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1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb  ustawy z dnia 13 września 2013r.                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) gminy 

zobowiązane są do dokonania  corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,    

w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1)   możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2)   potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3)   koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                      

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

4)   liczbę mieszkańców; 

5)   liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 

1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12; 

6)   ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7)   ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania           

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia                    

30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu               

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

Wykaz uchwał Rady Gminy Milejów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:  

-  Uchwała Rady Gminy Milejów Nr XIII/74/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.  w sprawie   

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów; 

- Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych 



 
 

 
 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez 

mieszkańców, na których powstają odpady komunalne; 

- Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które stanowią nieruchomości zamieszkałe, 

a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców; 

- Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

- Uchwała Nr XIV/162/12 Rady Gminy Milejów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości; 

- Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

- Uchwała Nr XVIII/191/13 Rady Gminy Milejów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

- Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Milejów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty  za pojemnik  

- Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, oraz wysokości cen za te usługi;  



 
 

 
 

- Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomości;  

- Uchwała Nr XIII/80/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy.  

2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata           

2017-2022. 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata             

2017-2022” przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami             

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie lubelskim jest: 

 dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie 

kar wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych, 

 wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami, 

 prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów, 

 całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk, 

 prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 

strategia postępowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają                      

z przepisów unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego 

systemu gospodarki odpadami. 

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 

obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi           



 
 

 
 

na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany                     

w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na: 

 przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną 

opłatę na rzecz gminy, 

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia                 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 ze zm.) odpowiednich poziomów: 

- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej              

50 % wagowo; 

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

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej                  

70 % wagowo; 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych             

do składowania: 

- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku                 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów                      

na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, 

 ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym 

selektywne zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: 

papieru, metali, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych, 



 
 

 
 

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 

 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

 przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych             

do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

 sporządzenia i przekazywania półrocznych sprawozdań do końca miesiąca 

następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.  

 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

w 2018 r.  

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. jako przetwarzanie rozumie                  

się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk           

lub unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania.  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu Gminy Milejów przekazano do: 

Zakład Utylizacji Odpadów, Stara Wieś 1, 21-010 Łęczna 

Odpady ulegające biodegradacji - kompostowanie przekazano do:                                        

Zakład Utylizacji Odpadów, Stara Wieś 1, 21-010 Łęczna 



 
 

 
 

 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości 

na terenie Gminy Milejów został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Milejów-Osada, ul. Wesoła 18.  

Zgodnie z  Uchwałą Nr XIII/75/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy Milejów od 

początku 2016 roku wprowadziła ograniczenia ilości odbieranych odpadów tj. odpady 

zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Pozostałe odpady odbierane są bez ograniczeń w ramach opłaty podstawowej. 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wymagają 

modernizacji i usprawnienia działania PSZOK. 

 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                           

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                 1 505 254,48 złotych,  

 koszty administracyjne               1 621,49 złotych, 

 inkaso sołtysów              9 624,32 złotych.  

Informacje dodatkowe: 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r.:  

846 056,68 złotych (w tym zwrot nienależnie wpłaconej opłaty: 1 071,31 złotych);  

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r. 

po uwzględnieniu zwrotu:   844 985,37 złotych;  

Zaległości na dzień 31.12.2018r.:   147 359,59 złotych; 

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r.:    5 916.86 złotych;  

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  1 006 048,28 złotych. 

Do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z płatnościami za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia, za które muszą zapłacić 11,60 zł. Jednak 

mimo wysłanych upomnień nie wszystkie zaległości zostały spłacone. W związku z tym, 

osobom, które zalegają z płatnościami zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego. 



