
spRAwozDANrE w6rra, BURN{rsrRZA LUB
PRtr.ZYDENTA MIASTA/ZWI 4ZKU

N{|EDZYGMINN EGO Z REALTZACJI Z,q.nnN
Z ZAKRESU GOSPODAROWANI A ODPADAVII

KOMUNALNYillI
ZAZArc ROK

RuRESAT')

I) MARSZAtr,EK
worpw6DZTwA
MAZOWIECKIEGO

2) WOJBW OEZjKL INSPEKTOR.
ocHRoNy SRonowtsKA -
DTTEGATURA NNTN:SK
MAZOWIECKI

Liczba mieszkafc6w gminy
lub zwi4zku migdzygminnego

W i995 r.
zgodnie

z danymi GUS

r. NAZWA GMrNY/ZWL{ZKU MIqDZYGMINNEGO2)

GMINA STARA KORNICA
WIEJSKA

W roku
sprawozdawczyr.ft)
zgodnie z dany.ni

pochodz4cymi Vrejestuu
mieszkaf,c6wur gminy
(lnb gmin naleZ4c.rch
do zwr4zku) wedlug

stanu na dzieh
31 grudnia rokut

objgtego
sprawozdaniem

Liczba mi eszkanc6w miasta

Liozba mieszkaric6w miasta powy2ej 50 tys. rnieszkaric6w

Liczba mieszkafcow miasta poniZej 50 tys. mieszkafc6w

Liczba rnieszkafl c6w wsi

II. INFORMACJA O POSZCZEGOLNYCH RODZA.JACH ODPADOW

4991

ODEI]RANYCII Z OB.SZARU GMINY/ZWI U MIEDZYGMINNEGO
KONIUNALN}'CH
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a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegaj4cych biodegradacji5)

Nazwa i adres
instalaej,i"), do kt6rej
zosta*y przekazame
o dp ady kor.,nnllalne

Kod
ooeDranycn
odpad6w

komtrnalnvchT
)

Rodzaj,:odebranych
odpad'6w

komunallrychT)

Masa
odebran;ooh

odpad6w
kornunal,nychsl

[lvlel

Sposob
zagospodarowania

odebranych
odpadow

komunalnvche)
Zaklad Utyl izacj i Od pad6w
SF. z o.o., w Siedlcach -
Rergionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadow
Komunalnych (MBP) w
Woli Sucho2ebrskiej
ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Sortownia

20 03 01
Zmieszane odpady

komunalne 190,60 Rl2

Zaklad Utylizacji Odpad6w
SF,. z o.o., w Siedlcach -
Re'gionalna Instalacja
Przetwarzania Odpad6w
Komunalnych (MBP)w
Woli Sucho2ebrskiej
ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Skladowisko

20 0l 99
Inne niewymienione
frakcje zbierane w
spos6b selektywny

18,86
D5

Instalacja do sortowania
odpadow MPO Sp. z o.o.,
ul/ 42 Pulku Piechoty 48,
15-950 Bialvstok

15 01 06
Zmreszane odpady

opakowaniowe
37,40 Rl2

Rhrenus Recykling Sp. z
o.o. Zaklad Przerobu
Stluczki Szklanej, 64-920
Pila, ul. Wawelska 107
P o'przez Przeds i gbiorstwo
Kc,m unalne Siemiatvcze

t5 01 07 Opakowantaze szkla 14,71
R5

Rhrenus Recykling Sp. z
o.o. Zaklad Pzerobu
Stiuczki Szklanej, 64-920
Pila, ul, Wawelska 107
Po'przez ZZO Hainowka

