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1. Wprowadzenie  

1.1  Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Tokarnia położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, na 

południowy - zachód od Myślenic i jest częścią Powiatu Myślenickiego, w odległości około  

50 km na południe od Krakowa.  

Administracyjnie Gmina graniczy z:  

 od północy i wschodu - gminą Pcim, powiat myślenicki;  

 od południowego - wschodu - gminą Lubień, powiat myślenicki;  

 od południa - gminą Jordanów, powiat suski;  

 od zachodu - gminą Maków Podhalański, powiat suski;  

 od północnego - zachodu - gminą Budzów, powiat suski.  

 

W skład Gminy Tokarnia wchodzi 6 sołectw: 

 Bogdanówka, 

 Skomielna Czarna, 

 Tokarnia, 

 Więciórka, 

 Zawadka, 

 Krzczonów. 

Łączna powierzchnia geodezyjna, na której położona jest gmina wynosi 6.885 ha (69 km2). 

Gdzie użytki rolne zajmują 3117 ha co stanowi 45% ogólnej powierzchni.  

1.2 Założenia opracowania 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tokarnia za 2014 

rok została opracowana zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228 t.j.), gdzie jednym  

z zadań Gminy jest zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, jak i również 

dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Zadaniem analizy jest zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania, a także pozostałości z mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  Jak 

również  potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji 



dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują 

obowiązków wynikających z ustawy, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na 

terenie gminy, a przede wszystkim ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

biodegradowalnych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania 

odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zakres poniższej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

rok 2014, sporządzonym na podstawie art. 9q. ust. 1 i 3 ww. ustawy przez gminę w celu 

przedłożenia jego  Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego to dotyczy. 

Na podstawie art. 9tb ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228 t.j) wójt sporządza analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, która na podstawie ust.3 ww. artykułu podlega publicznemu 

udostępnianiu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

 

2. Zagadnienia ogólne  

2.1 Uchwały Rady Gminy Tokarnia na podstawie których funkcjonuje system 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

  
1. Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, 

2. Nr XXIII/132/2012 Rada Gminy w Tokarni z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  

3. Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy w Tokarni z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

4. Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy w Tokarni z dnia 20.12.2012 roku w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

5. Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy w Tokarni z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik, została ona zmieniona 

uchwałą Nr XXVIII/159/2013 Rada Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2013 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 

2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik, 



6. Nr XXX/178/06 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarni, 

uchylona przez uchwałę Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Tokarnia, następnie zmienioną na uchwałę Nr XXXVI/200/2014 Rady 

Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia,  

 

 2.2 System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Tokarnia 

Stawki opłaty w roku 2014 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy 

zmianie i obowiązują nadal: 

 5,50 zł – od jednej osoby na miesiąc jeżeli odpady są zbierane w sposób 

selektywny, 

 10,00 zł – od jednej osoby na miesiąc jeżeli odpady są zbierane w sposób 

nieselektywny. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciel zobowiązany jest do złożenia 

deklaracji w momencie kiedy na nieruchomości powstały odpady. Stawka opłaty zależy od 

liczby worków/pojemników, które zostały wytworzone na danej nieruchomości oraz 

sposobu gromadzenia odpadów, ale podobnie, jak w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych stawka wynosi:  

 Przy segregacji odpadów 5,50 zł za komplet worków, 

 Dla odpadów niesegregowanych 10 zł za worek. 

Właściciela nieruchomości, na których zbierane są selektywne odpady komunalne 

zobowiązani są do gromadzenia ich w sposób następujący: 

 w pojemniku/ worku oznaczonym kolorem brązowym – odpady ulegające 

biodegradacji, 

 w pojemniku/ worku oznaczonym kolorem żółtym – papier, tektura, tworzywa 

sztuczne metale oraz tekstylia,  

 w pojemniku/ worku oznaczonym kolorem zielonym – szkło (białe i kolorowe), 

 w worku oznaczonym kolorem niebieskim – pieluchy, 

 w worku oznaczonym kolorem popielatym – pozostałości których nie można 

wysegregować.  

 

Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach za odbiór odpadów komunalnych  

z terenu gminy Tokarnia, z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, 

odpowiedzialne było Przedsiębiorstwo IB Spółka z o. o. Firma została wybrana w trybie 



przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana na okres 18 miesięcy tj. od 

01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. 

