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Stan prawny dotyczący qospodarki odpadami na dzień 31.12.2O2O r.

Gospodarkę odpadami regulują dwie podstawowe ustawy: ustawa z dnia 13 wrzeŚnia
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2OżO r.t poz. L439 ze
zmianami) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.| poz, 797 ze
zmianami).

Uzupełnieniem jest szereg rozporządzeń, z których jedno jest szczególnie związane z
organizacją gminnego systemu gospodarowania odpadami. Jest to Rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 29 grudnia 2OL6 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z2OI7 r.,poz. 19 ze zmianami).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okreŚ|a obowiązki gmin w
zakresie zorganizowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, wskazując w niej m.
in.: wytyczne dotyczące zakresu poszczególnych aktów prawa miejscowego, wymagania
dotyczące przeprowadzania przetargów, a także określając warunki wykonywania działalnoŚci
w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.

W Gminie-Miasto Płock obowiązywały w dniu 37,7ż,2020 r. następujące akty prawa
miejscowego:

1. Uchwała nr 26I/XIY/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2079 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

2. Uchwała nr 354/XX{2O2O Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2O2a r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta płocka.

3. Uchwała nr 254/XIY/2OI9 rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
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.

4. Uchwała nr 2BB/XV/2019 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie 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.

5. Uchwała nr 353/XX|202O Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie 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.

6. Uchwała nr 255lXIYl2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
podziału obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia
punKów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7, Uchwała nr 2B9/XY/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2Ot9 r, w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki
opłat za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

B. Uchwała nr 257/XIV{2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 201-9 r. w sprawie
ustalenia terminu, częstotliwoŚci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

9. Uchwała nr 293/XVI/2O2O Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2O2O r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości kompostujących odpady,

10. Uchwała nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. uęhylająca
uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.
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11.Uchwała nr 25B/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca
uchwałę nr to5lWl2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi.

12. Uchwała nr 361/XX|2O20 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2O2O r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych
stawek opłat za opróznianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoŚci
ciekłych.

13. Uchwała nr LO5/YU2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokoŚĆ cen za te
usługi.

14. Uchwała nr 372/XXI{2O2O Rady Miasta Płocka y dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Rejestr działa I ności regulowa nej

Do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka, na
wniosek, wpisywani są przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.

przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej, o której mowa wyżej, mogą
stańować w przetargach i składać oferty na świadczenie usług w zakresie odbioru (lub odbioru
i zagospodarowania) odpadów komunalnych.
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Tabela nr 1. Aktualny wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalnoŚci
ulowa na dzień 3t,t2.2020 r.

1 Prezerc Service Centrum Sp. z o.o. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

2 SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Przemysłowa 31 09-400 Płock

3 Remondis Sp, z o.o. w Warszawie o/Płock Przemysłowa 32 09-400 Płock

4 Eko-Maz Sp. z o.o. Gierzyńskiego I7 09-407 Płock

5 Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. Tupadzka 7 09-210 Drobin

6 Miejskie Pft edsiębiorstwo Gospoda rki Kom u na l nej
,,EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o.o.

Konstytucji 3-9o
Maja

48 09-200 Sierpc

7 JAKO Sp z o.o. ZiejkoWa 19 09-500 Gostynin

B Zuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Szpitalna 125 09-300 Zuromin

9 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
WASKOP Elżbieta Wasek

Walecznych 9a 09-409 Płock

10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
,,Saniko" Sp. z o.o.

komunalna 4 B7-B00 włocławek

11 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w
Gostyninie Sp. z o.o.

Biezewicka 32 09-500 Gostynin

t2 Działalność Transportowo-Usługowa Czesław
Górski

PepłoWo żo 09-47o Bodzanów

13 ,,BYŚ" Woiciech Byśkiniewicz Arkuszowa 43 01_943 Warszawa

t4 Przedsiębiorstwo Gospodarowania odpadami w
Płocku Sp. z o,o

Przemysłowa L7 09-400 Płock

15 Paftner Sp. z o.o. Spółka komandytowa Płytowa 1 03-046 WarszaWa
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System gospodarowania odpadami komunaInymi w Płocku.

W pierwszej połowie 2020 r. nie nastąpiły zadne zmiany w sposobie Świadczenia usług
odbioru odpadów. Obsługiwane były nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe (z
wyłączeniem cmentarzy i Rodzinnych Ogródków Działkowych).

Usługi odbioru odpadów świadczyła firma SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z
o.o.I z którą Gmina-Miasto Płock podpisała w 2OI7 r. cztery umowy na Świadczenie usług
odbioru odpadów komunalnych na okres 00.07.7017-30.06.2020 r. Firma ta została też
zobowiązana w umowach do przewożenia wszystkich odebranych w ramach systemu odpadów
komunalnych do instalacji w Kobiernikach, będącej własnością spółki gminnej Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

W miesiącach lipiec oraz sierpień, z uwagi na nierozstrzygnięte w terminie przetargi na
odbiór odpadów na kolejny okres, firma SUEZ PGK Sp. z o.o. Świadczyła usługi odbioru
odpadów w ramach zamówień uzupełniających. Nie mniej jednak z uwagi na wyłączenie z
dniem 1 lipca 2020 r. nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów obejmował jedynie
nieruchomości zamieszkałe.

Po rozstrzygnięciu postępowań na odbiór odpadów komunalnych na okres od
1.09,2020-30,06.2023 r. zostały podpisane umowy z firmami:

1. Eko-Maz Sp. z o.o, na Świadczenie usług w Sektorze I,
2. SUEZ PGK Sp. z o.o, na Świadczenie usług w Sektorze II i III,
3. Remondis Sp. z o.o. O/Płock na świadczenie usług w Sektorze IV,

Ww umowy dotyczą odbioru jedynie z nieruchomości zamieszkałych.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. (zwanej dalej PGO) na
mocy podpisanego Porozumienia z Gminą-Miasto Płock zagospodarowuje wszystkie odpady
komunalne, które zostaną dostarczone przez firmę lub firmy odbierające odpady z terenu
miasta Płocka w ramach systemu.

Zawafte zostały równiez roczne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie
ex 20 01 99, które wg definicji zawartej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach stanowią odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Odpady te są odbierane i zagospodarowywane w instalacji termicznego przetwarzania odpadów
SABA Sp. z o.o. Przez firmę SUEZ PGK Sp, z o.o,

Z nieruchomości zamieszkałych odbierane były (w tym poprzez apteki) następujące
fra kcje:

1, odpady zmieszane,
2, odpady selektywnie zebrane:

a) papier i tektura,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło (białe i kolorowe),
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i zielone),
g) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzenia komunalnego,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane lekarstwa orazigły i strzykawki,
j) opony.
Z nieruchomości, na Kórych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne były odbierane następujące rodzaje odpadów (do 30.06 2O2O r.):
1. odpady zmieszane,
2, odpady selektywnie zebrane:
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a) papier i tektura,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło (białe i kolorowe),
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, ale nie pochodzące z działalności

gospodarczej).

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka określony
został sposób gromadzenia odpadów, w zależności od rodzaju zabudowy. W zabudowie
jednorodzinnej izagrodowej stosowane były worki do gromadzenia frakcji: szkło, papier i

tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal oraz odpadów
biodegradowalnych. Dodatkowo na resztę odpadów powstałych po segregacji ,,u źródła" -
dostarczany był pojemnik na odpady zmieszane (resztkowe). W zabudowie wielorodzinnej
udostępnione zostały pojemniki na odpady zmieszane (równiez na resztkowe) oraz zestawy
pojemników, powszechnie nazywanych ,,dzwonami", przeznaczone do oddzielnego gromadzenia
poszczególnych frakcji: w niebieskim pojemniku - papier itektura, w zielonym/białym
pojemniku - szkło, w zółĘm pojemniku - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
oraz metale. Ponadto w altankach lub w ich poblizu, a także obok pojemników na selektywną
zbiórkę, w zależności od dostępności miejsca, znajdowały się pojemniki oznaczone napisem
,,bio" na odpady kuchenne powstałe w mieszkaniach zabudowy wielorodzinnej.