15 01 07 Opakowanraze szkla 14,47 R5

O-1 Pordukcja Polska
S.A.. ul. Morawskal. 37-
500 Jaroslaw P oprzez ZZO
Hain6wka

15 01 07 Opakowaniaze szkla 8,08 R5

CE|MEX Polska Sp. z o.o.,
22-100 Chelm ul.
Fabryczna 6 poprzez
Trans Poludnie

I6 01 03 ZuLyte opony 1,80 R1

MItO Sp. z o.o., ull 42
Pulku Piechoty 48, 15-950
Bialvstok

20 03 01
Odpady

wielkogabarytowe
)7q Rl2

Zaklad Utyl izacji Odpad6w
Sp. z o.o., w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Pnzetwarzania Odpad6w
Kc,munalnych (MBP) w
Woli Sucho2ebrskiej
ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Sortownia

20 02 03

Inne odpady
nieulegaj4ce
biodegradacji

T)14t\lz

SUMA 29r,39
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sprawozdawczym i magazynowanych (ulegaj4cych i nieulegaj:4cych biodegradacji)

Kod magazyno wanyc{.odpad6w
: koln+rnalny,ch')

Rodzaj: rnagazynowany gh odp ad6w

"" korntrnahrychT)
Masa

magazynowanych
odpadory

komuna,lnychs) ;Mg1

I

t-
I

I

SUMA 
I

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich lataeh
do zagospodarowania \r, danym roku sprarvozdarvczym (ulegaj4cych
biiodegradacji)

I przekazanych
nieulegaj4cychI

Nazwa i adres
. .5)

flstalacJr'" do
kt6rej zostaly

przekazane
odpady

komu,nalne

, Kod
magazynowany

ch odpadow
komtrnalq)och7)

Rodzaj
r.nagazynowanych

odpadow

'komunalnychT)

Masa
magazynowany

ch odpad6w
kom,unalnychs)
' [t4e]

Spos6b
zagospodarowa

nia
magazynowarry

ch odpadow^.
komunalnych''

Rok sprawo-
o al ott,n-r,LrLsvyvLJ,

w kt6rym
odpady
zostaly

wykazane
jako odebrane

SUMA

ilI. INFORMACJA
MTT4DZYGMINNEGO
KOMUNALNYCH

o DZIALAJACYCH NA TERENIE GMINY/ZWIAZKU
PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW

L,iezbapunkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych,
fun kcj o nuj qc ych n a te reni e gminy I zwrEzku migdzvgm i nne go

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpad6w 

_.
komunalny'ch')

Rodzaj
zebranyetrtt

odpad6w ..
kornuna,lny,ch'j

Masa
zebranych
odpad6w

kornunaln;rch8)

lMel

Nazwa i adres
..6)

rnstalacJl"', do
kt6rej zostaly

przekazane
odpady

koncunalne

Spos6b
zagospodarowa,nia

zebranvch, ,: s)oopadow'

Punkt
Selektywnej

Zbiorki
n t^^,{^,.,\-/uPdu\Jvv

Sitara Kornica
0i3-205 Kornica



SUMA

a) Inf'orm,acia o odpadach zeb anych z terenu gminylzwi4zku migdzygminnego w danym
sprawozdawczym i rnagazynowanyctr (ulegaj4cych i nieulegaj4cych biodegradaeji)

Kod magazynowanych odpad6w
komunalnyeh'/

Rodzaj magazynowanyc-ll odpadow
komunalnych"

A{asa
magazynowany

odpad6w
kornunalnyshs) []

15 0l 07 Opakowaniaze szkla 3,r
15 01 01 Opakowania z papteru i tektury 0,98

SUMA 4,08

lr) Informacja o

do zagospodarow.ania
biodegradacji)

odpadaeh mag&zynowanych w po:przednich lataeh i przekaza
w d,anyrn roku sprawozdawczym (ulegaj4,cych i nieulegaj4

Nazwa i adres
. .5'l

lnstalac..ll-"
do ktorej
zastaly

pt'zekazatue

odpady
komunalne

Kod
magazynowany

ch odpadow
komunalnychT)

R.odzaj

magazynowanych
odpadow

kom,unalnychT)