 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz  

z domków letniskowych i innych nieruchomości z terenu gminy Tokarnia zmieszane odpady 

komunalne, odpady biodegradowalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, są przekazywane do regionalnych  

lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. do: 

 

Lp. Nazwa i adres 

instalacji do której 

zostały przekazane  

odpady selektywne: 

Kod 

odebranych 

odpadów: 

Rodzaj odebranych odpadów: 

1 Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z o. o.   
32-400 Myślenice 
ul. Słowackiego 82 

200301 
150102 
150107 
150104 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 
Opakowania z  tworzyw sztucznych 
Opakowania ze szkła 
Opakowania z metali 

2 EMPOL Sp. z o.o. Os. 
Rzeka 133 34-451 
Tylmanowa 

200301   
170101 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 
Gruz betonowy 

 IB Sp. z o .o. Zakład 
Utylizacji Odpadów , 
Ul. Jana Pawła II 115 
34-400 Nowy Targ 

200301 
150106 
200307 
200108 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 
Zmieszane odpady opakowaniowe 
Odpady wielkogabarytowe  
Odpady wielkogabarytowe 

 

 

4. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi 

 W 2014 roku nie zrealizowano zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne wymagają przede 

wszystkim budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja ta 

umożliwiłaby podniesienie poziomu segregacji, a tym samym przyczyniłaby się do 

osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 645). Usytuowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych planowane 



jest na terenie oczyszczalni ścieków „Tokarnia 1”, która w dalszych etapach również będzie 

rozbudowana.  

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych 

Koszty funkcjonowania systemu w 2014 r. wyniosły 478 293,43 zł, a wydatki na 

poszczególne działania, kształtowały się następująco:  

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tokarnia, koszt usługi – 415 287,68 zł, 

2. Wysyłka korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, tonery, papier, 

koperty itp.) obsługa programu RADIX GOK+, wydatki na wynagrodzenia 

pracowników oraz inne  – 63 005,75 zł. 

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres  

1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. kształtują się na następująco: 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego – 501 357,00 zł, 

2. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat – 214,00 zł. 

 

6. Liczba mieszkańców Gminy Tokarnia  

Gmina Tokarnia liczy 8664 mieszkańców (stan z dnia 31.12.2014). W deklaracjach  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie 

Gminy zostało ujętych 5304 mieszkańców. Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 1590. Różnica 

w podanych liczbach mieszkańców wynika miedzy innymi z tego, że wielu uczniów  

i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zamieszkania. To samo dotyczy 

sytuacji w której osoby czynne zawodowo, wykonują pracę poza terenem Gminy. Jednak na 

bieżąco prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze 

stanem faktyczny. 

  



7. Ilość i odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy 

Tokarnia w 2014 roku  

Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tokarnia nieulegających 

biodegradacji.  

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

4)
 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych
4)

 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych
5) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych
6)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o. o.   32-400 Myślenice 
ul. Słowackiego 82 

200301 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 28,0 R 12 

150102 
Opakowania z  
tworzyw sztucznych 1,23 R 12 

 150107 Opakowania ze szkła 9,01 R 12 

 150104 Opakowania z metali 1,14 R 12 

EMPOL Sp. z o.o. Os. Rzeka 
133 34-451 Tylmanowa 

200301 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 41,0 R 12 

170101 Gruz betonowy 2,2 R 12 

IB Sp. z o .o. Zakład Utylizacji 
Odpadów , Ul. Jana Pawła II 
115 34-400 Nowy Targ 

200301 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 419,2 R 12 

150106 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 457,3 R 12 

200307 
Odpady 
wielkogabarytowe 58,5 R 12 

 

Ilość selektywnie odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tokania ulegających 

biodegradacji  

Nazwa i adres instalacji, do 
której przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji
4)

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji

4)
 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 

odpadów
5)

 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji
8) 

nieprzekazanych do 
składowania na 

składowiska 
odpadów 

 IB Sp. z o .o. Zakład Utylizacji 
Odpadów , Ul. Jana Pawła II 
115 34-400 Nowy Targ 200108 

Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 1,8 kompostowanie 

 

 

 



8. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom, który musiał zostać osiągnięty  

w roku 2014 wynosił 50%. Gmina Tokarnia osiągnęła poziom ograniczenia w  

wysokości 0,00 %. 

 

ROK 

2012 16lipca 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 

lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w 

stosunku do masy 

tych odpadów 

wytworzonych w 1995 

r.(%) 

75 50 50 50 45 45 40 40 

 

35 

 

 

8.1 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

wynoszą odpowiednio: 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne 

i szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 



W 2014 roku wyniósł 14 %. Osiągnięty przez Gminę Tokarnia poziom recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 29,7%. Na terenie 

Gminy Tokarnia od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Gmina Tokarnia podjęła w terminie wszystkie wymagane przepisami prawa 

uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Osiągnięty przez Gminę Tokarnia 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.  

 

9. Podsumowanie  

 Sporządzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Tokarnia za rok 2014 wysuwa wnioski, że system gospodarki odpadami funkcjonuje 

prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z podpisanej umowy poprzez odpowiedni 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo Gmina stara się 

uświadamiać ekologicznie mieszkańców co wypływa na prawidłową selekcję odpadów. 

