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ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

sporządzona za rok 2019 na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 

 

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Na terenie Gminy Żmudź nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania.  

Odpady komunalne z terenu Gminy Żmudź odbierane były przez Zakład Azart, Jan 

Kwiatkowski, ul. Kolejowa 1C, 22-100 Chełm. Zmieszane odpady komunalne były 

przekazywane do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego, 

Chełm.  

Odpady zbierane w sposób selektywny przekazywane były do: 

 EKO HARPOON oddz. Rejowiec Fabryczny ul. Cementowa 20, 22 – 170 Rejowiec - 

Fabryczny 

 Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego, Srebrzyszcze 70, 

22 - 100 Chełm 

 Krynicki Recykling Sortownia Stłuczki Szklanej, Wólka Pełkińska 1, 37 – 511 Wólka 

Pełkińska 

 Euro – eko Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Fabryczna 6, 22 – 100 Chełm 



 Recykling Organizacji Odzysku S.A. Śrem o/Chełm, 63 – 100 Śrem 3 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Zakup pojemników i kontenerów na odpady na potrzeby mieszkańców. 

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żmudzi. 

 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów: 149 474,05 zł od mieszkańców oraz 

12 660,62 z miejsc publicznych.  

Inkaso sołtysów: 2 154,10 zł 

4. Liczba mieszkańców 

Liczba mieszkańców Gminy Żmudź wg. stanu na dzień 31.12.2018 wynosi – 3204 natomiast 

objętych systemem odbierania odpadów komunalnych 2 433. 

Rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a objętych system wynikają z m. in. 

dużej liczby uczniów i studentów przebywających poza domem oraz osób stale lub czasowo 

pracujących za granicą. 

 

5. Liczba 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 

Brak informacji. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

  



komunalne 20 03 01 191,980 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02 4,480 

Opakowania z papieru i 

tektury 

15 01 01 2,160 

Opakowania ze szkła 15 01 07 28,120 

Zużyte opony 16 01 03 3,620 

Odpady z betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

17 01 01 1,280 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

innych niż wymienione w 

17 01 06 

17 01 07 2,220 

Odpadowa papa 17 03 80 4,880 

Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

20 01 35 

 

3,278 

Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35  

 

20 01 36 

 

0,462 

Inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

 

 ex 20 01 99 

 

80,240 

Odpady 

wielkogabarytowe 

20 03 07 9,620 

Popioły z gospodarstw 

domowych 

ex 20 01 99 18,440 

 

 

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 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 191,980 Mg 

Masa pozostałości z sortowania i mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania – 0,71 Mg 

 

 