N4asa

magazyno'wany
ch odpadow

ko,munalnych8)

lMel

Spos6b
zagospodarowa

nia
rnagazynowany

ch odpadow
komunalnyche)

Rok
SprawoZl

wczy,
w kt6ry
odpad.
zos'tal;

wykazu.
j,ako zebr

SUMA

IV" INFORM
Z MECHANI(
DO SKI,ADO\
GIVTINY/ZWII

Nazwa i adres
zostaly wytv

o kodzie 19 12

do skladowar
i zebran'

gnrnylzwrqzku
odpadow I

ACJA O MASIE POZOSTAI,OSCI Z SORTOWANIA I POZOSTAtr,(
]ZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZON
ryANIA,, POWSTAI,YCH Z ODEBRANYCH I ZEBRAI\IYCH Z TER
sZKrJ MI$DZYGMINNEGO ODPADOW KOMUNALNYCH

nstalacji, w ktorej
{orzone odpady
12 przeznaczone

ria z odebranych
zch z terenu
migdzygminnego

<omunalnyc'h

Nazwa i adres
skladowiska, na kt
ptzekazano odpa<

o kodzie 19 12 1

przezftaczone
do skladowania

wytworzone
z odebranych

i zebranvch ztere

rprawozrla-
wczy,

w kt6ry:m
odpad;z
zo,stal)r

wykazane

lvlgl

rrych
cych

LOSCI
IN}'CH
]RI]NU

Masa odpad6w
o kodzie 19 12 12

przezmaezonyc,h

do skladowania
powstalych po

softowaniu
odpad6w

selektywnie
odebranvch

Masa odpad6w
o kodzie 19 12 12

ptzeznaczony'ch
do skladowania
powstalych po

sortowaniu a1,bo

mechaniczno-
biologicznym
rzetwarzatiu



*6-

i zebranycho' [Vtg] zmieszanych
odpad6w

kornunalnl.ch8) ;Hag1

gminylzwlqzku
migdzygmirulego

odpad6w komunainych

Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z o.o.,
w Siedlcach - Regionalna Instalacja
Pr,zetwarzania Odpad6w Komunalnych
(MBP) w Woli Sucho2ebrskiej
ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

45 1?g

Zaklad Utyl izacji Odpadow
Sp. z o.o., w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpad6w
Komunalnych (MBP)w
Woli Sucho2ebrskiej
ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Skladowisko

Instalacja do sortowania odpadow
MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pulku

Piechoty 48, 15-950 Bialystok
0,898

ZUOK Hryniewicze
Hryniewicze

15-061 Juchnowiec
KoScielny

SUMA 0,898 45 3'19

V. INFO.RMACJA O OSIAGNI4TYCH POZIOII,{ACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
D{D PONOWNE,GO UiTVCid,I CJNZYSTU INNYMI METODAMII') oRAZ OGRANICZENIA
MASY ODPADOW KON{UNALNYCH ULEGAJACYCH BIODTGRADACJI
PIIZEKAZYWANYCH DO SKI,ADOWAN I A

a) Inforr,nacja o masie odpadriw 1

pclnownego u2ycia i poddanycl
gnninv/zwi4zku migdzvgminnego

rapieru, metali, tworzyw sztucznych i szklaL2) tr

r rec;"klingowi z odpaddw odebra,nych i ze
w danym okresie sprawozdawczym

rrzygotowanych do
branych z terenu

Kod odpadow przygotowanych do

tr)o nowne go uity cr,a i poddanych
recyklingowi"

Rodzaj odpad6w przygotowanych do
ponowne go uiy ei'a i po ddanych recyklingo wi 7 )

Masa odpad6w
przygotowanych
do ponownego

u7ycia i
poddan,v-ch

recyklineowis)

lMel

15 01 06 Zmreszane odpady opakowaniowe l3,l69
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 44.50

