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1. Wprowadzenie
Gmina Mogilno położona jest w południowo-zachodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie mogileńskim i jest jedną z 4 gmin powiatu.
Zajmuje obszar o powierzchni 256 km² (w tym 8 km² zajmuje obszar Miasta). W skład gminy
wchodzi miasto Mogilno i 30 następujacych sołectw:
Chabsko, Czarnotul, Dąbrówka, Dzierzążno, Gębice, Goryszewo, Gozdanin, Huta Palędzka,
Józefowo, Kamionek, Kunowo, Kwieciszewo, Marcinkowo, Niestronno, Olsza, Padniewko,
Padniewo, Palędzie Dolne, Procyń, Ratowo, Strzelce, Świerkówiec, Wiecanowo, Wasielewko
Wieniec, Wszedzień, Wylatowo, Wyrobki, Zbytowo oraz Żabno.

1.1.

Cel i podstawowe założenia opracowania

Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439
ze zm.) zwaną dalej jako u.c.p.g. obejmuje w szczególności:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do skladowania
pozostałości z sortowania odpadow komunalnych
mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

i pozostałości z procesu

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów komunalnych;
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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiacych odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych
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do skladowania pozostalości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych.
Prezentowana analiza gospodarki odpadami obejmuje rok 2020.
1.2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie
z art. 9tb oraz 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Niniejsze opracowanie sporządza się na podstawie:
1) sprawozdań przekazanych do Burmistrza Mogilna przez podmioty odbierajace odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) sprawozdań przekazanych przez podmiot prowadzący punkt selektywnej zbiórki
odpadóa. komunalnych,
3) informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne,
4) rocznego

sprawozdania

burmistrza

Mogilna z

realizacji

zadań

z

zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi,
5) oraz innych dostepnych danych wplywajacych na koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie.
W celu prowadzenia prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina
Mogilno podjęła następujące uchwały:
1) uchwała Nr XIX/186/20 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

z

terenu

Gminy

Mogilno

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

2) uchwała Nr XIX/185/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno;
3) uchwała XVII/174/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno

4) uchwała Nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
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5) uchwała Nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty;

6) uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w mogilnie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

1.3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Mogilno
Gmina Mogilno systemem odbierania odpadów komunalnych objęła wyłącznie
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
- w sposób selektywny: 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca
- w sposób nieselektywny: 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca
Natomiast w dniu 1 września 2020 r. zostala podjeta nowa uchwała nr XIX/187/20 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2020 r., zgodnie, z którą:
- opłata dla osoby segregującej wynosi: 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
- opłata dla osoby, która pomimo ciążącego na niej obowiazku nie segreguje odpadów
wynosi: dwukrotność stawki podstawowej, tj. 36,00 zł;
- dla osób kompostujacych częściowe zwolnienie z oplaty wynosi: 1,00 zł miesięcznie
od stawki opłaty od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym
Opłata stanowi dochód gminy, z której Gmina Mogilno pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują :
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną tego systemu
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Mogilno dla potrzeb zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 110 l. Natomiast odpady
zbierane selektywnie mogą być gromadzone na nieruchomości w jeden z dwóch sposobów –
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w workach albo w pojemnikach. Każdy ze sposobów może być łączony z odbiorem odpadów
z tzw. gniazd, tj. kompletu 4 pojemników na odpady papieru, szkła, tworzyw sztucznych oraz
bioodpadów, ustawionych w wybranych przez Gminę miejscach ogólnodostępnych, na
terenie nieruchomości o dużej intensywności zabudowy mieszkaniowej.
Odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych z następującą
częstotliwością:
1) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miejskim i na terenie wiejskim :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co dwa tygodnie;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- w systemie workowym co cztery tygodnie za wyjątkiem bioodpadów: co dwa
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałym okresie raz
w miesiącu;
2) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miejskim i na terenie wiejskim:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: raz w tygodniu;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- w systemie workowym: co cztery tygodnie za wyjątkiem bioodpadów: co dwa
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałym okresie raz
w miesiącu;
- w systemie tzw. gniazd: wg potrzeb tzn. po zapełnieniu pojemników przeznaczonych
do segregacji danego rodzaju odpadu, nie rzadziej niż co sześć tygodni, a bioodpadów:
co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada , a w pozostałym okresie raz
w miesiącu;
W celu realizacji zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku gminy
zobowiązane są tworzyć na własnym terenie punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Na terenie Gminy Mogilno funkcjonuje 1 stacjonarny PSZOK. Punkt mieści
się na terenie przyległym do składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach i jest
czynny w środy i soboty:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października w środę od godziny 10.00 do 18.00,
a w sobotę od godziny 8.00 do 16.00;
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca w środę i sobotę od godziny 10.00 do 16.00.
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W 2020 r. usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Mogilno
świadczyło Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Witosa 6,
88-300 Mogilno.
2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania

Art. 9tb ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. nakłada na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Mogilno nie ma możliwości
przetwarzania ww. odpadów.
Zgodnie z art. 9 e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z

załącznikiem do Uchwały nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata
2023-2028” Gmina Mogilno wchodzi w skład regionu 6 inowrocławskiego gospodarki
odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Instalacją, która spełnia warunki
instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych jest Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych

przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu, którym

zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Inowrocławiu.
Z uwagi na powyższe, odpady komunalne odebrane od wląscicieli nieruchomości
zamieszkalych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Mogilno w 2020 r.
były transportowane do Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy
ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu, którym zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu.
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3. Potrzeby inwestycyjne zwiazane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Art. 9tb ust. 1 pkt 2 u.c.p.g u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy potrzeb
inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2020 r. Gmina Mogilno nie zrealizowała żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami w
roku 2020

Lp.

Wyszczególnienie

Plan
początkowy

Plan po
zmianach

Wykonanie na
31.12.2020 r.

%
wykonania
do planu po
zmianach
kol.5/4)

2

3

4

5

6

x

x

0,00

x

1

saldo początkowe (środki niewykorzystane w
2019 r.)

I.

Dochody budżetowe:

4 559 275,68 4 559 275,68

4 516 371,23

99,06

klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0490:

4 555 275,68 4 555 275,68

4 497 473,00

98,73

klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0640:

2 000,00

2 000,00

12 573,39

628,67

klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0910:

2 000,00

2 000,00

6 324,84

316,24

Wydatki budżetowe:

4 559 275,68 4 559 275,68

4 533 504,02

99,43

Wydatki bieżące:

4 559 275,68 4 559 275,68 4 5332 504,02

99,43

w tym:

II.

900-90002-4010

55 000,00

50 000,00

37 200,00

74,40

900-90002-4040

5 000,00

0,00

0,00

900-90002-4100

0,00

21 180,00

17 508,75

82,67

900-90002-4110

16 000,00

8 595,00

8 070,36

93,90

900-90002-4120

911,40

74,40

0,00

1 225,00

900-90002-4210

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

900-90002-4300

10 000,00

5 000,00

13,00

0,26

900-90002-4440

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

900-90002-4610

2 500,00

2 500,00

624,83

24,99

900-90002-4700

600,00

600,00

0,00

0,00
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900-90002-4300 - za usługę "Odbieranie i
zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
Gminy Mogilno realizowaną na podstawie
Umowy Nr WFE.272.7.2019.WGS z 30.04.2019
r. z MPGK Sp. z o.o. na usługę odbieranie i
zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańców, na terenie
Gminy Mogilno. Zrealizowany w 2020 r.
wydatek w kwocie 4.467.175,68 zł dotyczy
zapłaty za usługę wykonaną za grudzień 2019 r.
i od stycznia 2020 do listopada 2020 r.

4 467 175,68 4 467 175,68

III. Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2017 r.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r.
wynoszą 372.294,34 zł i są to należności do
MPGK Sp. z o.o. za wywóz odpadów
komunalnych z terenu gminy Mogilno za
IV. grudzień 2020 r. 372.264,64 zł oraz
wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 29,40
zł.

0,00

x

0,00

4 467 175,68

100,00

17 132,79

x

372 294,34

x

5. Liczba mieszkańców
Zgodnie ze stanem przypadajacym na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osob zameldowanych
na terenie Gminy Mogilno wynosiła: 24 577, w tym w mieście: 11 402, na terenach wiejskich:
13 175. Natomiast liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Mogilno, zgodnie ze
złożonymi deklaracjami w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosila : 20 936 osób, w tym w mieście: 10 394,
na terenach wiejskich: 10 542.
Należy podkreślić, że część osób zameldowanych na terenie Gminy Mogilno faktycznie
zamieszkuje na terenie innej gminy. Stąd też wynika wyraźna różnica pomiędzy ilością osób
zameldowanych, a zamieszkałych w 2020 r., które złożyły stosowną deklarację. Ponadto
wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania.
Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu
na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy Mogilno. Urząd Miejski
w Mogilnie na bieżąco prowadzi działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym (m.in. w przypadku zgonów,
narodzin, czy zameldowań nowych osób). Właściciele nieruchomości, co do których istnieją
podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych, wzywani są do urzędu, w celu złożenia
stosownych wyjaśnień.
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6. 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

Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 u.c.p.g u.c.p.g. Gmina ma obowiązek dokonać
również analizy liczby właścicieli nieruchomości, którzy 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.
Kontrole stanu sanitarno – porządkowego na terenie miasta oraz sołectw naszej gminy
to jedno z priorytetowych zadań Straży Miejskiej w Mogilnie. W ramach codziennych
czynności strażnicy miejscy kontrolowali przestrzeganie zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Mogilno i podejmowali interwencje w przypadku nieprawidłowości zauważonych
w tym zakresie. W 2020 roku Straż Miejska w Mogilnie kontynuowała prowadzenie
czynności kontrolnych pod kątem wyposażenia nieruchomości w zbiornik na nieczystości
ciekłe, podpisania umów na ich wywóz, częstotliwości wywozu nieczystości oraz
ewentualnego odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntów bądź do cieków wodnych.
W związku z pandemią, kontrolą objęto tylko 43 posesje, w następujących miejscowościach:
Mogilno, Strzelce, Palędzie Dolne, Lubieszewo, Wylatowo, Dzierzążno, Dębno, Szerzawy,
Wieniec. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że: 28 właścicieli posesji nie
zawarło umów na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, 11 właścicieli
posesji odprowadzało nieczystości ciekłe do zbiorników wodnych, 8 właścicieli posesji
pozbywało się nieczystości bezpośrednio do gruntu, a 6 zbiorników było niedostatecznie
uszczelnionych. Rekontrola ww miejsc pokazała, że większość właścicieli nieruchomości
zastosowało się do wytycznych / zaleceń nałożonych przez funkcjonariuszy straży miejskiej.
Obowiązkiem właścicieli posesji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. We wrześniu 2020 roku strażom miejskim nadano uprawnienia do
podejmowania interwencji w sprawie osób, które powyższej deklaracji nie złożyły, bądź za
złożenie jej niezgodnie ze stanem faktycznym. W wyniku podjętych działań ustalono, że 45
osób, nie zostało ujętych w deklaracjach. Powyższe informacje przekazywane były na bieżąco
do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
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w Mogilnie. Po interwencji strażników, właściciele dokonali korekty deklaracji i zgłoszenia
powyższych osób.
W wyniku wszystkich powyższych działań nałożono 43 mandaty karne i pouczono 6 osób.

7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych odebranych
z terenu Gminy Mogilno w 2020 r.

Tab. 1 Odebrane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

178,160

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

425,470

15 01 07

Opakowania ze szkła

413,050

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

200,080

17 01 07

17 09 04

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03

7,6900

46,8000
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20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1080,580

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

165,8000

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

6713,590

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

127,400

RAZEM

9 358,620

Tab. 2 Odpady dostarczone do PSZOK

Kod odebranych odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

18,3400

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

8,0100

16 01 03

Zużyte opony

37,9800

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

482,450

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,5738
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20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)

18,0660

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

7,2520

20 02 01

Odpady ulegajace biodegradacji

194,670

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

154,7400

RAZEM

922,0818

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów, obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomy
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania w 2020 r.
Osiągnięte przez Gminę Mogilno poziomy wynoszą:
•

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania – 18,50 %

•

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych
z obszaru gminy - 56,28 %

•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 104,53 %
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8. 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
W 2020 r. z terenu Gminy Mogilno odebrano 6713,590 Mg odpadów komunalnych o kodzie
20 03 01. Masa odpadów, powstalych po sortowaniu zmieszanych odpadow komunalnych
odebranych, przekazanych do skladowania wynosiła:
- dla frakcji o wielkosci co najmniej od 0 do 80 mm – 2560,3890 Mg,
- dla frakcji o wielkosci powyżej 80 mm – 1443,0360 Mg.
Natomiast masa odpadów ulegajacych biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze
strumienia odpadow komunalnych z obszaru Gminy Mogilno, przekazanych do skladowania
wynosiła: 279,6160 Mg.

9. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Mogilno prowadzi do następujących wniosków:
1) W roku 2020 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
odebranych z terenu Gminy Mogilno wyniósł 52,23 %.
Wymagany poziom dla roku 2020 został osiągnięty.
2) W roku 2020 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
wyniósł 104,53 %.
Wymagany poziom dla roku 2020 został osiągnięty.
3) W roku 2020 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 18,50 %.
Wymagany poziom dla roku 2020 został osiągnięty
4) Nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Mogilno. W dalszym ciągu Gmina będzie kłaść szczególny nacisk na rozwój
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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W funkcjonującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędne jest
prowadzenie stałej weryfikacji składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz zmian tych deklaracji. Ponadto ważnym zadaniem stojącym
przed Gminą Mogilno jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia określonych przez UE poziomów odzysku
i recyklingu odpadów.
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