INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ MIASTO ŻYRARDÓW
POZIOMACH RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW
W 2013 ROKU
1. Sposób odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta Żyrardowa
W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych odbywał się na
podstawie umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmami posiadającymi
zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych.
Od 01.07.2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały powierzone firmie
wyłonionej przez Miasto w drodze przetargu nieograniczonego tj. P.U. Hetman Sp. z o.o.
z Warszawy. Umowa z Wykonawcą została zawarta na okres dwóch lat i zobowiązała
Wykonawcę do wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do odbioru
poszczególnych frakcji odpadów.
Jednocześnie w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
od 01 lipca 2013 r. został uruchomiony w Żyrardowie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Czystej 5, do którego mieszkańcy mogą bezpośrednio
dostarczać posegregowane odpady.

2. Ilość odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta Żyrardowa

W roku 2013 z terenu Żyrardowa zostało odebranych 12.734,42 Mg odpadów komunalnych,
z czego 538,69 Mg stanowiły odpady dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Największy udział w ogólnej masie odpadów stanowią zmieszane odpady komunalne,
których odebrano 9.270,1 Mg, z czego 2.806,7 Mg zostało poddanych składowaniu,
natomiast 6.463,4 Mg zostało poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.
Spośród pozostałych grup odebranych odpadów warto wymienić jeszcze:
- odpady zebranych selektywnie – 1.056,15 Mg.
- odpady ulegających biodegradacji - 168 Mg
- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 889,2 Mg
3. Osiągnięte wskaźniki
Na podstawie dyrektyw unijnych Polska zobowiązana została do osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów.
Obowiązki gmin dotyczą osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych (w postaci
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania. I tak sytuacja w naszej gminie w roku 2013 kształtowała się następująco:

a) osiągnięty

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania – 32,4 % (dopuszczalny poziom wskazany
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska na ten rok to 50%)

b) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła – 13,3 %
(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska wymagany poziom do osiągnięcia w tym
roku to 12%)
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,9%
(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska wymagany poziom to 36%).

Reasumując Miasto Żyrardów osiągnęło w roku 2013 wymagane prawem poziomy odzysku
i recyklingu odpadów.