15 01 07 Ooakowanraze szkla 35,161

15 01 04 Opakowanra z metali r,67
19 12 02 Metale Zelazne 0,63

19 12 03 Metale ntehelazne 0,04

b) Inforrnacja o masie odp+driw pap,ieru, metali, tworzyw sztucznych i szklal2) przygotowanych do
ponownego uZ1'eia i poddanyc,h recyklingowi z odpaddw zmagazynowanych w poprzednich
okl
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Kod odpadow
magazynowanych

w poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

biez4cym okresie
spraw.ozdawczyn1
przygotowanych

do ponownego uzycia i
poddanyeh recyklingowiT)

Rodzaj odpad6w
magazynowanych

w poprzednich okresach
sprawozdawczych

i w bieZ4cy,rn okresie
sprmrozdawczymt,
przygotowanych

do ponownego uzyeia i
poddanych recy[<lingowiT)

Masa odpad6w
magazynowanych

w poprzedni.ch
okresach

sprawozdawezychi
w bieZ4cyrlr okresie
sprawozdawczym,

przygo,towanych do
ponownego uiyciai

poddanych
.R)-,- -recyKllngowl"' Llvlgl

Rok
s,prawozdaw<:zy,
w ktorym odpady
zostaly wyka:rane

j,ako odebrane
lub zebrane

c) Informacja o.osi4gnigtyrn poziomie recyklingu i prrygo'towania do ponownego uZycia papieruo
mctali, fworzyw sztucznych i szkla

L4cnta masa odpad6w papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkla przygotowanych do ponownego uZycia i poddanych

recyklingowio) lMgi

q5 17

tr 4czna masa odebranych i zebranych odpadow
komunalnych od wtaScicieli nieruchomoScis)' tt' 

ltotg]

Uclzial morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztr-rcznych 
I

i szkla w skladzie morfologicznym odpadow 
I

komrrnalnych'^) lYol 
I

-J

Osi4gnigty poziom re-cyklingu i przygotowania 
I

do ponownego uzycia''' papieru. metali, tworzyw 
I

sztucznychi szkNalo/ol 
II

d) lnformacja, o masie odpaddw budowlanych i
kornunalnymi'o' przygotowanych do ponownego aityc
pr'ocesom odzysku z odpad6w odebranych i zebranvch z
w darrym okresie spraw'ozdawczy,m

350,49

31,8

24,41oh

rozbi6rkowych bgd4,cych odpaclami
ia, poddanych recyklingowi i innym
terenu gminy/zwi4zku migdzygminnego
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Kod odpad6w przygotowanych do

l)onownego u2y ci a. poddanych
r',:cyklingowi i inny_m procesom

odzyskuT)

Rodzaj odpad6w przygotowanyclt
do ponownego uZ5icia, poddanyeh
recyklingowi i innym procesom
, odzyskuT)

Masa odpad6w
przygotowanych

do ponownego uzycia,
poddanych recyklingowi

1 l:nnym proOesom

odzyskus) lMgl

bgd4cych oclpadami
recyklingowi i innym
snrawozdawczvch

e) Informacia
ko'munalnvmi'o'.
procesom lorn.t

o masie odpad6w
przy'gotowanych do

u z odpad6w zrmar:azy

b,udowlanych i rozbidrkowych
ponownego uZycia, poddan;"ch
owanvch w nich okresach

Kod odpad6w
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i
w bieZ4cym okresie
sprawozdawczyrn,
przygotowanych

do ponownego uzycia,
poddanych recyklingowi i
irmym procesom odzyskuT)

Rodzaj odpad6w
magazynowanych

w poprzednich okresach
sprawozdawczych i

w bieZ4cym okresie
sprawozdawezym,

przygotowanych do ponownego
uzycia. poddanych recyklingowi i

innyrn procesoim odzysku"