System gromadzenia odpadów s,urowcowych został dostosowany (od 1 lipca 2Ot7 r.) do
wymogów Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2OL6 r. w sprawie
szczegółowego sposobu sele ktywnego zbiera n ia wybra nych fra kcj i od padów.

Z uwagi na to, iż rozwijanie systemu zbierania odpadów szczególnie w domkach
jednorodzinnych, rozpoczęło się już latach wcześniejszych, dostosowanie do wymogów
rozporządzen ia przebiegło ha rmon ij n ie.

W Regulaminie zostały określone częstotliwości odbiorów odpadów, które zostały
uzależnione od rodzaju zabudowy. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w/w odpady były
odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej była ona uzależniona od
iloŚci mieszkańców i szybkości napełniania się podstawionych pojemników, jednak nie mniejsza
niż 2 razy w tygodniu (w przypadku małych wspólnot dopuszczono odbiór raz w tygodniu).
Częstotliwość tę określał zarządca bezpośrednio z przedsiębiorcą obsługującym dany sektor.

Odpady wielkogabarytowe były odbierane na bieząco spod altanek śmietnikowych (w
wyznaczony dzień tygodnia) i sprzed bramy posesji w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
podobnie jak odpady niebezpieczne, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbiór w/w odpadów odbywał się raz w miesiącu, dla
zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu w wyznaczony dzień.

Odpady niebezpieczne w postaci zuzytych opakowań po lekach oraz przeterminowanych
leków mozna było oddać bezpłatnie do aptek prowadzących zbiórkę takich odpadów, z których
to następnie były odbierane i przekazywane do właściwej instalacji przez przedsiębiorcę
świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, chemikalia odbierano z domków
jednorodzinnych raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne były odbierane na
podstawie wypełnianego przez właściciela nieruchomości wniosku na odbiór tego rodzaju
odpadów, który po zweryfikowaniu przez pracowników Oddziału Gospodarowania Odpadami,
był kierowany do odpowiedniego przedsiębiorstwa obsługującego dany sektor, Odbiór odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne był wliczony w opłatę wnoszoną
przez mieszkańców.
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W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy



mogli skorzystać równiez z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w
którym mogli oddać bezpłatnie każdy rodzaj odpadu komunalnego pod warunkiem
odpowiedniego ich posegregowania. Z usłu9 PSZOKu nie mogli korzystaĆ właŚciciele
nieruchomości niezamieszkałych.

Gmina-Miasto Płock wprowadziła uchwałą usługę dodatkową z której mogli skorzystaĆ
właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych nalezących do
nieruchomości niezamieszkałej mogły zostać oddane przedsiębiorstwu działającemu na
podstawie umowy z Gminą-Miasto Płock i w ramach tej umowy, pod warunkiem uprzedniego
złożenia wniosku na usługę dodatkową oraz wpłacenia na rachunek Gminy odpowiedniej stawki
za pojemnik.

Powyższy sposób odbierania odpadami funkcjonował w I półroczu 2O2O r,

Z uwagi na wejście w zycie uchwał regulująrych gminny system gospodarowania
odpadami z dniem 1 lipca 2O2O r. zmieniły się zasady odbioru odpadów komunalnych, w
szczególności częstotliwości, Zmiany te miały na celu przede wszystkim obnizenie stawek opłat
za odbiór odpadów dla mieszkańców.

Zmniejszono częstotliwość odbioru przeterminowanych chemikaliów, odpadów
niebezpiecznych i zużytego sprzętu z domków do dwóch odbiorów w ciągu roku. Zmniejszono
równiez częstotliwość odbioru papieru oraz szkła do 1 razu miesiącu,

W zabudowie wielorodzinnej zmniejszono częstotliwość odbioru wielkogabarytów oraz
opon do dwóch w ciągu miesiąca, natomiast chemikaliów, odpadów niebezpiecznych oraz ZSEE
do jednego razu w miesiącu (zamiast co tydzień).

Zbiórka baterii odbywa się w pojemnikach usytuowanych w placówkach oświatowych,
Do aptek, prócz leków, można równiez oddać igły oraz strzykawki, które to zostały
wprowadzone zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoŚci i

porządku w gminach jako nowy odpad do odbierania i zagospodarowywania przez gminę.
Mieszkańcy zostali zobowiązani do oddawania akumulatorów bezpośrednio do PSZOK,

który to został zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp.
z o.o. na terenie instalacji w Kobiernikach.

Wprowadzony został równiez limit worków przyznawanych dla mieszkańców. Od 1 lipca
2O2O r. kazdemu właścicielowi wnoszącemu opłatę za gospodarowanie odpadami należy się w
ramach tej opłaty 1 worek big-bag o pojemności 1 m3 na rok na nieruchomość. Każdy
dodatkowy worek jest płatny (54t zł za szt,). Mieszkaniec może również skorzystać z PSZOKa i

tam oddaĆ swoje odpady budowlane, jednak za dodatkową opłatą (liczoną od tonazu
dostarczonych we własnym zakresie odpadów poremontowych).

Wraz z wejściem w życie pakietu uchwał regulujących płocki system gospodarowania
odpadami pojawił się bezwzględny obowiązek segregowania odpadów przez mieszkańców oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Obowiązek ten powstał w związku z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Kóra weszła zycie 6 września 2OI9 r.

Analizując poszczególne wykresy można zauważyć, źe niektóre rodzaje odpadów (np,
opony, odpady selektywnie zebrane czy odpady biodegradowalne) zwiększyły swoje ilośći w
stosunku do lat ubiegłych, Zauważalny jest równiez spadek ilości odpadów zmieszanych w
ciągu trzech lat.

Analizując poszczególne miesiące (na podstawie danych uzyskanych z firm w postaci
załączników do kazdej z faktur za odbiór odpadów można równiez zauważyć, że zmieniły się
wolumeny poszczególnych odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Zmalały ilości odpadów
zmieszanych na rzecz wydzielonych ze strumienia innych frakcji odpadów (od lutego 2O2O)

Podsumowując - mieszkańcy zaczęli lepiej segregować odpady, co zapewne jest
konsekwencja wejścia w życie uchwały w lutym 2O2O r. o nowej stawce opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki podwyzszonej stosowanej w przypadku
niewywiązywania się z obowiązku segregowania.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami w Płocku w dniu 3I.L2.2O2O r, zamieszkiwało
100.535 osób. Od 1 lutego 2O2O r. obowiązek segregowania objął wszystkich mieszkańców
zgodne z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystoŚci i porządku, która weszła w życie 6

ą



września 2Ot9 r.

Odpady odebrane z terenu miasta Płocka w 2O2O r.

Do składania rocznych sprawozdań w zakresie odpadów zobowiązani są:
1. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomoŚci - półroczne

sprawozdanie,
2. podmiot prowadzący PunK Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - roczne

sprawozdanie,
3. podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

Na ich podstawie wójt, burmistrz, prezydent sporządza roczne sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za każdy rok kalendarzowy.

Dzięki zobowiązaniu przepisami prawa również innych podmiotów zbierających odpady
komunalne (nie tylko wpisanych do rejestru działalności regulowanej) do składania
sprawozdań, składane przez prezydenta sprawozdania zawierają bardziej realne dane o
powstających na terenie miasta ilościach odpadów komunalnych, w szczególnoŚci tych, które
,,nie przechodzą przez gminny system gospodarowania odpadami.

Mieszkańcy chętnie korzystają z usług punktów skupu, gdyż za dostarczone odpady
surowcowe otrzym ują za płatę.

Zgodnie z definicją zawartąw art. 3 ust. 1 pK 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2O2O r.,
poz. 797 ze zm.) poprzez,,odpady komunalne" rozumie się przez to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a takze
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają
niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwoŚci.

W niektórych przypadkach granica jest dość płynna, szczególnie w przypadku okreŚlenia
odpadów komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej,gdy odpady powstające w
trakcie pracy takiego podmiotu są bardzo podobne, jeśli nie jednakowe, w porównaniu do Ęch
powstających u przeciętnego mieszkańca.

, odpady klasyfikowane są zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 2 stycznia 2O2O r., Dz. U. z 2O2O, poz. 10) w zależnoŚci od Źródła ich
powstawania w 20 głównych grupach w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje, przy czym
odpady zawierające substancje niebezpieczne oznaczone są dodatkowo gwiazdką.

