Chemikalia

361,80

132,32

109,70

172,80

34,28

324,00
361,80

-

Odpady
wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
Zużyte opony
Leki
Baterie
Odpady dowożone
do PSZOK-u

361,80

Ilość w
wrześniu
2017
[Mg]

Ilość w
październiku
2017
[Mg]

Ilość w
listopadzie
2017
[Mg]

116,58

161,92

159,92

25,20

27,48

27,16

2,46

2,00

-

Ilość w
grudniu
2017
[Mg]

Suma
lipiec grudzień

Suma 1.01.2017
– 31.12.2017

175,98

856,42

1 880,03

21,20

21,28

156,60

298,94

16,06

-

16,06
4,46

16,06
4,46

102,94

102,94

361,80

15,706

361,80
1 080,00
1 080,00
Bio –
156,60
Gabaryty264,60
Opony264,60
Chemia17,28/kg
Gruz –
75,60

102,94

5,74

9,966

15,706

3,38

6,96
0,038

10,34
0,136

10,34
0,173

6,27

9,20
12,46

0,07

0,028

0,91

2,87

0,55

1,94

0,92

2,78

0,36

0,56

0,50

0,48

5,60

1,24

0,50

0,14

0,14

2,02

168,43

255,07
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165,174

192,08

197,89

197,908

3,32

1176,552 2 328,649
+ PSZOK 24,98

6. Instalacje.
Poszczególne rodzaje odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek zostały przekazane do
następujących instalacji:
- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Nadwiślańska 36, 32 – 600
Oświęcim,
- Industrie Maurizio Peruzzo Polowat , ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko-Biała,
- Krynicki Recykling S.A., Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn,
- SITA Starol , ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów,
- SiPSW Paw Dawid, Maja 31, 32-650 Kęty,
- OILER S.A., Malinowska 24, 88-110 Tczew,
- Górażdże Cement S.A., Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże
- Jurand Sp. J. , ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice,
- GUM RECYKLING Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania, ul. Kleszczowska 36, 44-240 Żory,
- Zakład Przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A., ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin,
- Przetwarzaj. pl Sp. z o.o., Mokra 7H, 32-005 Niepołomice,
- MW Ekobiotech Sp. z o.o., Chemików, 32-600 Oświęcim,
- RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. Jedlicze, ul.Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze,
- Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "NOWISTA", al. Armii Krajowej 35, 43-300 BielskoBiała,
- CRT Recykling Sp. z o.o. , Pl. Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek,
- Składowisko Odpadów w Kętach ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
- Dil Surowce Wtórne, ul. Piwna 5, 43 – 300 Bielsko – Biała,
- Kompostownia, ul. Kęckie Góry Północne b.n., 32-650 Kęty,
- Kompostownia, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
- Kompostownia, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
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II.

Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2017 r. i w latach następnych
1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenie składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017,
poz. 2412) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
wynosi:

Rok

2017

2018

2019

45

40

40

2020 – do dnia
16 lipca

Poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które
gmina jest obowiązana osiągnąć w

35

poszczególnych latach
Pr [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez
Gminę Osiek w 2017 r. wyniósł: 72%.
2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016, poz. 2167), poziomy te wynoszą odpowiednio:
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło
1)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) osiągnięty przez Gminę
Osiek w 2017 r. wyniósł: 43,9 %.
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych
Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i remontowych określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, zawiera
poniższa tabela:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i
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rozbiórkowe

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Osiek w 2016 r.
wyniósł: 100%.
Osiągane wskaźniki są obliczane na podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających od
właścicieli nieruchomości odpady komunalne, oraz sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu
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gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. przedkładanego Marszałkowi Województwa
Małopolskiego i Małopolskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska corocznie do dnia 31marca.

III.

Koszty obsługi systemu
W 2017 roku koszty gospodarki odpadami komunalnymi za miesiące od stycznia do grudnia
kształtowały się następująco :

Nazwa kosztu

Kwota

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od

785.522,78

mieszkańców – usługa w ramach przetargu
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od

4.988,64

mieszkańców – umowa na PSZOK
Koszty administracyjne

80.960,98
RAZEM

IV.

871.472,40

Podsumowanie
W 2017 r. gmina osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) oraz
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Natomiast jak wynika w wyliczeń w 2017 r. gmina nie osiągnęła ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania pochodzących z odpadów
komunalnych. Wpływ na ten fakt miała zmiana zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15
grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenie składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017, poz. 2412) i zmiana zasad wyliczenia przekazywanych do
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W związku z tym, zadaniem
priorytetowym dla Gminy Osiek na rok 2018 r. jest podjęcie stosownych działań mających wpływ na
obniżenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Działania należy
podjąć zarówno na poziomie gminy jak i podmiotu świadczącego usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz instalacji MBP przetwarzającej odpady. Jednocześnie należy zastanowić się nad
podjęciem działań interwencyjnych w celu zmiany zapisów rozporządzenia, które wydaje się być w
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zakresie wyliczania poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przykazywanych do
składowania czysto teoretyczne i nie adekwatne do stanu faktycznego.

Wójt Gminy Osiek
/-/Jerzy Mieszczak
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