
 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2014 ROK 

 

 

W 2014 r. odebrano z terenu Gminy Kampinos1459 ton odpadów, w tym około 25% z nich zebrano w sposób 

selektywny. 

System gospodarki odpadami obsługiwany był w gminie Kampinos przez konsorcjum REMONDIS Sp. z o.o. Oddział 

w Sochaczewie - PPHU Zebra Sp. j. 

 

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

w roku 2014 kształtowały się w sposób następujący: 

� koszty łącznie: 36 2613,53 zł 

� kampania informacyjna: 0 zł 

� odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 320 613,53 zł 

� koszty administracyjne: 42 000,00 zł 

 

Masa odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych w 2014 r. z terenu Gminy Kampinos:: 

Kod odpadów Rodzaj odpadu Odpady odebrane w 
2014r. (w Mg) 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 801,5 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 38,5 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 45,7 

15 01 04 Opakowania z metali 5,7 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 14,2 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,6 

15 01 07 Opakowania ze szkła 74,5 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 2,1 

16 01 03 Zużyte opony 0,8 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu i 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
4,0 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 

420,8 



20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,9 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,1 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,5 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,1 

20 01 10 Odzież 1,8 
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Udział masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych w 2014 r. z terenu Gminy Kampinos 

 

 

W roku 2014 odpady komunalne zebrane z terenu gminy Kampinos nie były przekazane na składowisko odpadów , 

odpady zielone powstające na terenie nieruchomości gromadzone były w przydomowych kompostownikach. 

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023. Potrzeby 

inwestycyjne dla gminy Kampinos w roku 2015 wynikają z potrzeby realizacji systemu selektywnego zbierania. 

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia przez gminę, w ramach zadań własnych, punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych –PSZOK (art.3 pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zm.), istnieje konieczność realizacji budowy punktu. W tym zakresie 

planowane jest uruchomienie od 1 lipca 2015 r. jednego punktu zlokalizowanego w miejscowości Kampinos. 

 



Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2014 w Gminie Kampinos osiągnięto 

następujące poziomy: 

� poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania: 0 % (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2014 to maksimum 50%); 

� poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 48,11 % - (wymagany przepisami prawa poziom w roku 

2014 to minimum 14%); 

� poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami prawa poziom 

w roku 2014 to minimum 38%). 

W roku 2014 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych systemem gospodarki odpadami wyniosła 4201 osób.  

 