Na wykresach ponizej przedstawiono frakcje odpadów kodów odpadów, jednak z uwagi
na czytelność w części posłużono się nazwami potocznymi, pod którymi znajdują się:. ,,opakowania zmieszane" - odpady zaliczane do 15 01 06; w głównej mierze odpady z

grupy 15 powstają w podmiotach gospodarczych, KÓre muszą się dodatkowo
ewidencjonować wytwarzane odpady, którymi to dokumentami muszą okazaĆ się WIOS
w przypadku przeprowadzanej kontroli ;. ,,opoflf" - zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych - 16 03 01;

. ,,budowlane zmieszane" - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06,
powstają one w wyniku przeprowadzania kompleksowego remontu pomieszczeń
mieszkalnych i zawierają zwykle mieszaniny gruzu, kafelków, płytek, resztek tapet,
rozbiĘch umywalek, czy sedesów, nie zawierają substancji niebezpiecznych - L7 Ot
07;. ,,papier i teKura" - odpady zawierające w sobie zarówno opakowania wykonane z
papieru lub tektury jak równiez inne odpady wykonane z papieru, jak np.: czasopisma
czy ksiązki - 20 01 01;
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. ,,szkło" - podobnie jak wyżej - wszelkie odpady powstałe w gospodarstwie domowych
wykonane ze szkła, w tym również opakowania ze szlda - 20 OL 02;. ,,kuchenne" - odpady powstałe w wyniku prac prowadzonych w kuchni - wszelkie
resztki organiczne powstające przy przygotowywaniu posiłku lub pozostające po nim -
20 01 0B;. ,,leki" - z uwagi na substancje czynne leki powstające w gospodarstwach domowych
winny być gromadzone oddzielnie i poddawane utylizacji w spalarni - 20 01 32; w
gminnym systemie leki mozna oddawać najlepiej do PSZOK lub apteki wyposażonej w
odpowiedni pojemnik;

. ,,ZSEE" - to powszechnie używany skrót dla zużytego sprzętu elektrycznego i

elektrycznego. Na uzytej niniejszego opracowania skrótu ZSEE używa się dla zużytego
sprzętu przyporządkowanego do grupy 20 01 34*, 20 01 35* - odpady oznaczone
gwiazdką zawierają rózne substancje niebezpieczne
zawierającego substancji niebezpiecznych, takich jak
substancji mających niekorzystny wpływ na Środowisko;. ,,inne zebrane selektywnie" - tu zaliczane są odpady selektywnie zebrane, KÓre nie
zostały jednak w prawidłowy sposób posegregowany przez mieszkańców i zawierają
niewielkie ilości innych odpadów pochodzących z innych frakcji, są oznaczone kodem
20 01 99, W tym kodzie znajdowaĆ się będą równiez odpady powstałe w
gospodarstwach domowych w wyniku iniekcji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Klimatu i Srodowiska posiadają one kod ex 20 01 99;. ,,zielone' - 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji - pod tym kodem krfią się
odpady powstałe w wyniku pielęgnacji przydomowych ogródków lub terenów przy
blokach, w tym takze gałęzie i choinki;. ,,odpady zmieszane" - inaczej ,,niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne" - te
odpady powstają najczęściej i w duzych ilościach, zarówno jako odpady wytwarzane
przez mieszkańców, l<tórzy nie chcą prowadzić selektywnej zbiórki, jak również jako
odpady resztkowe w gospodarstwach domowych, w których ta segregacja jest
prowadzona - 2O 03 01;. ,,wielkogabaryty" - kodu 20 03 07 używa się w stosunku do wszystkich odpadów, które
ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się do standardowych pojemników
używanych w gminnym systemie gospodarki odpadami, najczęściej są to meble,
dywany, elementy wyposażenia łazienek;. ,,inne budowlane" - pod tym kodem - 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w
innych grupach zostały sklasyfikowane odpady budowlane bardzo zanieczyszczone
innymi odpadami.

Wykres nr 1. Zestawienie ilości odpadów komuna|nych odebranych z nieruchomości przez firmy
odbierającąw roku 2O2O w ramach systemu [Mg].
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Wykres nr 2. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach systemu w roku 2020 [Mg].
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Wykres nr 3. Zestawienie ilości odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych
odebranych w ramach umów cywilno-prawnych w roku 2020 [Mg].
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Do 30 czerwca 2o2O r, w gminnym systemie gospodarowania odpadami obsługiwane były
nieruchomości niezamieszkałe z pominięciem cmentarzy oraz Rodzinnych 09ródków
Działkowych. z dniem 1 lipca 2O2O r. nieruchomoŚci niezamieszkałe zostały całkowicie
wyłączone z systemu ze względów ekonomicznych. Stawka opłaty za pojemnik w ustawie o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach została okreŚlona w wysokoŚci, która nie pokrywa
rzecŻywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych z takiego pojemnika.
poniewaz objęcie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne nie 3est obowiązkowe, podjęto uchwałę o wyłączeniu tych nieruchomoŚci z
gminnego systemu. Właściciele takich nieruchomoŚci zobowiązani są do zawarcia umów
Ćywilno-prawnych z firmami wpisanymi do rejestru działalnoŚci regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.

Wykres 4. Odpady zebrane przez inne podmioty (punkty skupu) w roku 2020 [Mg].
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Wykres przedstawia ilości odpadów zebrane przez punKy skupu, które przyjęły odpady
surowcowe od mieszkańców oraz odpady zebrane przez inne podmioty, które zebrały odpady
równiez dostarczon e przez m ieszkańców.

W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami w zamian za pobierane opłaty
za gospodarowanie odpadami od mieszkańców oraz właścicieli nieruchomoŚci, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odebrano i zebrano łącznie
następujące ilości odpadów:
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Wykres 5. Ilość odpadów odebranych i zebranych w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami w roku 2020 [M9].
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Odpady komunalne powstałe na terenie miasta Płocka były transportowane przez
przedsiębiorstwa wyłonione w przetargu do instalacji własnej gminy, tzn.: do Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o,, z zakładem zlokalizowanym w Kobiernikach.
Instalacja, do której dostarczane są odpady dokonuje ich zaklasyfikowania do odpowiednich
kodów odpadów, których katalog został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02
stycznia 2O2O r. w sprawie katalogu odpadów (Dz, U. z 2O2O r.I poz. 10). Instalacja
klasyfikowała większość odpadów opakowaniowych oraz odpadów wykonanych z papieru,
tworzywa sztucznego lub szkła jako ,,inne zebrane selektywnie". We frakcji tej mozna zatem
spotkać takie frakcje odpadów jak opakowania z metalu czy opakowania wielomateriałowe.

Wykres 6. Odpady odebrane i zebrane poza systemem gospodarowania odpadami w roku 2020
IMg] - (umowy cywilno-prawne oraz punKy skupu).
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Tabela nr 2. Ilość odpadów zebranych i zmagazynowanych na koniec 2O20 r. w podmiotach
przez inne podmioty zbierające odpady (punkty skupu).

Tabela nr 3 llość odpadów odebranych i zmagazynowanych na koniec 2O2O w podmiotach
prowadzących PSZOK, odbierających i przetwarzających odpady IMg].

kod odpadu naz\^a odpadu ilosć tMq
15 01 01 opakouania a papieru itektury 5,B39
15 01 02 opakorłania z trłozyw sztucznycl, B,Osc
15 01 06 opakouaniowe zńeszane 335,B2c
15 01 07 opakovrania ze szl<Ła 0,91c
20 01 01 papier i tektura 53,ilc
20 ol3/ bateńe i akum.llatory 0,62c
20 01 99 inne zebmne selektywnie 2033,7Ic

2438,Ę9

Tabela nr 4, Zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach systemu
odebranych na umowy cywilno-prawne w roku 2020.

kod odpadu naz\^E odpadu ilość [Mg
15 01 01 opakotlania z papieru i tekturv 319,080(
15 01 05 cpakoua ni a wi el onnateri ałowe y,82u
15 01 06 opakorłani owe z ńesza ne 920,130C
15 01 07 opakouania ze szkla 61,980c
16 01 03 opony 110,620(
17 01 01 qnz betonoun/ 65,600(
17 oL07 budowlane zrrieszane 3 268,160(
17 03 80 odpadoua papa 2,060c
L7 06c/. mnteńałv izolacvine 0,580C
17 @u budowlane z rri eszane i nne 38,260c
20 01 01 papier i tektun 100,000(
200102 szkło ffi,22u
20 01 08 kuchenne LĘ,wc
20ol32 leki 7,670(
20 olA bateńe i akumllatory 1,020(
20 01 35* ZSEElniebplzpieczny 4.6,000(
20 01 36 ZsEE 27,Ęu
20 01 39 E\^otzy\^6 sztuczne 22,au
20 01 99 i nne zebrane selekVwnie 4672,ua
20020I zielone 4676,70u
20 03 01 odpadv zrrieszane 28 063,560(
200307 wielkoqabarw 2 Ę5,82u
20 03 99 inne budowlane 12,060C

razem Ę 7L4,L2u
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Porównanie ilości odebranych odpadów z terenu miasta Płocka na przestrzeni lat
2ola-2o2o.