 
 

 
 

6. Liczba mieszkańców 

Na terenie Gminy Milejów zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. było  8987 mieszkańców. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych 

w tutejszym Urzędzie Gminy, ujętych zostało 7740 mieszkańców. Na dzień 31.12.2018 r. 

złożono  łącznie 3154 deklaracji i decyzji w tym: 2410 deklaracji aktywnych, 567 

archiwalnych i 177 decyzji. W ramach czynności sprawdzających ustalono, że różnica 

pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a wykazanych w deklaracjach wynika m.in. z tego, że 

wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, jak 

również osoby aktywne zawodowo które pracują i przebywają poza terenem gminy lub za 

granicą. Marginalne przypadki stanowią również osoby przebywające w zakładach karnych 

lub w placówkach opiekuńczych. 

7. Liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 

6-12 ustawy z dnia 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) 

W związku z podjęciem decyzji o objęciu systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, wszyscy właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwałą Nr XIII/78/15 z dnia 22 grudnia 2015r.  w sprawie postanowienia o 

odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomości Rada Gminy Milejów 

postanowiła od 2016 roku nie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego oraz nieruchomości 

niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku.  

 Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.  

 

8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, w tym ilości 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania           



 
 

 
 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

I. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
5) 

Kod odpadów
6) 

Rodzaj odpadów
6)

 Masa odebranych odpadów komunalnych
7)

 [Mg]
 

20 01 99 P 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
723,820 

20 02 03  
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
8,840 

17 01 01  

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17,040 

20 03 01  

Odpady komunalne zmieszane 

(niesegregowane),pozostałości 

po segregacji 

1173,840 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 52,500 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  10,890 

15 01 01  Odpady z papieru i tektury 4,620 

15 01 04  Opakowania z metali 4,752 

15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
89,150 

15 01 07  Opakowania ze szkła  95,420 

16 01 03  Zużyte opony  6,440 

20 01 36  

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35  

0,867 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21* i 20 

01 23* zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,713 

20 01 34  
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,033 

20 01 21*  
Lampy fluoroscencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,004 

SUMA 2190,929 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
2173,889 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych  17,040 

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
8) 

a) informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
9)

 

Kod 

odpadów
6)

 

Rodzaj 

odpadów
6) 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania
7) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych
10)

 

Nazwa instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

Adres 

instalacji
11)

 

20 02 03  

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji  

8,840 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna  

17 01 01  

Odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe  

17,040 
ODZYSK W PROCESIE 

R5 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 



 
 

 
 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Łęczna 

20 03 01  

Odpady 

komunalne 

zmieszane  

1173,840 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna 

20 01 99 P 

Inne 

niewymienion

e frakcje 

zbierane w 

sposób 

selektywny 

(Popioły, 

żużle i pyły z 

gospodarstw 

domowych)  

723,820 
ODZYSK W PROCESIE 

D5 SKŁADOWANIE  

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna 

15 01 02  

Odpady 

opakowań z 

tworzyw 

sztucznych 

85,080 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna 

15 01 07  

Odpady 

opakowań ze 

szkła  

85,520 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna 

15 01 07  

Odpady 

opakowań ze 

szkła 

9,9 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Agencja Handlowa 

Wolmax  

Adam Wolski  

ul. Siemiradzkiego 

18, 20-455 Lublin 

ul. 

Siemiradzkiego 

18, 20-455 

Lublin 

20 03 07  

Odpady 

wielkogabaryt

owe 

10,890 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w 

Starej Wsi gm. 

Łęczna 

15 01 02  

Odpady 

opakowań z 

tworzyw 

sztucznych 

4,070 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Agencja Handlowa 

Wolmax  

Adam Wolski  

ul. Siemiradzkiego 

18, 20-455 Lublin 

ul. 

Siemiradzkiego 

18, 20-455 

Lublin 

15 01 04  

Odpady 

opakowań z 

metali  

4,752 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Usługi Transportowe 

Towarowe Skup 

Surowców Wtórnych 

Dariusz Sidor 20-218 

Lublin, ul. Hutnicza 

10/47 

Punkt skupu 

surowców 

Milejów-

Osada, ul. 