Masa odpadow
rnagazynowanych

w poprzednich
oklesach

sprawozdawczych i
w bie24cym okresie
sprawozdawczym)

przygotowanych do
ponownego vLycta,

poddanych
recyklingowi i

innym procesom
odzysku [Mg]*)

Rok
spraw-ozdawczy,

w kt6rym
odpady zastaly
wykazane jako

odebrane
lub zebrane

f) lnformacja o osi4gnigfym poziomie rccyklingu, przygotowan,ia do ponownego utycia i odzysku
innymi metodami innych niZ niebezpieczne odpadrin' budow'lan1'ch i rozbirirkorvych

Lyczna masa innych niz niebe zpieczne odpado.w budowlanych
rozbi6rkowych przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych

recyklingowi i innyrn procesorn odzyskuo) [Mgl
Nie dotyczy

L Eczna rn'as a i nnyctrr niz nieb e zpie czne o dp a dow b udo wl any ch
i rozbi6rkowych odebranych i zebranych

w danym okresie sprawozda*crym8)''o) Drtg]

Nie dotyczy

Osi4gnigty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u|y,cia
i odzysku inny,rlri metodamils) innych reiz niebezpreczne odpadow

budowtranych i rozbi.orkonyeh [%]

Nie dotyczy
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ObjaSnienia:

" Nale{ wpisai marszalka wojew6dztwa oraz wojew6dzkiego inspektora ochrony $rodowiska,

^. wlaSciwych ze wzglgdu na polozenie gminy.
') W przypadku wypelniania sprawozdania przez zwi4zek migdzygminny naleby wpisai nazwg zwi4zku

3)

4)

5\

oraz nazry gmin naleL4cych do zwi4zku.
Nalezy wpisa6: miejska, wiejska albo miejsko-wiejska. W przypadku wypelniania sprawozdania przez
zwi4zek migdzygminny nalezy wpisai liczbE poszczeg6lnychrodzajow gmin nalez1cych do zwi4zku,
Zgodnie z ustaw4 z dnia24 wrzeinia2}7} r. o ewidencji ludno5ci (Dz.tJ. 22015 r. poz.3BB, 133:-, 1864
i 2281 otaz z 2016 r. poz. 352).
Nalezy uwzglgdnii wszystkie rodzaje odebranych odpad6w z wylqczeniem odpad6w o koclach
wymienionych w przypisie nr 10.
Nale2y wpisa6 adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia dzialalnodci
posiadacza odpad6w przejmuj4cego odpad. W przypadku przekazania odpad6w osobie fizycznej
zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia i4 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz,21, z poLn. zm), naleity wpisa6 slownie "przekazanie osobom
fizycznym". W przypadkl przekazania odpad6w do przetwarzania poza instalacjami lub urz4dzeniami
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, nale2y wpisa6 slownie ,,odzysk poza instalacjami lub urzqdzeniami". W przypadku
ptzekazania odpad6w podmiotowi zbieraj4cemu odpady komunalne je2eli odpady zosta\y przekazane do
dalszego zagospodarowania nale2y poda6 adres miejsca gdzie odpady zostaly zagospodaiowane. Jezeli
podmiot wypelniaj4cy sprawozdanie nie posiada inforrnacji o dalszym przekazaniu oclpad6w nale2y
poda6 adres miejsca ich zbierania.
Zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie aft. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Z doHadnoSci4 do trzeciego miejsca po przecinku dla odpad6w niebezpiecznych oraz innych ni2
niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpad6w jest mniejsza ni2 1 kg, nalezy poda6 masg