Tabela 5. Zestawienie odpadów odebranych z terenu miasta w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odebranych na podstawie umów cywilno
prawnych.

kod odpadu naz\^/a odpadu 20lt 2019 2o2o
15 01 01 opakouania z papieru iteKury 3,600( 72,7% 319,08c
15 01 02 opakouania z tv\jożywa sztuczny( 1,250( 3,77(
15 01 05 opakouani a wi el orrnteń ałoure 54,82c
15 01 06 opakorłani oule z ń esz ane 63,24c/. 619,26 917,63c
15 01 07 opakouania zeszkła 0,BB( 61,9Bc
16 01 03 opony M,%u 8q21( 98,oltc
17 01 01 gn-z betonoury 9,62u 65,60c
L7 o]-o7 budowane zrieszane 3 323,900( 3204,7u 2 552,00c
17 03 08 odpadowa papa 2,offi
77 c402 alumnlum 2,06
17 04 05 zelazo i stal 15,21(
L7 06c4 rrnteńały izolacyjne 0,58c
17 09u budou/ane z ńeszane i nne 275,uu 38,26c
20 01 01 papier i tektun 30,Ęu 93,76( 92,22c
20o]-oz szkło 786,300( 316,94t 663,40c
20 01 0B kuchenne 110,1CI0( l14,72C 740,w
20 0L32 leki 5,74u 5,68( 7,65c
20 01 34 batene i akum.llatory I,02c
20 01 35x 6EElniebezpieczny 39,94c
20 01 36 ZsEE 37,74u 26,6ż( 22,m
20 01 39 t\^ł3IzVME sztuczne 18,76c
20 01 99 i nne zebrane selelćyułri e 2 510,880( 2u5,66C 4 668,86c
20020l zielone 2 398,540C 2 412,32( 46L5,27c
20 02 03 nieulegające biodąndacji 219,010c 83,2Ę
20 03 01 odpadv zńszane y2Ę,3Ńc 337]-]-,82C 28 063,56c
20 03 03 czvszczenie ulic l.6,24{
20 03 07 wielkoqabarvtv L724,3W 2I2o,56C 2267,Ba
20 03 99 inne budow{ane 5,680( 8,46( 10,96c

]tlzem 45799,52oc 45ly,W M]22,7oc

. ,,czyszczenie ulic" - odpady powstające przy czyszczeniu ulic i pasów
przykrawęznikowych, zawierają 9łównie odpady mineralne takie jak piasek po
pozimowym posypywaniu ulic, resztki uschniętych roślin, pył ze startych opon i klocków
hamulcowych.
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Tabela 7. Zestawienie odpadów odebranych i zebranych z terenu miasta w ramach gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odebranych na podstawie umów cywilno-
prawnych oraz zebranych przez inne podmioty zbierające odpady (punKy skupu) oraz inne w
latach 2OIB-żO2O,

kod odpadu naz\^/a odpadu 20Lt 20li9 2020
15 01 01 opakouania z papieru itektury 2832,951 2 497,261 2 036,818
15 01 02 opakouania z t\^otzyua szfucznyc ż4,Offi L54,Bg 749,7Ę
15 01 04 opakouania z rretali 366,85c 201,l1t 323,598
15 01 05 opakouani a wi el omnteń afowe 54,82c
15 01 06 ooakouaniowe zńeszane 63,2Ę 620,4a 920,13c
15 01 07 opakouania zeszkła 0,BB( 61,98c
16 01 03 opony Ę,7& 89,31( 110,62c
17 01 01 qnz betonovul 9,62( 65,600
17 oL07 btdowlane zńeszane 3 &16,88( 3%5,42( 3 268,160

17 03 08 odpadoua papa 2,060
17 c4ol n,ledź, bąz, rnosiącż 41,2u 1B1,9& 1B7,930
17 c402 aluńnium 69,09t 4L]-,691 37o,o73
17 04 03 ołów 1,0B2 5,27 3,855
L7 uu cynk 2,ż2c 3,77C 3,317
17 04 05 zelazo i stal 2832,1Ę 11 352,08§ 110&t,087
17 0407 mieszanina rretali 8,50€ 495: 6,519
L7 06u rrnteńafu izolacvine 0,s8c
L7 09M. budowlane zńeszane inne 275,ffi 38,26c
20 01 01 papier i teKura 3L,72c 737,891 579,52c
20olo2 szkło 7B9,5Bc 3L7,5Ę ffi6,22c
20 01 08 krchenne 110,40( I14,72( L4O,ul,
20ol32 leki 5,74t 5,68( 7,67c
20 llu bateńe i akumllatory I,02c
20 01 35x ZSEElniebezpieczntl 46,000
20 01 36 ZsEE 43,IĄ 32,Iu 27,42a
20 01 39 twozt/ua sztuczne 22,Bffi
20 01 99 i nne zebnane selektywnie 2 515,58( 2u7,ffi 4672,u0
20 020I zielone 2 Ę5,9u 2 467,06C 4676,7ffi
20o2o3 nieuleqaiące biodeqndaci i 219,01( 83,2Ę
20 03 01 odpaŃ zńeszane 35206,22C 337LL,82c 28 063,560
20 03 03 czvszczenie ulic l.6,2ą
20 03 07 wielkoqabarW I77L,36C 2żżs,Iu 2Ę5,820
20 03 99 inne budowlane 5,68( B,46 12,060

ltlzem 53 7B6,61s 61 996,57c 60 ffi,497

ĄŃ



Tabela B. Odpady odebrane w ramach
zmagazynowane na dzień 31.12. w latach

gminnego systemu gospodarowania odpadami
2018-2020 [M9].

Tabela 9. Odpady zebrane w PSZOK w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami
na dzień 31.I2 w latach 2018-2020 [Mg].

kod odpadu naz\na odpadu 201€ 2019 2020
15 01 06 opakovlani ou,e z ń esz are L,2a 2,5u
16 01 03 opony 3,82( 9,10( 12,5Bc

17 01 07 budowane zńeszane 522,9u 70o,72( 716,lffi
20 01 01 papier i tekfum 1,30( 10,02( 7,7a
20 0Lo2 szkło 3,2& 0,60( 2,82c
20oL32 leki 0,02c
20 01 35* ZS E E/niebezpiecznv 6,06c
20 01 36 ZsEE 5,40( 5,48( 4,9a
20 01 39 t\^,oźy\^a sztuczne 4,Lzc
20 01 99 i nne zebrane selektywnie 4,7u 1,98( 3,7u
20020l zielone 473ą 54,7q 61,43c
20 03 07 wielkoqabalW 47,06 I04,5ą 168,09c
20 03 99 inne budowlane 1,10c

]flzem 635,90( 888,38( ggL,42c

Analiza systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Płocka
- odbiór w ramach systemu, na umowy cywilno-prawne, zbieranie w PSZOK,

punktach skupu i przez inne podmioty, w tym odpady zmagazynowane na koniec
roku, w latach 2018-2O2O.

