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WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z 

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA 
LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI 
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ZA 2012 ROK 

ADRESAT1) 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
PODLASKIEGO  

2) PODLASKI WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

I. NAZWA GMINY (MIASTA) 

Gmina Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH  
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH 
ZAGOSPODAROWANIA3) 

 

Nazwa i adres 
instalacji,  

do której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych4) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

5) 

 [Mg]
 

Sposób 
zagospodarowania

6) odebranych 
odpadów 

komunalnych  

Składowisko 

odpadów innych 

niż niebezpieczne i 

obojętne w 

Czerwonym Borze 

 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1914,8 D5 

20 02 03 
Inne odpady  nieulegające 

biodegradacji 
44,1 D5 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic i 

placów 
62,2 D5 

Zakład 

Przetwarzania i 

Unieszkodliwiania 

Odpadów w 

Czerwonym Borze 

 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
2469,5 R15 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
49,3 R15 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic i 

placów 
86,3 R3 

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 23,7 R14 

20 03 06 
Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych 
4,5 R3 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,5 R15 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

21,3 R15 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz  

betonowy  z rozbiórek i 

remontów 

325,9 R14 

17 01 02 Gruz ceglany 6,1 R14 

17 01 03 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

43 R14 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu i 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

146,4 R14 



PHU EKO-WIMA 

18-400 ŁOMŻA, 

uL. Zdrojowa 100,  

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
17,5 R14 

15 01 07 Opakowania ze szkła 54 R14 

Krynicki 

Recykling S.A 

Olsztyn, ul. 

Iwaszkiewicza 

48/23 

15 01 07 Opakowania ze szkła 28,1 R14 

IMP Polowat sp. z 

o.o.  Bielsko Biała, 

ul. Konwojowa 96 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
28 R14  

"METALMAX’ 

ul. Bławatkowa 19 

07-200 Wyszków 

15 01 04 Opakowania z metali 1,1 R14 

 

Masa odebranych 
odpadów o kodzie 

20 03 015)  
[Mg] 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu5) 

[Mg] 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 
składowanie procesom 

przetwarzania5) 

[Mg] 

Odebranych z obszarów 
miejskich 

4384,3 1914,8 2469,5 R3 

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

- - - 

Liczba punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, funkcjonujących na 
terenie gminy 

0 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj zebranych 
odpadów komunalnych4) 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 
    

    

    

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji5) [Mg] 

240,2 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

przekazanych do 
składowania na składowisku 

odpadów5) 
[Mg] 

    

    

    



b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres 
instalacji,  
do której 

przekazano 
odpady 

komunalne 
ulegające 

biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych 
do składowania 
na składowiska 

odpadów5) 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania8) 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska odpadów 

Zakład 

Przetwarzania i 

Unieszkodliwiania 

Odpadów w 

Czerwonym Borze 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
179,4 R3 

Stora Enso Poland 

S.A., ul. I Armii 

W. Polskiego 21, 

07-410 Ostrołęka 

20 01 01 Papier i tektura 10,9 R14 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
17,3 R14 

Schumacher 

Packing w 

Grudziądzu, ul. 

Parkowa 56 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
32,6 R14 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9) 

44,6 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW 
SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych5) 

[Mg]
 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia5) 

[Mg] 

20 01 01 Papier i tektura 10,9 10,9 0 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
49,9 49,9 

 

0 

15 01 02 

 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

45,5 45,5 0 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
1,1 1,1 0 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
82,1 82,1 

0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła11) [%] 

12,4 



VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH  
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Kod 
odebranych 

odpadów
4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów4) 

Łączna 
masa 

odebranych 
odpadów5) 

[Mg]
 

Masa 
odpadów 

poddanych 
recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia5) 

[Mg]
 

Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami 

niż 
recykling  

i ponowne 
użycie5) 

[Mg] 

