
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W GMINIE

JAKTORÓW ZA ROK 2014 WRAZ Z INFORMACJĄ O OSIĄGNIĘTYCH 

PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMOTY ODBIERAJĄCE ODBIERAJĄCE 

ODPADY POZIMACH RECYKLINGU 

W 2014  r.  odebrano  z  terenu  Gminy  Jaktorów  2931  ton  odpadów,  w  tym:  62,7%  -  1837  ton

zmieszanych odpadów komunalnych, 27,4% - 810 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 1,4% - 40

ton  opakowań  ze  szkła,  4,4% -  129  ton  odpadów  zielonych  ulegających  biodegradacji,  3,4% -  99  ton

odpadów wielkogabarytowych oraz 0,7% – 16 ton  pozostałych odpadów. Wszystkie odebrane odpady nie

zostały  poddane  składowaniu  na  wysypiskach,  lecz  przekazane  do  specjalistycznych  zakładów

przetwarzających odpady zgodnie z przepisami prawa.

Wszystkie  działające  podmioty  na  terenie  gminy,  które  nie  działają  na  podstawie  umowy  na

odbieranie odpadów komunalnych z gminą osiągnęły wymagane przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach poziomy:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,

metali, tworzyw sztucznych i szkła.

62,7% Zmieszane odpady komu-
nalne (w tym pozostałość po se-
gregacji)

27,4% Zmieszane odpady opa-
kowaniowe

1,4% Opakowania ze szkła

4,4% Odpady biodegradowalne

3,4% Odpady wielkogabarytowe

0,1 % Przeteminowane leki

0,3% Gruz oraz odpadu budowlane

0,3% Pozostałe odpady



Dokładne osiągnięte poziomy prezentuje tabela:

Podmiot odbierający odpady

Poziom  ograniczenia  masy

odpadów  komunalnych

ulegających  biodegradacji

przekazanych do składowania

Poziom  recyklingu,

przygotowania  do  ponownego

użycia  następujących  frakcji

odpadów  komunalnych:  papieru,

metali,  tworzyw  sztucznych  i

szkła

Poziom recyklingu,  przygotowania

do  ponownego  użycia  i  odzysku

innymi  metodami  innych  niż

niebezpieczne  odpadów

budowlanych i rozbiórkowych

MAXIMUM 50% w 2014r. MINIMUM 14% w 2014r. MINIMUM 38% w 2014r.

SIR-COM Stanisław Zajączkowski - 24,30% 71,72%

SITA Polska Sp. z o.o. - 54,76% -

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. - 16,22% -

MZO Pruszków Sp. z o.o. - 83,31% 100%

F.H.U Clean World Marek Woch - 151,6% -

Na terenie gminy Jaktorów przez cały 2014 rok system gospodarowania odpadami był obsługiwany

przez  firmę  TONSMEIER  CENTRUM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kutnie,  oddział  w  Łowiczu  ul.  Armii

Krajowej 49. Odebrane odpady od posesji zamieszkałych z terenu Gminy Jaktorów zostały przekazane do:

1. P.U. Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn – zmieszane odpady komunalne, pozostałość

po segregacji, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe, odpady

ulegające biodegradacji,

2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszańska 127, 99-300 Kutno – zmieszane odpady opakowaniowe,

opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe,

3. Ziemia Polska Sp. z o.o. kompostownia w Guzowie – odpady ulegające biodegradacji,

4. F.H.U. Natura Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-522 Bydgoszcz – przeterminowane leki.

Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2014 w Gminie Jaktorów

uwzględniając podmiot odbierający odpady od mieszkańców, jak również inne podmioty odbierające odpady

z posesji niezamieszkałych osiągnięto następujące poziomy:

• poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazanych  do
składowania: 1,93%;

• poziom  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,63%;

• poziom recyklingu,  przygotowania  do ponownego użycia  i  odzysku innymi metodami  innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 80,03%.

Poniższa tabela prezentuje kolejno ilość poszczególnych odpadów z roku 2012, gdzie obowiązywał

stary system, z roku 2013 – w którym od lipca wszedł nowy system oraz z roku 2014 gdzie system odbioru

odpadów przez gminę funkcjonował przez cały rok.



 Wraz z wprowadzeniem systemu odbioru opadów od mieszkańców przez gminę zauważalny jest

dwukrotny wzrost całkowitej ilości odbieranych odpadów od mieszkańców. Wzrost występuje zarówno w

ilości odpadów niesegregowanych (w tym pozostałości po segregacji) jak i w ilości odpadów segregowanych,

których udział w całości masy odebranych odpadów zaczął stanowić prawie 30%. Powszechność odbioru

odpadów oraz rozliczanie posesji metodą od osób zamieszkujących, nie jak poprzednio od ilości odpadów

spowodowało  regularne  oddawanie  śmieci  firmie  wyłonionej  w  przetargu,  a  jednocześnie  zmniejszenie

odpadów  wywożonych  do  pobliskich  lasów,  a  także  spalanych  w  domowych  piecach.  Istotnym  oraz

napawającym optymizmem jest fakt zwiększenia się udziału odpadów frakcji segregowanych w całkowitej

ilości odbieranych odpadów.

Również wraz z wejściem w życie obecnego systemu zmianie uległo zagospodarowanie odpadów w

specjalistycznych instalacjach do odzysku i utylizacji  odpadów. W poprzednich latach dopuszczalne było

składowanie  części  odpadów  na  wysypiskach  śmieci,  natomiast  w  2014  roku,  żadne  z  odebranych

odpadów nie trafiły bezpośrednio na wysypisko śmieci. Wszystkie śmieci zgodnie z przepisami ustawy o

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie  zostały  poddane  specjalnym  procesom  przetwarzania  bądź

utylizacji odpadów. 
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