Ponizsze wykresy zawierają kompleksowe dane dotyczące ilości odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości oraz zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych/ a takze odebranych odpadów z nieruchomości 9minnych nie objętych systemem
gospodarowania odpadami, tzn.: cmentarzy i Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz innych
podmiotów. Dodatkowo na ponizszych wykresach są ujęte dane dotyczące odpadów zebranych
w punktach skupów (żOLB-202O) oraz zebranych przez pomioty inne, nie zobowiązane do
wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Lk

kod odpadu naz\^/a odpadu 2 01B,O0C 2019 2020
15 01 01 opakouania z papieru i tekfury 5,B39
15 01 02 opakowania z tvtpzyua sztucznyc 8,05c
15 01 06 omkouanioure zrieszane 63,olK l.23,L( 335,82c
15 01 07 opakouania zeszl<ła 0,91c
!7 0l-07 budowlane zńeszane 1 111,46( 2345,0:
17 c/.02 aluńnium 2,u
20 01 01 papier i teKuna 53,54c
20 olu baterie i akumllatory o,62c
20 01 99 i nne zebrane selektywnie 59B,00( 54B,50( 2o33,7lc
20 02 01 4LL,82(
20 03 99 inne budowlane 3,20( 4,26

]tlzem l775,7u 3 434830( 2438,Ę9c

JĄrl
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Wprowadzony Rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. sposób segregowania
wybranych frakcji odpadów zezwolił na wspólne gromadzenie odpadów nalezących do trzech
oddzielnych (wg Rozporządzania w sprawie katalogu odpadów) grup, tj.: odpadów metali, w
tym opakowań z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw
sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych. W związku z tym instalacja traktuje odpady
dowiezione z terenu miasta jako zmieszane odpady seleKywnie zebrane (15 01 06,20 01 99).

Wykres B. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2OIB-202O tMg] -
opony.

opony

Ilość odpadów w postaci zużytych opon wzrasta sukcesywnie z roku na rok. Bardzo
często ten rodzaj odpadu można spotkać na dzikich wysypiskach, gdzie co prawda, dużej
szkody w środowisku nie uczyni, gdyz nie jest odpadem niebezpiecznym, nie mniej jednak
zanieczyszcza środowisko natu ra l ne.

100

r 2018

§ 2019
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Wykres 7. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2OI8 -2020 [Mg] -
odpady surowcowe.
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Wykres 9. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2OLB-2O2O [Mg] -
odpady budowlane.
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Głównym źródłem odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne są gospodarstwa domowe, które najczęściej oddają odpady budowlane w workach
big-bag, jednak mieszkańcy nie zwracają uwagi na posegregowanie odpadów budowlanych na
poszczegÓlne składowe np,: na czysty gruz, odpady z tworzyw sztucznych, elementy
metalowe, czy ceramiczne. Powoduje to zatem przyjmowanie tych odpadów przez instalacje
jako odpadów budowlanych zmieszanych.

Odpady metali pojawiły się w systemie w roku 2018, jako odpady zebrane przez inne
podmioty niz firma wyłoniona w przetargu, ale ze wskazaniem, iż są to odpady pochodzące z
gospodarstw domowych i dostarczone przez mieszkańców.

Tendencja wzrostowa może mieć dwojakiego rodzaju źródła:. rosnącą świadomość mieszkańców o konieczności wydzielania tego rodzaju odpadów z
całości wytwarzanych przez siebie odpadów, lub co bardziej prawdopodobne

. przerzucenie odpowiedzialności przez firmy prowadzące remonty na właścicieli mieszkań
lub domkÓw, co jest zgodne z przepisami prawa (art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy o
odpadach - przez wytwórców odpadów rozumie się przez to kazdego, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca
odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charaKeru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
jest podmiot, który Świadczy usługę, chyba ze umowa o świadczenie usługi stanowi
inaczej).
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Wykres 10. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2018-2020 [Mg]
biodegradowalne.
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kuchenne

Ilości odpadów kuchennych pozostają na podobnym poziomie na przestrzeni lat. Podobnie
sytuacja ma miejsce w przypadku odpadów zielonych (głównie trawy i liści).

Wykres 11. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2OIB-2O20 [Mg] -
zsEE.
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Wykres 12. Odpady zmieszane komunalne odebrane i zebrane według grup w latach 2018-
2020 [Mg].
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Wykres 13. Odpady selektywnie odebrane i zebrane
leki.

według grup w latach 20IB-2O2O tMg] -
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Leki, ze względu na swoje właściwości i skład, który moze być niebezpieczny dla
środowiska nie powinny być wrzucane do pojemników na tworzywa sztuczne (opakowanie z
plastiku) czy szkła (opakowanie ze szkła), ani do pojemników na odpady zmieszane. Ze
względu na to apteki, które wyraziły zgodę na zbiórkę leków przeterminowanych
przynoszonych przez mieszkańców, zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki
zabezpieczone przez dostaniem się do nich osób trzecich.

Jak wspomniano wcześnie odpady powstałe w warunkach domowych w związku z
iniekcjami są odbierane pod kodem ex 20 01 99 i znajdują się na Wykresie nr 7 w kolumnie
,,selektywna zmieszana". Ilości odebrane w 2020 r. są znikome w porównaniu zresztą odpadów
komunalnych i wynoszą ponizej 100 kg łącznie we wszystkich czterech sektorach.
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Wykres 14. Odpady selektywnie odebrane i zebrane według grup w latach 2Ot6-2Ot9 tMg] -
wielkogabaryty.

Dzikie wysypiska

Dobrze rozbudowany gminny systemem gospodarowania odpadami w Płocku oraz
znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna wyeliminowaĆ
zjawisko powstawania dzikich wysypisk na terenie miasta Płocka. Jednakze wciąż na terenach
gminnych pojawiają się odpady podrzucane przez mieszkańców bądŹ podmioty gospodarcze.
Przeważnie są to odpady wielkogabarytowe, budowlane, opony jak równiez odpady z
gospodarstw domowych,

Wykres 15. Usunięte dzikie wysypiska zterenów gminnych w latach 20t3 - 2020 [M9].
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W 2020 r. miasto zlikwidowało 223,t3 ton odpadów, w tym:

'remontowo-budowlane - t46,B7 t,

'niesegregowane -59,56 t,

'wielkogabarytowe - 1,1 t,
.biodegradowalne - 15,6 t

Miejsca, gdzie najczęściej tworzą się "dzikie wysypiska" to: ul. Kobiałka, ul. Jędrzejewo,
ul. Wiejska - za Biedronką obwodnica Bielska-Otolińska, ul. Parowa, ul, Na Stoku, ul.
Dobrzykowska, teren przy Jarze rz. Rosicy, teren Jaru rz. BrzeŹnicy, teren przy ul. Zielonej.
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Straz Miejska w Płocku dysponuje mobilnymi kamerami, tzw. fotopułapkami, które
wykorzystywane są do walki z ,,dzikimi" wysypiskami. Urządzenia są montowane w miejscach
gdzie notorycznie powstają,,dzikie" wysypiska i pracują przez całą dobę. Fotografia przesyłana
jest automatycznie MMS-em lub e-mailem do strazników celem podjęcia stosownych działań.

Poziomy recykIingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcii odpadów komunalnych oraz poziomów ooraniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.

Tabela 10. Zestawienie dotyczące osiąganych przez Gminę-Miasto Płock poziomów okreŚlonych
Rozporządzeniam i M i nistra Srodowiska.

Gmina spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22
grudnia 2Ot7 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2OI7 r,l poz. 24L2) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 20!6 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.
U. z2Ot6 r.I poz.2167).

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

W roku 2020 kontynuowane były umowy z SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z
o.o. w zakresie odbioru odpadów (do końca sierpnia 2020 r.). Od 1 wrzeŚnia 2O20 r.

obowiązują nowe umowy na odbiór odpadów zawafte z firmami Eko-Maz Sp. z o.o., SUEZ PGK
Sp. z o.o.I Remondis Sp. z o.o. O/Płock. JednoczeŚnie w ramach Porozumienia z
Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. odpady te były poddawane
zagospodarowaniu w instalacji w Kobiernikach.

Firma wykonawcza była zobowiązana do utworzenla Punktów SelekĘwnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dostępnych dla mieszkańców danego sektora. Koszty obsługi takiego
punKu (mieszczącego się przy ul. Tartacznej 2) zostały zatem wliczone w całkowity koszt usług
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, Z dniem 1 lipca 2O2O r.