17 01 01 

 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

325,9 325,9 0 0 

17 01 02 Gruz ceglany 6,1 6,1 0 0 

17 01 03 

Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

43 43 0 0 

17 01 07 

 

Zmieszane odpady z 

betonu i gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 

06 

146,4 146,4 0 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych11) [%] 

100 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 
ODPADY KOMUNALNE 

6479 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY14) 

2 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj odebranych z obszaru gminy 
nieczystości ciekłych13) 

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości 
ciekłych5) 

[m3] 



Ścieki bytowe 1514 

X. DODATKOWE UWAGI 
 

1) Informacja o ilości odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady ( w tym 
zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11, tzw. balast umieszczony na składowisku 
 
MBR= 1037,2 [2469,5 [Mg] (masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż 
składowanie procesom przetwarzania) x 42% (informacja o ilości odpadów powstałych po 
mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 
19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na 
podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.1), przekazanych do składowania- przekazana przez 
RIPOK Czerwony Bór) = 1037,2 Mg 

2) Wyliczenia osiągniętych poziomów określonych w punkcie IV i V 
niniejszego sprawozdania  

Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. na terenie gminy 

Lm = 23 601 osoby,  

OUB1995 = 0,155 x 23 601= 3658,2 Mg 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w 
roku rozliczeniowym 

OUBR = 3658,2 x 75 / 100 =  2743,6 Mg 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 
komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania 
 
MMR = 1914,8 [Mg]  
MSR=0 [Mg} 
MBR= 1037,2 [Mg] – 42% 
    MOUBR = 1630,7 Mg 

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

 
TR = 1630,7 x 100 / 3658,2 = 44,6 % POZIOM OSIĄGNIĘTY 
 
PR = 75 % 

TR < PR   

 
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty 
 

 
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

 
Lm= 22 502 (stan na 31.12.2012) 



MwGUS=0,210 Mg/M- wskaźnik w województwie podlaskim za rok 2011 (za rok 2012 brak 
danych) 
 
Umpmts= 32,4% =0,324 (przyjmuje się na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki 
odpadami) 

Mwpmts = 22 502  × 0,210 × 0,324= 1531,04 Mg 

Mrpmts=  189,5Mg  
Mwpmts=1531,04 Mg 
Ppmts= 12,4% POZIOM OSIĄGNIĘTY 
 
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych. 

Mrbr=521,4 Mg 
Mwbr=521,4 Mg 
 
Pbr=  521,4/521,4 x100%= 100% POZIOM OSIĄGNIĘTY 
 

3) Gmina nie posiada informacji o ilości i rodzajach wytworzonych w instalacji 
MBP (wysegregowanych w sortowni) odpadów, powstałych ze zmieszanych 
odpadów komunalnych. RIPOK  w Czerwonym Borze nie prowadziła ewidencji 
wysortowanych odpadów z podziałem na poszczególne gminy. 
 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
Wioleta  
 

Nazwisko 
Klimowicz 

Telefon służbowy15) 

86 271 22 10 wew. 27 
 

Faks służbowy15) 

86 271 21 17 
E-mail służbowy15) 

w.klimowicz@zambrow.pl 

Data 
30.03.2012 

Podpis i pieczątka15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. na terenie gminy 

OUB1995 = 0,155 · Lm [Mg] 

gdzie: 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 

r. [Mg]; 

Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

Lm = 23 601 osoby,  

OUB1995 = 0,155 x 23 601= 3658,2 Mg 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania 

w roku rozliczeniowym 

[Mg]
100

R
P

1995
OUB

R
OUB




 

gdzie: 

OUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do 

składowania w roku rozliczeniowym [Mg]; 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 

r. [Mg]; 

PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

[%]. 

