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I. Wstęp 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest opracowanie corocznej 
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

 

 

 

II. Zagadnienia ogólne 

W okresie od 01.01.2013 Do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Regimin odbywał się na podstawie indywidualnie zawieranych umów o 

świadczenie usług. Umowy zawierane były z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru 

odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania należy do Gminy. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firmę odbierającą 

odpady należy wybrać w drodze przetargu. W Gminie Regimin 

po przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych wybrano firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Ciechanowie. 

 

 

W Gminie Regimin systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto 

nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe. 

 

System gospodarowania na terenie Gminy Regimin funkcjonuje w oparciu o 

następujące akty prawne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy w Regiminie. 

 

 

 Uchwała Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 

2017r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 

 Uchwała Nr XXX/159/17 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 maja 2017r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin. 

 

 Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwała Nr XII/59/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r w 

sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

 

 Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

 Uchwała Nr XXII/123//12Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 września 2012r. w 

sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne 

 

 Uchwała Nr. XXX/160/2017 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 maja 2017r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 



 

 

III. 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 Regimin nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z  Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 

dla Regionu Ciechanowskiego, (w, którym znajduje się Gmina Sońsk) jest instalacja do 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - instalacja do 

biostabilizacji odpadów komunalnych (biosuszenie) w m. Wola Pawłowska PUK Sp.zo.o. 

w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Do tej instalacji trafiały wszelkie 

zmieszane odpady komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Regimin. 

Do najważniejszych potrzeb związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Regimin zalicza się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Targonie 

58. 

 

3. Liczba mieszkańców Gminy Regimin: 

1. Liczba mieszkańców Gminy Regimin wg. stanu na dzień 31.12.2017 r (dane GUS – 

stałe miejsce zamieszkania) 5005, natomiast w złożonych deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4366 mieszkańców ( stan na 

31.12.2017 r.) .Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w 

złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem 

zameldowania przez uczniów i studentów. Podobna sytuacja występuje wśród osób 

czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza 

terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikacji 

danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

 

 



 

 

2. Stan nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych na dzień 

31.12.2017 r. 

 

 

 

4. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2017 roku na terenie Gminy Regimin. 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB 

PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 

2017 ROK 

 

ADRESAT1) 

1) MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

2) MAZOWIECKI 
INSPEKTOR OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

REGIMIN 

Rodzaj gminy3): WIEJSKA 

Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego 
W 1995 r. zgodnie z 

danymi GUS 

W roku sprawozdawczym, 

zgodnie z danymi 

pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców4) gminy (lub 

gmin należących do 

związku) według stanu na 

dzień 31 grudnia roku 

objętego sprawozdaniem 

Liczba mieszkańców miasta   

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców   

1. 

Liczba mieszkańców Gminy Regimin wg. stanu na dzień 

31.12.2015r 

(dane GUS – stałe miejsce zamieszkania) 

5005 

2. 
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
1593 

 

 a) mieszkańcy 1394 

 b) biura, sklepy, urzędy, itp. 62 

 
c) działki rekreacyjno-letniskowe 11 

d) deklaracje zerowe 126 

 RAZEM 2 (a, b, c, d) 1593 

3. Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji 4366 

4. 
Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi 
1467 

 A) Nieruchomości zamieszkałe 1394 

 B) Nieruchomości niezamieszkałe 73 



 

 

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców   

Liczba mieszkańców wsi 5079 5005 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych7) 
Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych9) 

Sortownia 

Terra Recykling 

S.A. 

05-825 

Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Traugutta 

42 

 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

0,200 R 12 

 20 01 23* 
Urządzenia 

zawierające freony 
0,580 R 12 

 

 

 

 

20 01 36 

 

 
 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

21 ,20 01 23  

i 20 01 35 

 
 

0,680 

 

 

 

 

 

 

 
 

R 12 

 

 

 

 

 
 

RIPOK-

sortownia 

odpadów 

komunalnych, 

zmieszanych i 

selektywnie 

zebranych w 

m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie 

ul. 

Gostkowska83 

06-400 

Ciechanów 

15 01 07 Opakowania ze szkła 29,070 R 12 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 24,950 R 12 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1070,550 R 12 



 

 

Instalacja 

zastępcza – 

składowisko 

odpadów 

innych niż 

niebezpieczne 

w m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie  

ul. Gostkowska 

83 

06-400 

Ciechanów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 01 01 

Odpady z betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

11,180 R 5 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 

06 

35,160 R 5 

17 06 04 

Materiały izolacyjne 

inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

21,780 D5 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne 

niewymienione w 17 

09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

1,480 D 5 

20 02 03 

 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 
 

85,370 
 

D 5 

 

     

SUMA 1281,000  

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 Masa odebranych odpadów 

o kodzie 20 03 018) [Mg] 
Masa odpadów o 

kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu8) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 

20 03 01 poddanych 

innym niż składowanie 

procesom przetwarzania8) 

[Mg] 
Odebranych z obszarów 

miejskich 
- - - 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 
1070,550 - 1070,550 

SUMA 1070,550 - 1070,550 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 



 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji7) 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji7) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji8) 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji9) 

Skup 

Makulatury 

Mańkowski 

Adam  
06-400 

Ciechanów ul. 