Rok 2015 żU Ió 2017 2018 20t9 202o

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacj i przekazywanych do składowania
W stosunku do masy tych odpadóW Wytworzonych W 1995
r, |o/o}
PR - poziom ograniczenia masy odpadóW komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowa nia

Io/o3.

50 45 45 4o 4o 35

Poziom osiągnięty przez Gminę-Miasto Płock [o/o].
TR - osiągany W roku rozliczeniowym poziom ograniczenia
masy odpad ów komu na lnych u legających biodeg radacji
przekazywanych do składowania [%].

0,74 0 0 0 6,37 7,09

Jeżeli TR = pR albo TR < pR to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych w roku
rozliczeniowym został osią9n ięty.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego Użycia i

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło)
Io/o].

tb la 20 30 40 50

Poziom osiągnięĘ przez Gminę-Miasto Płock [o/o]. 19,79 żL,o5 żż, L 44,ż5 45,05 53,1 1

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami (inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe [o/o].

4o 42 45 50 60 70

Poziom osiągnięty przez Gminę-Miasto Płock [o/o]. 99,87 100 54,1 1r8,77 78,4o 93,74

Jry



Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych został przeniesiony na teren instalacji
Kobiernikach nalezącej do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Tabela 11. Zestawienie wartości umów zawaftych na poszczególne Sektory - porównanie
kolejnych okresów obowiązywania umów w latach 2Ot7,2O20 [w zł],

Tabela 12. Zestawienie poniesionych nakładów na obsługę finansową i administracyjną
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013 - 2O2O r. [w zł],

Rodzaj
nieruchomości

Okres obowiązywania
umów Sektor I Sektor II Sektor IIi Sektor IV

zamieszkałe i
niezamieszkałe
(tylko odbiór)

07.o7 .2oL7 -30,06.2020 8 I37 540,7I 8 014 209,18 3,456,o00,00 5 L73 I97,24

Tylko zamieszkałe
(uzupełniające) 07.o7.ż020-31.0B.2020 680 397,53 t o25 422,05 459 7B9,22 458 396,16

Odpady ex 20 01 99
(strzykawki i igły) 0L07.2o20-3o.06.2021 66 944,t6 66 944,16 66 944,L6 66 944,L6

Tylko zamieszkałe 01.09.2020-30.06.2023 6 649 58L,44 t2 397 823,09 7 3oI B3t,52 5 569 900,80

PGO w Płocku Sp. z
o, o.

01.07. 2016-30,06.2020,
0Lo7.2020-31.07.2o2o,
01.08,2020-3 1.72.2020

Wykonanie 01.07.2016-3LI2.2O2O - 69 ż32 258,96

L, p, Rok Kwota

1 żo13 297 57I,t7

ż 20I4 901 848,03

3 20t5 1 046 148,85

4 2at6 B30 BB9,00

5 żo17 754 L92,63

6 2018 896 61,4,97

7 2019 908 120,02

B 2020 969,559,33

Tabela 13. Zestawienie poniesionych
odpadami komunalnymi w latach 20L3-żO2O

na obsługę systemu gospodarowania

Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
poniesiono równiez koszty druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i uruchomienia jej elektronicznego odpowiednika oraz ulotek, plakatów i innych
nośników informacji o prawidłowej segregacji odpadów, najwazniejszych zmianach dotyczących

nakładów
[w zł].

L. p. Rok Kwota

1 20t3 81 672,26

2 2oI4 35 438,35

3 2015 22 78I,99

4 20L6 53 52L,46

5 20L7 69 904,30

6 2018 37 997,92

7 2019 65 B36,38

B 2020 28.LzB,2I

Ą dn$



gospodarowania odpadami po 1 lipca 20L3 r., obowiązkach f|rm wykonawczych i obowiązkach
właścicieli nieruchomości w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, w
tym równiez informowania o postępowaniu z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
pochodzenia komunalnego, a takze zakupu nagród dla dzieci przedszkolnych za uczestnictwo w
,,Pogadankach ekologicznych" i organizowanych w jego ramach konkursach. W ramach
współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego zorganizowano równiez warsztaty pt.;
,jlropiciele odpadów", którym głównym zadaniem jest przekazanie wiedzy na temat odpadów
dzieciom i młodzieży szkolnej połączonej ze zwiedzaniem instalacji w Kobiernikach. (dotyczy
okresu 2OL3-2OI9 r.) Zorganizowano równiez spotkania z Radami Osiedli i mieszkańcami aby
zapoznać ich z poprawną segregacja odpadów (2015 r.) Podejmowano równiez współpracę z
Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp, z o.o. i Agora S.A. w zakresie
opracowania broszur informacyjnych dotyczących poprawnej segregacji i rodzajów odpadów.

Dochody, jakie wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka i stanowiły dochód
gminy w myśl art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach (Dz, U. z
2OI9 r., poz. 2010) sfinansowały w duzej mierze koszty związane z odbiorem i

zagospodarowaniem odpadów oraz edukacją ekologiczną. Ponizej przedstawiono wielkoŚci
dochodów w poszczególnych latach.

Tabela 14. Zestawienie dochodów uzyskanych przez Gminę-Miasto Płock w latach 2OI3-ż02O
[w zł].

W tabeli ponizej zostały zebrane łączne faktyczne wydatki poniesione w danym
kalendarzowym oraz dochody uzyskane w poszczególnych latach, tj.: od sĘcznia 2013
dnia 31,12.2020 r.

Tabela 15. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w latach 2073-2020 [w zł].

roku
r. do

L.p. Rok KWota

1 2013 6 367 963,51

2 zot4 L4 984 236,35

3 2015 L7 562 427,02

4 żoL6 2L 7B7 090,32

5 20t7 2t 923 516,77

6 2018 22 o4L 268,32

7 2019 21929 044,26

8 2020 31 094 I0I,97

L.p. Rok Dochody Wydatki

1 20L3 6 367 963,5I 6 30B 280,99

2 2oI4 t4 984 236,35 18 483 774,65

3 2015 t7 562 427,o2 21 344 724,40

4 żot6 21 787 090,32 25 B19 I42,o5

5 2017 2t 923 516,77 27 2a7 243,48

6 2018 22 04I268,32 24 02ż 159,99

7 2079 21929 044,26 27 B32 t26,6l

B 2o2o 31 094 tot,97 35 515 028,15

Razem 157 689 648,3o 186 531 B20,2o
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Z uwagi na nieterminowe dokonywanie płatności przez część osób, które złożyły
deklaracje w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują tzw.
zaległości w ww, pozycji wpływów budzetowych. Wysokość zaległości w poszczególnych latach
przedstawiona została w ponizszej tabeli:

Tabela nr 16. Wysokość zaległości w latach 20L3-2020 [w zł].

L.p, Rok Zaległości

1 2013 422 9oI,59

2 20t4 882 633,02

3 2015 t 9o4 48ż,74

4 20L6 2 021 516,38

5 20L7 2 206 lt2,7o

6 201B 2 937 9L5,76

7 2019 3 463 672,36

B 2020 3 793 435,I3

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne oraz w dalszej
kolejności podejmowane są czynności egzekucyjne.

Ilość wystawionych w ramach działań windykacyjnych upomnień przedstawiona została
w ponizszej tabeli:

Tabela nr L7. Działania windykacyjne - ilość upomnień oraz kwota upomnień w latach 2Ot3-
2O2O |w zł7.

L.p. Rok Ilość upomnień Łączna kwota upomnień

1 2013 (w9 stanu na dzień 3t.I2,2O13) 5,532 395 ż66,37

2 2074 (wg stanu na dzień 31-12,2014) 14,060 I232 650,25

3 2015 (wg stanu na dzień 31.12.2015) 12.2I0 1 353 758,08

4 2016 (wg stanu na dzień 3L.1-2.2OL6) t7.4l2 2155 922,2t

5 2oL7 (w9 stanu na dzień 3t.I2,2oI7) 7,394 I 756 753,42

6 2018 (w9 stanu na dzień 31.12,2018) 6.866 2 066 563,58

7 2019 (w9 stanu na dzień 3L.L2,2OI9) 5.423 t I99 7I8,66

8 2020 (wg stanu na dzień 3L,L2.2O2O) 9,596 2 434 ż84,54

Czynności egzekucyj ne,

Łącznie w 2O2O r, wystawiono 3 233 tytułów wykonawczych na kwotę 9IO 459,2O zł.
WpłaĘ uzyskane z tytułów wykonawczych w 2020 roku wynoszą:
- 583 120,84 ż łącznie z kosztami upomnienia i odsetkami,
- 555 234,żB ż bez kosztów upomnienia.