Partyzancka 19 



 
 

 
 

20 01 35* 

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione 

w 20 01 21* i 

20 01 23* 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

3,593 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Polska Korporacja 

Recyklingu sp. z o. o. 

Metalurgiczna 17D, 

20-234 Lublin  

Metalurgiczna 

17D, 20-234 

Lublin 

20 01 36  

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione 

w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 

01 35 

1,257 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Polska Korporacja 

Recyklingu sp. z o. o.  

Metalurgiczna 17D, 

20-234 Lublin 

Metalurgiczna 

17D, 20-234 

Lublin 

20 01 34  

Baterie i 

akumulatory 

inne niż 

wymienione 

w 20 01 33 

0,033 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Polska Korporacja 

Recyklingu sp. z o. o.  

Metalurgiczna 17D, 

20-234 Lublin 

Metalurgiczna 

17D, 20-234 

Lublin 

20 01 21* 

Lampy 

fluoroscencyj

ne i inne 

odpady 

zawierające 

rtęć 

0,004 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

Polska Korporacja 

Recyklingu sp. z o. o.  

Metalurgiczna 17D, 

20-234 Lublin 

Metalurgiczna 

17D, 20-234 

Lublin 

16 01 03  Zużyte opony 6,440 
ODZYSK W PROCESIE 

R12 RECYKLING 

MBJ Sp. z o. o. 

Zemborzyce 

Tereszyńskie 99, 20-

515 Lublin 

Orzeł S.A. UL. 

Przemysłowa 

50, 24-320 

Poniatowa  

SUMA 2135,079  

b) informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
12) 

Kod 

odpadów
6) Rodzaj odpadów

6) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania
7)

 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych
10)

 

Nazwa instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

 

Adres instalacji
11) 

20 02 01  Odpady ulegające 

biodegradacji 

15,700 ODZYSK W 

PROCESIE R13 

MAGAZYNOWANI

E  

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w Starej 

Wsi gm. Łęczna 

20 02 01  Odpady ulegające 

biodegradacji 

36,800 ODZYSK W 

PROCESIE R3 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Łęczna sp. z o.o. ul. 

Krasnystawska 54, 

21-010 Łęczna   

Dział Utylizacji 

Odpadów w Starej 

Wsi gm. Łęczna 

15 01 01  Odpady opakowań z 4,620 ODZYSK W Agencja Handlowa ul. Siemiradzkiego 



 
 

 
 

papieru i tektury PROCESIE R12 

RECYKLING 

Wolmax  

Adam Wolski  

ul. Siemiradzkiego 

18, 20-455 Lublin 

18, 20-455 Lublin 

SUMA 57,12  

c) dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

 

Masa 

odebranych 

odpadów
7)

 

[Mg] 

Masa 

odpadów  

 poddanych 

składowaniu
7) 

[Mg] 

Masa odpadów 

poddanych 

termicznemu 

przekształcaniu
7)

 

[Mg] 

Masa odpadów 

przetworzonych  

w procesie 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

odpadów
7)

 (instalacje 

MBP) [Mg] 

Masa odpadów 

przetworzonych  

w procesie 

mechanicznego 

przetwarzania 

odpadów
7)

 

(sortownie)
 
[Mg] 

Masa odpadów 

poddanych innym 

procesom 

przetwarzania
7),13)

 

[Mg] 

 

 

Odebranych  

z obszarów 

miejskich 

 

 

 

     

Odebranych  

z obszarów 

wiejskich 

 

 

 

     

Odebranych  

z obszaru 

gminy 

 

 

1173,840 

    

 

1173,840 

 

III. INFORMACJA O ODEBRANYCH I MAGAZYNOWANYCH
 
 ODPADACH KOMUNALNYCH

14)
  

Kod odpadów
6)

 Rodzaj odpadów
6)

 
Masa odebranych i magazynowanych 

odpadów komunalnych
7)

 [Mg] 

- - - 

   

   