 

W 2012 r. istniał obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania o 75 % dlatego PR = 75 

OUBR = 3658,2 x 75 / 100 =  2743,6 Mg 

Z powyższych obliczeń wynika, że gmina Zambrów w roku 2012 może składować  

OUBR = 2743,6 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Natomiast pozostała 

masa tych odpadów musi zostać zagospodarowana w inny sposób niż przez składowanie lub 

ustabilizowana w instalacjach MBP przed składowaniem. 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania 

MOUBR = (MMR · UM) + (MWR · UW) + (MSR · US) + (MBR · 0,52) [Mg] 

gdzie: 

MOUBR - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania, [Mg]; 



MMR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na 

obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

MWR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na 

obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

UM - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57; 

UW - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla wsi wynoszący 0,48; 

MSR - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, 

przekazanych do składowania; 

US - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych 

odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych 

wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

20 01 01 - 1,00; 

20 01 08 - 1,00; 

20 01 10 - 0,50; 

20 01 11 - 0,50; 

20 01 25 - 1,00; 

20 01 38 - 0,50; 

20 02 01 - 1,00; 

20 03 02 - 1,00; 

15 01 01 - 1,00; 

15 01 03 - 1,00; 

ex 15 01 09 z włókien naturalnych - 0,50; 

ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien 

naturalnych - 0,50; 

MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających 

wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 

ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243, z późn. zm.
1)

), przekazanych do składowania; 

0,52 - średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych 

po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 

MMR = 1914,8 [Mg]  

MSR=0 [Mg} 

MBR= 1037,2 [2469,5 [Mg] (masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż 

składowanie procesom przetwarzania) x 42% (informacja o ilości odpadów powstałych po 

mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 

12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na 

podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 

185, poz. 1243, z późn. zm.1), przekazanych do składowania- przekazana przez RIPOK 

Czerwony Bór) = 1037,2 Mg] 

 

MOUBR = (MMR • UM) + (MSR • US) + (MBR • 0,52) = (1914,8 x 0,57) + 0+(1037,2 x0,52)= 

1091,4+539,3= 1630,7 Mg 



Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

 

[%]

1995
OUB

100
OUBR

M

R
T




 

gdzie: 

TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]; 

MOUBR -masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru 

danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 

r. [Mg]. 

Jeżeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został 

osiągnięty, 

gdzie: 

PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

[%]. 

 

TR = 1630,7 x 100 / 3658,2 = 44,6 % POZIOM OSIĄGNIĘTY 

 

PR = 75 % 

TR < PR   

 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty 

 

 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z 
obszaru gminy 

 

 

%,100

pmtsMw

pmtsMr

pmtsP 

 

gdzie: 

Ppmts - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, 

Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 



Mwpmts - łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz 

od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na 

podstawie wzoru: 

 

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (Mwpmts) 

dla gmin jest obliczana na podstawie wzoru 

Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts, 

 

gdzie: 

Lm - liczba mieszkańców gminy, 

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

województwa, 

Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych ( przyjmuje się na podstawie aktualnego 

Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii 

odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy) 

Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts, 

Lm= 22 502 (stan na 31.12.2012) 

MwGUS=0,210 Mg/M- wskaźnik w województwie podlaskim za rok 2011 (za rok 2012 brak danych) 
 
 

Umpmts= 32,4% =0,324 (przyjmuje się na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki 
odpadami) 
 
 

Mwpmts = 22 502  × 0,210 × 0,324= 1531,04 Mg 

 

%,100

pmtsMw

pmtsMr

pmtsP 

  
 

Mrpmts=  189,5Mg  

Mwpmts=1531,04 Mg 

Ppmts= 12,4% POZIOM OSIĄGNIĘTY 

 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych. 

100%,

brMw

brMr

br
P   

 

gdzie: 



Pbr 

 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

wyrażony w %, 

Mrbr - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych 

odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 

z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg, 

Mwbr - łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg 

(przyjmuje się na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub na podstawie 

badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy). 

 

Mrbr=521,4 Mg 

Mwbr=521,4 Mg 

 

 
Pbr=  521,4/521,4 x100%= 100% 