Działania informacyjne, edukacja ekologiczna.

W ramach edukacji ekologicznej Gmina Miasto Płock we współpracy z Fundacją
,,Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku w żO2O roku realizowała następujące akcje edukacyjne:

1. Opracowano spot ,,Czyste powietrze zależy od Ciebie!" emitowany na ekranach
kranów LCD w autobusach komunikacji miejskiej.
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Celem opracowania spotu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
miasta Płocka oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska, zwiększenie
świadomości w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania
emisji zanieczyszczeń i ich wpływie na środowisko oraz promocja alternatywnych środków
transportu.
Spot edukacyjny był emitowany przez 6 tygodni na ekranach LCD w komunikacji miejskiej (w
13 autokarach komunikacji miejskiej na 27 nośnikach).

Zakres tematyczny spotu :

I. Żródła zanieczyszczeń powietrza - niska emisja.
2. Skutki zanieczyszczeń powietrza - wpływ na zdrowie.
3. ,,Co możesz zrobiĆ, zeby powietrze w Twojej okolicy było czyste?" - wymień piec, nie spalaj
odpadów, ekologiczne środki transportu, dbaj o zieleń - sadż drzewa,

Spot został takze takze przekazany jednostkom oŚwiatowym z terenu miasta Płocka -
jako materiał edukacyjny, który będą mogli wykorzystywać w prowadzonej edukacji.

2. Zostały opracowane pakiety edukacyjne przeznaczone dla przedszkolaków
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdv pakiet edukacyjny składał się z:
1) Prezentacji multimedialnej - min. 16 slajdów.
2) Scenariuszy warsztatów - min. 16 stron; zapis.pdf, scenariusz warsztatów wrazz kartami.
Zakres tematyczny opracowanych pakietów edukacyjnych :. Powietrzeatmosferyczne.. Żródła zanieczyszczeń powietrza.
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. Niska emisja.. Skutki zanieczyszczeń powietrza:
- wpływ na zdrowie
- kwaśne deszcze
- smog
- dziura ozonowa
- efekt cieplarniany. Co Ty mozesz zrobić dla czystego powietrza?

. Ochrona powietrza - zmieniamy nawyki.
Pakiety edukacyjne zostały bezpłatnie przekazane dla przedszkoli i szkoł do

przeprowadzen ia zda l nych zajęć edu kacyj nych,
Pakiety zawierały wskazówki, inspiracje oraz kafty pracy do prowadzenia zajęć zdalnych.

3. ,,Czyste powietrze w moim mieście" - konkurs plastyczny
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw

sprzyjających ochronie środowiska, zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie
jakości powietrza, źródeł zaaieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz
ich wpływie na środowisko oraz promocja alternaĘwnych środków transportu.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa prace
konkursowe z konkursu plastycznego były przyjmowane wyłącznie w postaci zdjęć (zapis .jpg),
wyłącznie za poŚrednictwem poczty internetowej wrazz kartą zgłoszeniową.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowo|ną techniką zgodnej z celami
konkursu.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka (przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka).

Przeprowadzono akcję promocyjną - regulamin konkursu w wersji elektronicznej
przesłano do wszystkich jednostek oświatowych z terenu miasta Płocka.
W konkursie wzięło udział 157 osób - dzieci z płockich przedszkoli oraz dzieci i młodzież z
płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 24 lipca 2020 roku komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów i 9 wyróznionych
w konkursie:
- I kategoria: przedszkolaki; 3 nagrody i 3 wyróznienia;
- II kategoria - uczniowie szkół podstawowych - 3 nagrody i 5 wyrÓźnień,
- III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych - 3 nagrody i 1 wyróżnień,

4. ,,Czysle powietrze w moim mieście" dzieci listy piszą - konkurs Iiteracki
Przedmiotem konkursu było napisanie listu namawiającego dorosłych do działań

proekologicznych, zawierającego treści z problematyką niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza
i dbania o klimat oraz wskazanie argumentów za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz
promującej jazdę na rowerze,

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka (uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka).

W konkursie wzięło udział 20 osób - dzieci i młodziez z płockich szkół podstawowych i

ponadpodstawowych. W dniu 24 lipca 2020 roku komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów i 3
wyróznionych w konkursie

5. ,,Czyste powietrze w moim mieście" - platforma edukacyjna
W ramach zadania powstała platforma edukacyjna znajdująca się pod adresem

https://rcee.moodle,org.p|/. Link do platformy został przesłany do wszystkich jednostek
oŚwiatowych z terenu miasta Płocka.

Platforma edukacyjna pozwoliła na projektowanie, tworzenie i prowadzenie edukacji
eko|ogicznej. Sama konstrukcja platformy zapewniła wszystkim użytkownikom możliwość
realizacji działań e-learni ngowych.

Platforma pozwoliła na elastyczne nauczanie na odległość m.in. powaliła osobie uczącej
się samodzielnie wybierać ściezkę, preferowane formy dostarczania wiedzy oraz tempa jej
przekazywania.

W trakcie realizacji projektu z warsztatów online łącznie skorzystało 107 osób. Osoby te
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sukcesywnie przechodziło kolejne etapy warsztatów online.
Na platformie edukacyjnej umieszczono tesĘ ćwiczenia i doświadczenia w podziale na kursy o
następującej tematyce :. Powietrzeatmosferyczne.. Żródła zanieczyszczeń powietrza.

. Niska emisja.. Skutki zanieczyszczeń powietrza:
- wpływ na zdrowie.
- kwaśne deszcze.
- smog.
- dziura ozonowa.
- efekt cieplarniany.. Co Ty możesz zrobić dla czystego powietrza?

. Ochrona powietrza - zmieniamy nawyki.

6. Wydruk i rozmieszczenie bilbordów edukacyjnych
Lokalizacja Bilbordów :

1. Dobrzykowska dz. 555/3 (dwustronny - od strony mostu)
2. Dobrzyńska/Medyczna dz. 446lt
3. Kobylińskiego dz. 694163 (dwustronny - od strony Wcześniaka)
4. J. Pawła II 35 A (budynek MTBS)
5. Miodowa/Łukasiewicza dz. 381
6. Wyszogrodzka dz. 29OLl66 (obok Agata Meble)
7. Bielska dz. B9/1
B. Okrzei/Nowowiejskiego dz. 424/5 (dwustronny - od strony Nowowiejskiego)
9. Chopina dz.633/1
10.Trasa Tadeusza Mazowieckiego dz. 256/2 (dwustronny - od Strony Budmatu)

7. Realizacja filmu edukacyjnego pn. "Odpady - śmieci czy surowce?"
W filmie apelujemy do mieszkańców m. Płocka i regionu płockiego by zwrócili uwagę na

prawidłową segregację odpadów oraz ogra niczanie wytwarzania odpadów.
Prezentujemy tzw. dobre praktyki - jako zestaw porad dla społeczności Iokalnej

stanowiący kompendium wiedzy, która zainicjuje kształtowanie właściwych postaw w zakresie
właŚciwego gospodarowania odpadami. Segregacja odpadów to nie tylko wyraz troski o
środowisko, ale również o? własne portfele. Opłata za odpady nieposottowane jest znacznie
wy ższa niż w przy pad ku prawi dłowo przeprowadzonej seg reg a cj i.

Jest to równiez film, mający za zadanie uwrazliwienie mieszkańców naszego miasta na
problemy środowiska naturalnego.

Ą Orr



8. Emisja spotu pn,,,Segreguj odpady" na telebimach led

9. Emisja spotu pn. ,,segreguj odpady" na ekranach LCD w komunikacji miejskiej

ą
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1O. Kampania Sprzątania Świata 2O2O - realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 14 im.
Władysława Szafera w Płocku w postaci konkursu na lokalną kampanię edukacyjno-
informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".

Przedmiotem konkursu było opracowanie relacji/reportazu z przeprowadzonej kampanii
edukacyjno-informacyjnej przez klasę, 9rupę lub placówkę oświatową tj. przedszkole lub
szkołę.

