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1. Cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

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.

2. Liczba mieszkańców oraz liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz liczba właścicieli nieruchomości, którzy 
nie zawarli umowy

Liczba mieszkańców miasta Maków Mazowiecki na podstawie danych z ewidencji ludności 
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła - 10 029, natomiast liczba 
właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynosiła 2846. 
W 2013 roku nie stwierdzono nieruchomości nieobjętej systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku podmiot odbierający odpady komunalne 
obowiązany był do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku funkcjonowała 
Sortownia Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ulicy Moniuszki, mająca status 
instalacji zastępczej, na której mogły być przetwarzane zmieszane odpady komunalne, tylko 
w przypadkach określonych prawem.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Do najważniejszych potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
należało utworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
oraz prowadzenie edukacji w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

W 2013 roku Miasto poniosło następujące koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta z nieruchomości 
zamieszkałych - 294.193,02 zł,

• prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 1.800,00 zł,
• odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta 

- 62.000,00 zł.
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6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych (Mg)
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne
2 368,3

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

360,6

15 0101 Opakowania z papieru 
i tektury

24,1

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,2
15 01 07 Opakowania ze szkła 8,8
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 154,6
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 13,0
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach
413,0

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

4,4

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 0,1
16 01 03 Zużyte opony 2,9
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06

27,7

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi

0,6

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 26,40
Ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych 7,5

Razem 3 417,20

7. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - 100.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] - 18,73.

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania [%] - 2,21. z----- —

bitrAstrz miasta
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