Widna 8  

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
20,450 

Zbierający (przekazano 

do R 3) 

RIPOK-

sortownia 

odpadów 

komunalnych, 

zmieszanych i 

selektywnie 

zebranych w 

m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp. z o.o. 

w 

Ciechanowie 

ul. 

Gostkowska83 

06-400 

Ciechanów 

20 01 01 Papier i Tektura 24,260 
R 12 –mechaniczne 

przekształcanie 

RIPOK 

kompostownia 

odpadów 

organicznych 

w m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie 

ul. 

Gostkowska83 

06-400 

Ciechanów 

20 02 01  
Odpady ulegające 

biodegradacji 
22,480 R 3 - kompostowanie 

SUMA 67,190  

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

sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

Kod magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 
Rodzaj magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 
Masa magazynowanych 

odpadów komunalnych8) 

[Mg] 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 14,380 

   

   



 

 

SUMA 14,380 

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w 

danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

Kod 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

Masa 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg]  

Sposób 

zagospodarowania 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych9) 

Rok sprawo-

zdawczy, w 

którym odpady 

zostały 

wykazane, jako 

odebrane 

Punkt demontażu 

odpadów 

wielkogabarytowyc

h w m. Wola 

Pawłowska na 

terenie RZGOK 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabaryto

we 
33,900 R12 2016 

- - - - - - 
SUMA 33,900  

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego 
1 

Nazwa i adres 

punktu 
Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne  

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów9) 

PSZOK – 

TARGONIE 

58 
06-461 

REGIMIN 

17 09 04 

Zmieszane 

odpady z 

budowy, 

remontów i 

demontażu 

inne 

niewymienion

e w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 

09 03 

2,020 Instalacja 

zastępcza – 

składowisko 

odpadów 

innych niż 

niebezpieczne 

w m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie  

ul. Gostkowska 

83 

06-400 

Ciechanów 

D 5 

17 01 07 

Zmieszane 

odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

inne niż 

wymienione w 

17 01 06 

8,040 R 5 

17 01 01 Odpady z 1,120 R5 



 

 

betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

20 01 36 

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 

20 01 21,20 01 

23  

i 20 01 35 

 

0,144 

Sortownia 

Terra Recykling 

S.A. 

05-825 

Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Traugutta 

42 

R 12 

20 01 35* 

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 

20 01 21 i 20 

01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

0,335 R12 

20 01 23* 

Urządzenia 

zawierające 

freony 

0,080 R12 



 

 

20 01 34 

Baterie i 

akumulatory 

inne niż 

wymienione w 

20 01 33 

0,200 

Tesla Recycling 

Sp. K  

 Grodzisk 

Mazowiecki 05-

825 ul. Traugutta 

42 

Zbieranie( 

przekazane do 

R12) 

     

20 02 01 
Odpady 

ulegające 

biodegradacji 
0,200 

RIPOK 

kompostownia 

odpadów 

organicznych w 

m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie 

ul. 

Gostkowska83 

06-400 

Ciechanów 

R 3 -

kompostowanie 

16 01 03 Zużyte opony 1,920 

IRMA Maciej 

Daszkiewicz 

zbierający  

Mazowiecka 7 

06-400 

Ciechanów 

R5 

15 01 07  
Opakowania ze 

szkła 
0,640 RIPOK-

sortownia 

odpadów 

komunalnych, 

zmieszanych i 

selektywnie 

zebranych w 

m. Wola 

Pawłowska 

PUK Sp.zo.o. w 

Ciechanowie 

ul. 

Gostkowska83 

06-400 

Ciechanów 

R 12 

20 01 39 
Tworzywa 

sztuczne 
0,370 R 12 

20 01 01 Papier i Tektura 0,610 
R 12 –

mechaniczne 

przekształcanie 

SUMA 15,679  



 

 

 15,679  

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

i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

Kod magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 
Rodzaj magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 
Masa magazynowanych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

   

   

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10,270 

SUMA 10,270 

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w 

danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

Kod 

magazynowa- 

nych odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

Masa 

magazynowa- 

nych odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób 

zagospoda-

rowania 

magazyno-

wanych odpadów 

komunalnych9) 

Rok sprawozda-

wczy, w którym 

odpady zostały 

wykazane, jako 

zebrane  

      