Do konkursu łącznie zostało zgłoszonych 15 prac konkursowych, z czego I praca z
kategorii przedszkola została odrzucona formalnie ze względu na brak karty zgłoszeniowej oraz
wymaganych oświadczeń,

Ocenie poddano 14 prac konkursowych z czego Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 9
laureatów i 5 wyróznionych w trzech kategoriach wiekowych.

1l.Warsztaty ekologiczne pn. ,,Tropiciele odpadów", podczas których uczestnicy biorą
udział w interaktywnych, plenerowych zajęciach edukacyjnych pozwalających poznawać
przyrodę wszystkimi zmysłami, Zajęcia mają formę jednodniowych ,,zielonych wypraw w
nieznane" odbywających się na specjalnie opracowanych trasach edukacyjnych, Z uwagi na
pandemię warsztaty z edycji wiosennej zostały odwołane, natomiast z edycji jesiennej musiały
zostaĆ okrojone do minimum z uwagi na brak zgody ze strony rodziców na udział dzieci w
spotkaniach.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Płocku

Jak wspomniano wyzej - wszystkie odebrane w ramach gminnego systemu
gospodarowania odpadami odpady komunalne sąprzekazywane do spółki gminnej posiadającej
instalację w Kobiernikach, ok, 20 km od Płocka. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Płocku Sp.z o.o. zagospodarowuje odpady komunalne na mocy Porozumienia z dnia t7
grudnia 2020 roku. Spółka posiada status Instalacji komunalnej w zakresie:
- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
i jest wpisana na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępną na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
https://www. mazovia. pllzaatwspraw/prawo --przepisy/ewidencje-rejestry-archiwa/lista-
i nsta lacji- kom u na l nych/.
Ponadto Spółka prowadzi mechaniczne przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej
zbiórki odpadów oraz biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów
pochodzenia komu nalnego.

Możliwości zagospodarowania odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. prowadzi działalność
na podstawie posiadanych decyzji w zakresie;

1, Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99l76/PZ.Z wraz z załącznikami z
21 lipca 20!6 r. oraz decyzja zmieniająca nr B7/20/PZ,Z z 30.09.2020 r. udzielająca
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do
odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkod|iwiania o zdolności przetwarzania ponad 75
ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej zlokalizowanej w miejscowości
Kobierniki gm. Stara Biała. Instalacja w części mechaniczno - biologicznej moze
przetworzyĆ 60 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i

w częŚci mechanicznej 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zebranych.
Decyzja pozwala równie na przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów w
iloŚci 5.000 Mg/rok i poza instalacją 3.000 Mg odpadów wielkogabarytowych w skali
roku;

2, Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr I32/I6/PZ.Z oraz decyzja
zmieniająca powyższą decyzję nr 9|20/PZ,Z z dnia 24.07,2020 r. udzielająca pozwolenia
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zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów w Kobiernikach.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Decyzją nr 43l20/Pz,0 z dnia 26
marca 2020 r. zatwierdził Nową Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Kobiernikach o całkowitej masie odpadów
dopuszczonych do składowania 499 B15 Mg. Spółka zgodnie z w/w dokumentem moze
składowaĆ odpady, w tym pozostałoŚci z mechanicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, których ciepło spalania nie przekracza 6
lvlJ/kg,

Spółka posiada status Instalacji komunalnej w zakresie:
- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i

wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub
w części do odzysku,
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologiczne9o
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych,
i została wpisana na listę prowadzonąprzez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
3. Decyzja nr G 947/20 wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu
17.09,2020 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego
właŚciwoŚci gleby pn. ,,KOBIERNICZEK, Po wykonaniu niezbędnych badań,
certyfikowany produkt powstający z odpadów w ulegających biodegradacji moze być
wprowadzany do obrotu, a nie (tak jak to miało miejsce do tej pory) odpłatnie
odbierany przez podmiot zewnętrzny na mocy postępowania przetargowego,

Potrzeby i nwestycyjne.

Sukcesywne zaostrzanie przepisów i wymogów dla Instalacji wymusza konieczność
realizacji nowych inwestycji, które stworzą warunki na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującym prawem i sukcesywnie wzrastającymi
wymogami w szczególnoŚci w zakresie sortownia odpadów tj. zwiększanie poziomów odzysku
odpadów tzw, surowcowych z odpadów komunalnych.

Rosnące iloŚci odpadów dostarczanych do instalacji mechaniczno-biologiczne9o
przetwarzania implikują konieczność rozbudowy i modernizacji placów magazynowych.
Obowiązujący w Spółce operat przeciwpożarowy wyznacza ściśle wolumen odpadów, powoduje
to koniecznoŚĆ modernizacji obiektów oraz powiększania przestrzeni przeznaczonej do
magazynowania oraz przetwarzania odpadów. Ponadto, rosnące z każdym rokiem dostawy
odpadów zielonych powodują, ze niezbędne są inwestycje polegające na budowie placów
technologicznych, słuzących do przetwarzania tego rodzaju odpadów,

Szczególny wpływ na plany inwestycyjne Spółki ma Decyzja Marszałka Województwa
Mazowieckiego nr BL/ZO/PZ.Z z dnia 30.09.2020 r. wynikająca z konkluzji dotyczących
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2070/71/UE. Zobowiązuje do dostosowania
Zakładu do obowiązujących przepisów w nich zawartych tj. wykonanie przepompowni
odcieków, hermetyzację hali przyjęĆ oraz montaz filtrów na bazie węgla aktywnego. Do
17,0B,2O22 r. Spółka jest zobowiązana stosować nowe techniki redukcji emisji, ale takze
monitorowaĆ procesy i emisje z instalacji oraz wdrożyć system zarządzania środowiskiem.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07,O2.2019r. w sprawie wysokości stawek
zabezpieczenia roszczeń stwarza obowiązek ustanowienia przez Spółkę zabezpieczeń za kazdą
tonę magazynowanych opadów, mających na celu pokrycie ewentualnych kosztów
negatywnych skutków prowadzonej działalności. W związku z ww. rozporządzeniem, Spółka
przy zastosowaniu zmniejszonej stawki, będzie zmuszona wnieść zabezpieczenie o wartości
ponad 1 mln zł. Jest to kwota, która została określona przez Spółkę na podstawie operatu
p.poż. wynikająca z maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być
magazynowane w tym samym czasie. Jest to równiez wartość, która została zatwierdzona
przez Urząd Marszałkowski w toku procedowania wniosku o zmianę pozwolenia
zintegrowane9o.

W związku z powyższym Spółka planuje realizację m.in. następujących zadań
usprawn iających fu nkcjonowan ie Zakładu :

- modernizacja (rozbudowa) sortowni instalacji MBĘ

t (qr]



- budowa placu magazynowania odpadów, surowców i produktów,
- modernizację stacji paliw,
- budowę przepompowni odcieków placu magazynowego stabilizatu,
- hermetyzację ha|i przyjęć.

Ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Ilość odpadów z przetwarzania odpadów komunalnych poddana składowaniu w procesie
D5 w 2020 r. wyniosła 27.679,69 Mg.

Stosowane w opracowaniu kody odpadów.

15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 opakowania z tw orzyw sztucznych,

15 01 04 opakowania z metali,

15 01 05 opakowa nia wielomateriałowe,

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 opakowania ze szkła,

16 01 03 zużyte opony,

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

t7 0t 02 gruz ceglany,

17 OI 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałÓw ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 04 0I miedż, brąz, mosiądz,

1,7 04 02 aluminium,

17 04 03 ołów,

17 04 04 cyn k,

17 04 05 źelazo i stal,

17 04 07 mieszaniny metali,

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów idemontażu inne niz wymienione w 17 09 Ot, 17 09 02, 17 09 03,

20 01 01 papier i tektura,

20 07 02 szkło,

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 21x lampy fluorescencyjne i

20 0L 23* u rządzenia zawierające freony

20 0t 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 0I 34 baterie i akumulatory inne niź Wymienione w 20 01 33

20 01 35x zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 0I 23 zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 2I,20 OI 23 i 20 0I 35

20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 oI od pady ulegające biodeg radacji

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach20 03 99

kształtowłnia Śmdowiska