Stanowi to podstawę do osiągnięcia przez gminę odpowiedniego poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. Uzyskanie prawidłowych 

wyników dotyczących osiągnięcia przez gminę wyżej wymienionych poziomów pozwoli 

uniknąć kar nakładanych na gminę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

na podstawie art. 9zb ust 1 ustawy, która nie dopełnia tego obowiązku. Należy w dalszym 

ciągu prowadzić kampanie informacyjną, a także edukacyjną społeczeństwa w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto należy systematycznie 

prowadzić czynności sprawdzające pod kątem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz 

przedsiębiorców, a także ilości niezamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie 

gminy Tokarnia. 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Korabik 

 

 

 

  



WZÓR ROCZNEGO 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 2014 ROK  

ADRESAT 
1) 

 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

2)WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

I. NAZWA GMINY (MIASTA) 

 TOKARNIA 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

2)
 ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA

3)
 

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

4)
 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych
4)
 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych
5) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych
6)
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o. o.   32-400 Myślenice 
ul. Słowackiego 82 

 200301 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 28,0 R 12 

 150102 
Opakowania z  tworzyw 
sztucznych  1,23 R 12 

  150107 Opakowania ze szkła 9,01 R 12 

  150104 Opakowania z metali 1,14 R 12 

EMPOL Sp. z o.o. Os. Rzeka 
133 34-451 Tylmanowa 

 200301 

 Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne  41,0 R 12 

 170101 Gruz betonowy 2,2  R 12 

IB Sp. z o .o. Zakład Utylizacji 
Odpadów , Ul. Jana Pawła II 
115 34-400 Nowy Targ 

200301 

Niesegregowane 
zmieszane odpady 
komunalne 419,2 R 12  

150106 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 457,3 R 12  

200307 
Odpady 
wielkogabarytowe 58,5 R 12  

  

Masa 
odebranych 
odpadów o 

kodzie  
20 03 01

5) 
[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu

5)
 [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 
poddanych innym niż składowanie 

procesom przetwarzania
5)
 [Mg] 

Odebranych z obszarów 
miejskich  - - - 

Odebranych z obszarów 
wiejskich  488,2 - 488,2 

Liczba punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, funkcjonujących na 
terenie gminy BRAK 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych

4) 
 

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych
4)
 

Masa zebranych odpadów komunalnych
5)
 

[Mg] 

 - - - - 

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
7)

 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji

5)
 [Mg] 1,8 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 



Nazwa i adres składowiska, na 
które przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji
4)
 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji

4)
 

Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do 

składowania na składowisku odpadów
5) 

[Mg] 

 - - - - 

- - - - 

- - - - 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres instalacji, do 
której przekazano odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji
4)
 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji

4)
 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska 

odpadów
5)
 [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji
8) 

nieprzekazanych do 
składowania na 

składowiska 
odpadów 

 IB Sp. z o .o. Zakład Utylizacji 

Odpadów , Ul. Jana Pawła II 
115 34-400 Nowy Targ 200108 

Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 1,8 kompostowanie 

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

9)
 

 0 % 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH 
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

10)
 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

4)
 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych

4)
 

Łączna masa 
odebranych odpadów 
komunalnych

5) 
[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi
5)
 [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia

5)
 

[Mg] 

 150106 
 Zmieszane odpady 
opakowaniowe  457,3  171,1 0 

150107  Opakowania ze szkła  9,01 9,01 0 

150102 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 1,23 1,23 0 

 150104 Opakowania z metali  1,14 1,14 0 

191201 Papier i tektura 0,0 0,4 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia

11)
 następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła [%]  29,7 % 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI 
METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

12)
 Z 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNLANYCH 

Kod 
odebranych 
odpadów

4)
 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów

4)
 

Łączna masa 
odebranych 

odpadów
5) 

[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi
5)
 [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia

5)
 

[Mg] 

Masa odpadów 
poddanych 

odzyskowi innymi 
metodami niż 

recykling i ponowne 
użycie

5)
 [Mg] 

 170101 
Gruz 
betonowy 2,2 2,2  0 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami

11)
 innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%]  100 % 

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

 2119 



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

13)
 

 0 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj odebranych z obszaru gminy 
nieczystości ciekłych

14)
 

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych
5)
 [m

3
] 

 Ścieki bytowe 1387,6 

X. DODATKOWE UWAGI 

  
 
 
 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię 
JAROSŁAW 

Nazwisko 
KĘDZIOR 

Telefon służbowy
15) 

12 2747022 wew. 31 
Faks służbowy

15)   

12 2747025 
E-mail służbowy

15) 

j.kedzior@tokarnia.info.pl 

Data 
 
15.06.2015 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

 

Objaśnienia:  

    
1)  Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
2)  Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 
3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych 

w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.   
4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
5)  Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 
6)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione  

w załączniku nr 6 do tej ustawy. 
7)  Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież 

z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
8)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, 

fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257, z późn. zm.). 
9)  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z przep isami wydanymi na 

podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). 
10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1206). 
11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 

17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
13) W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
14) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). 
15) Jeżeli posiada. 

 