^, w zaokr4gleniu do I kg.
') Przez spos6b zagospodarowania odpad6w komunalnych rozumie sig procesy odzysku wymienione

w zal4czniku nr I do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania
odpad6w wymienione w zal4czniku nr 2 do tej ustawy. W przypadkLr przekazania odpad6w poclmiotowi
zbieraj4cemLr odpady komunalne je2eli odpady zostaly przekazane clo dalszego zagospodarowania
naleLy poda6 proces ich zagospodarowania. Je2eli podmiot wypelniaj4cy sprawozdanie nie posiada
in formacj i o dalszym przekazaniu odpad6w naleLy wpisai,,zb ieranie",rur Nalezy uwzglgdnii odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 06 - w czg$ci zawieraj4cej papier,
tekturg, drewno itekstylia z wl6kien naturalnych, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyli6w z wl6kien
naturalnych,200l 0I,20 01 08,ex2001 l0OdzieL zwl6kiennaturalnych,ex20 01 11 Tekstylia
z wl6kien naturalnych,20 0I 25,20 01 38, 20 02 0I,20 03 02, zgodnie zprzepisami wydanymi na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.rr) Przy obliczaniu poziomu reiyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodamr
nale?y wzi46 pod uwagg odpady papieru, metali, tworzlrv sztucznych i szkla przygotowane do
ponownego uLycia i poddane recyklingowi lub inne ni|niebezpieczne odpady budowlane irozbi6rkowe
przygotowane do ponownego uZycia, poddane recyklingowi i innym procesom odzysku odebrane od
wla$cicieli nieruchomo$ci, zebrane w punktach selektywnego zbierania oclpad6w komunalnych, zebrane
w inny spos6b oraz wysegregowane w instalacjach do mechanicznego lub mechaniczno-biologiczrrego
ptzetwarzania odpad6w komunalnych, w stosunku kt6rych uzyskano informacjg, o kt6rej mowa w art.
9oa ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996r.o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U. 22016r.
poz" 250).

tz) NaleZy uwzglgdnid odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06 - w czgsci
zawierajqcej papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe, 15 01 07,
19 12 01, 19 72 02, 19 12 03,19 t2 04,19 t2 05,20 0l 01, 20 0t 02,20 0t 39,20 01 40, ex 20 01 g9

Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szlda, zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie ar-t.
4 ust, 3 ustawy z dnta 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nale2y r6wniez uwzglgdni6 odpady o tych kodach
przekazane podmiotowi posiadaj4cemu zezwolenie na zbieranie odpad6w, co do kt6rych podlniot
wypelniaj4cy sprawozdanie posiada informacjg o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego uLycia.
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Nale2y poda6 sumg wszystkich odebranych araz zebranych z terenu gminy odpad6w komunalnych
zwyl4czeniem odpad6w z grupy 17.
Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badafl morfollogii
odpad6w komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego a|ycia i odzysku innymi metodami oblicza sig
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ar1. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 rl.
o affzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach.
Nalezy uwzglgdnid odpady o kodach: 17 01 01, I7 0l 02,17 0l 03, 17 0I 0j, 17 0Z 01, 17 02 02,
17 02 03,1,7 03 02, 17 04 0t,77 04 02,17 04 03, t7 04 04, r7 04 05, t7 04 06,77 04 07, 17 04 11,
17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne ni2 niebezpieczne odpady budowlane
i rozbi6rkowe, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach, Nalezy r6wnie2 uwzglgdnii odpady o tych kodach przekazane podmiortowi
posiadaj4cemu zezwolenie na zbieranie odpad6w, co do kt6rych podmiot wypelniaj4cy sprawozdanie
posiada informacjg o przekazaniu ich do recyklingu,.przygotowanych do ponownego uTy:ciai poddanych
innym procesom odzysku.
Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze5nia 1996 r.
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach.
Poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do
skladowania oblicza sig zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia
l3 wrzeSnia 1996 r, o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach.
Na podstawie zloilonych przez wlaicicieli nieruchomo$ci deklaracji, o kt6rych mowa w art.6m ustar,ly z
dnia 13 wrzeSnia 1996r. o utrzynaniu czysto$ci i porz4dku w gminach, orazzawarych um6w, o kt6rych
mowa w att. 6 ust. 1 tei ustawv.
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