SUMA 0,000 

IV. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
15) 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego 

utworzonych samodzielnie przez gminę utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami 

0 0 

a) informacja o zebranych odpadach komunalnych
16)

 

Adres 

punktu 
Kod odpadów

6) 
Rodzaj odpadów

6) 
Masa zebranych odpadów komunalnych

7)
 [Mg] 

- - - - 

    

    

SUMA 0,000 

b) informacja o sposobie zagospodarowania 
 
zebranych odpadów komunalnych

17) 

Adres 

punktu 

Kod 

odpadów
6)

 

Rodzaj 

odpadów
6)

 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych  

do zagospodarowania
7)

 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych odpadów 

komunalnych
10)

 

Nazwa 

instalacji,  

do której zostały 

przekazane 

odpady 

Adres instalacji
11)

,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne 
 



 
 

 
 

komunalne  

- - - - - - - 

       

       

SUMA 0,000  

c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
18)

  

Adres 

punktu 
Kod odpadów

6)
 Rodzaj odpadów

6)
 

Masa zebranych i magazynowanych 

odpadów komunalnych
7)

 [Mg] 

- - - - 

    

    

SUMA 0,000 

V. INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH FRAKCJE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
19) 

Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów 1 

a) informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, i właścicieli 

nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
20)

 

Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne 

stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Kod odpadów
6) 

Rodzaj odpadów
6) Masa zebranych odpadów  

komunalnych
7)

 [Mg] 

ul. Hutnicza 10/47, 20-218 Lublin  15 01 01  
Opakowania z papieru i 

tektury 
3,810 

ul. Hutnicza 10/47, 20-218 Lublin 15 01 04 Opakowania z metalu 6,450  

    

SUMA 10,260 

a) informacja o sposobie zagospodarowania
 

zebranych odpadów komunalnych stanowiących frakcje odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
21)

 

Adres podmiotu 

zbierającego 

odpady komunalne 

stanowiące frakcje 

odpadów 

komunalnych: 

papieru, metali, 

tworzyw sztucznych 

i szkła 

Kod 

odpadów
6) 

Rodzaj 

odpadów
6) 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych  

do zagospodarowania
7) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów 

komunalnych
10)

 

Nazwa 

instalacji, 

do której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

Adres 

instalacji
11)

,  

do której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 
 

ul. Hutnicza 10/47, 

20-218 Lublin 
15 01 01  

Opakowa

nia z 

papieru i 

tektury 

3,810 R3 

WELMEX 

PEPER Sp. z o. 

o.  

21-310 

BEZWOLA 

ul. Hutnicza 10/47, 

20-218 Lublin 
15 01 04 

Opakowa

nia z 

metalu 

6,450 R4 
Novelis Shet 

Inglot GmbH 

OT Nachtestedt 

Gatersllebener 

Str 106469 Stadt 

Seeland 

GERMANY 

       

SUMA 10,260   

c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
22)

  

Adres podmiotu zbierającego odpady komunalne 

stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła
 

Kod odpadów
6) 

Rodzaj odpadów
6) 

Masa zebranych 

i magazynowanych 

odpadów komunalnych
7)

 

[Mg] 



 
 

 
 

- - - - 

    

    

SUMA 0,000 



VI. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH 

DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH 

a) masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania
23)

 

Nazwa i adres instalacji, 

w której zostały 

wytworzone odpady, 

powstałe z odebranych 

przez podmiot odpadów 

komunalnych, przekazane 

do składowania 

Kod odpadów 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych  

do składowania
7),24) 

[Mg] 

Nazwa i adres składowiska, 

na które przekazano odpady 

do składowania 

zawierająca frakcje ulegające biodegradacji 

zawierająca frakcje nieulegające 

biodegradacji 

Frakcja 

o wielkości 

co najmniej 

od 0 do 80 mm 

Frakcja 

o wielkości 

powyżej 

80 mm 

Masa całego 

strumienia odpadów 

- - - - - - - 

       