- - - - - - 

- - - - - - 

SUMA -  

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI 

Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU 

GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Nazwa i adres instalacji, w której 

zostały wytworzone odpady o kodzie 

19 12 12 przeznaczone do 

składowania z odebranych i 

zebranych z terenu gminy/związku 

międzygminnego odpadów 

komunalnych 

Masa odpadów o 

kodzie 19 12 12 

przeznaczonych do 

składowania 

powstałych po 

sortowaniu odpadów 

selektywnie 

odebranych i 

zebranych8) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 

19 12 12 przeznaczonych 

do składowania 

powstałych po 

sortowaniu albo 

mechaniczno-

biologicznym 

przetwarzaniu 

zmieszanych odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

Nazwa i adres 

składowiska, na które 

przekazano odpady o 

kodzie 19 12 12 

przeznaczone do 

składowania wytworzone z 

odebranych i zebranych z 

terenu gminy/związku 

międzygminnego odpadów 

komunalnych 

RIPOK-sortownia odpadów 

komunalnych, zmieszanych i 

selektywnie zebranych w m. 

Wola Pawłowska PUK Sp. z 

o.o. w Ciechanowie ul. 

Gostkowska83 

06-400 Ciechanów 

- 184,180 

Instalacja zastępcza – 

składowisko odpadów 

innych niż 

niebezpieczne w m. 

Wola Pawłowska PUK 

Sp. z o.o. w 

Ciechanowie  

ul. Gostkowska 83 

06-400 Ciechanów 

- - - - 

-  - - 

SUMA - 184,180  



 

 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY 

ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO 

SKŁADOWANIA 

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

użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego 

w danym okresie sprawozdawczym 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi7) 
Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury            59,190 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 40,150 

15 01 04 Opakowania z metali 13,500 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,680 

15  01 07 Opakowania ze szkła 46,940 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 0,370 

   

   

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

użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

Kod odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

Rodzaj odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

Masa odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi8) 

[Mg] 

Rok sprawozdawczy, w 

którym odpady zostały 

wykazane, jako 

odebrane lub zebrane  

19 12 02 Metale żelazne  0,750 Rok 2016 

19 12 04 
Tworzywa sztuczne i 

guma  
0,750 Rok 2016 

19 12 05 Szkło 0,150 Rok 2016 

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

tworzyw sztucznych i szkła  

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) 

[Mg] 
164,480 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg] 
1307,739 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) [%]  
31,8 % 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia15) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]  
36,120 % 

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16) 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów 

odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym  



 

 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom 

odzysku7) 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych recyklingowi 

i innym procesom odzysku7) 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku8) 

[Mg] 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz  

betonowy z rozbiórek i remontów  
11,180+1,120=12,300 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

35,160+8,040=43,200 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16), 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów 

zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych  

Kod odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

Rodzaj odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego 

użycia, poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

Masa odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku 

[Mg]8) 

Rok sprawozdawczy, w 

którym odpady zostały 

wykazane, jako 

odebrane lub zebrane  

    

    

    

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

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg] 
55,500 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie 

sprawozdawczym8), 16) [Mg]  
69,600+11,180=80,78 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 
68,710% 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania  

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 

1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg] 
238,713 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku 

międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania8) 

- MOUBR
17) [Mg] 

97,175 



 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18) [%] 
41,330% 

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD, KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE19) 

 

VII. UWAGI 

Do wyliczenia poziomu odpadów 4 frakcji uwzględniono ilość mieszkańców według danych z 

deklaracji(4366 osoby), do wyliczania poziomu ograniczania składowania odpadów bio 

uwzględniono liczbę mieszkańców gminy w danym roku sprawozdawczym na dzień 31.12.2017r według 

danych z ewidencji ludności. Frakcja nadsitowa 184,180 przy obliczaniu odpadów bio ujęto wskaźnik( UB1-

0,40), frakcja podsitowa 335,750 przy obliczaniu odpadów bio ujęto wskaźnik ( UB2 – 0,07) .Odpady o 

kodzie 15 01 01 w ilości 20,450 Mg przykazano do Skupu Makulatury Mańkowski Adam 06-400 

Ciechanów ul. Widna 8, następnie odpady zostały przekazane do firmy STORA ENSO POLAND S.A. 07-

401 Ostrołęka Al. Wojska Polskiego 21 i poddane procesowi recyklingu R-3. 

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 

Imię 

 

Nazwisko 

 

Numer telefonu służbowego 

 

Numer faksu służbowego 

 

E-mail służbowy 

 

Data sporządzenia sprawozdania 

 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub 

przewodniczącego związku międzygminnego 

 

 

 

 

 

IV. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

okresie 01.01.2017r.- 31.12.2017r. 

 

 Naliczenia (należności) na dzień 31.12.2017 roku      533653,00 

 Wpłaty na dzień 31.12.2017 roku                      507072,60  

 Zaległości                     50568,77 

 

 

 

 

 



 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie 01.01.2017r.- 

31.12.2017r. 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów                 486000,00 

     Koszty administracyjne systemu                  45568,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Regimin na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych a tym samym osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów. 

 