       

SUMA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

b) masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania
25) 

Nazwa i adres instalacji, 

w której zostały 

wytworzone odpady, 

powstałe z odebranych 

przez podmiot odpadów 

komunalnych, przekazane 

do składowania 

Kod odpadów 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, 

przekazanych do składowania
7),24) 

[Mg] 

Nazwa i adres składowiska, 

na które przekazano odpady  

do składowania 

Frakcja 

o wielkości 

co najmniej 

od 0 do 80 mm 

Wartość 

parametru AT4  

[mg O2/g]
26) 

Frakcja o wielkości 

powyżej 80 mm 
Masa całego strumienia odpadów 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Łęczna sp. 

z o.o. ul. Krasnystawska 

54, 21-010 Łęczna   

19 12 12   497,975 497,975 
Dział Utylizacji Odpadów w Starej 

Wsi gm. Łęczna 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Łęczna sp. 

z o.o. ul. Krasnystawska 

54, 21-010 Łęczna   

19 05 99  256,180 ˂10  256,180 
Dział Utylizacji Odpadów w Starej 

Wsi gm. Łęczna 

SUMA  256,180  497,975 754,155  



 

 
 

 
 

VII. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 

UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI
 
ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

a) informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
27)

 przygotowanych do ponownego użycia  

i poddanych recyklingowi
28)

 z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego 

Kod odpadów
6)

 Rodzaj odpadów
6)

 Masa odpadów
7) 

[Mg] 

Masa odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia 

i poddanych recyklingowi
7)

 [Mg] 

15 01 01  
Odpady opakowań z papieru i 

tektury 
8,430 8,430 

15 01 04 Odpady opakowań z metali 11,202 11,202 

15 01 02  
Odpady opakowań z tworzyw 

sztucznych 
89,150 89,150 

15 01 07  Odpady opakowań ze szkła  95,420 95,420 

SUMA 204,202 204,202 

b) informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 

z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego
29) 

Kod odpadów
6) 

Rodzaj odpadów
6) Masa odpadów

7)
 

[Mg] 

Masa odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi
7) 

[Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 6,440 6,440 

    

    

SUMA 6,440 6,440 

c) informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca  

na terenie województwa (MwGUS)
30) 0,207 

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia  i poddanych recyklingowi
7), 28)

 [Mg] 
204,202 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości
7), 31) 

[Mg] 
2184,149 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła  

i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych
32)

 [%] 
31,8% 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
33)

 papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 
34,52 

d) informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi
34)

 przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
28) 

z odpadów odebranych i zebranych 

z terenu gminy/związku międzygminnego 

Kod odpadów
6)

 Rodzaj odpadów
6)

 
Masa odpadów

7)
 

[Mg] 

Masa odpadów przygotowanych do ponownego 

użycia, poddanych recyklingowi  i innym 

procesom odzysku
7)

 [Mg] 

17 01 01  

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów  

17,040  17,040  

    

    

SUMA 17,040  17,040 

e) informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku
7)

  Mrbr [Mg]
 

17,040  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi 

metodami
33) 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 
100% 

f) informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 



 

 
 

 
 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę 

w roku sprawozdawczym [Mg] 
1173,840 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku 

sprawozdawczym [Mg] 
1173,840 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim 

półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy
34)

 [Mg] 
578,780 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim półroczu 

poprzedzającym rok sprawozdawczy
34)

 [Mg] 
578,780 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.
7), 35)

  

- OUB1995 [Mg] 
446,171 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych  

ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, 

przekazanych do składowania
7) 
 MOUBR

35)
 [Mg] 

74,696 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania
36),37) 

[%] 
17,68 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 

KOMUNALNE
38) 

2410 

 

9. Podsumowanie i wnioski. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów za 2018 r. 

została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy       

w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 

określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. 

Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Milejów na kolejne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku              

i recyklingu odpadów. 

 

  


