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Zgierz, dnia 

OR.0003.£.. .2019 

Szanowny Pan 

Grzegorz Maciński 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ilości odpadów 

komunalnych wytworzonych w Zgierzu w 2018 r. informuję, że w związku z zaplanowanym 

na październikową sesję Rady Miasta Zgierza tematem „Realizacja polityki Gminy Miasto 

Zgierz w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności o segregacji odpadów oraz 

rekultywacji składowisk i wysypisk", w październiku br. przedłożyłem Przewodniczącemu 

Rady Miasta Zgierza stosowne opracowanie, w którym zawarto informacje o ilościach 

odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców miasta Zgierza w 2018 r., z podziałem 

na poszczególne frakcje oraz o ilości mieszkańców, od których Gmina Miasto Zgierz odbierała 

odpady w 2018 r. Dodatkowo co roku, zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 grudnia 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowywana jest analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Analizy z poszczególnych lat udostępnione są na stronie BIP Urzędu 

Miasta Zgierza. 

Poniżej przedstawiam informacje, o które prosi Pan w złożonej interpelacji. 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów 
komunalnych w 2018 r. [t] 

Zmieszane odpady komunalne 5899,183 

Zmieszane odpady opakowaniowe 2368,14 

Odpady opakowaniowe ze szkła 737,53 

Tworzywa sztuczne 690,16 

Papier i tektura 354,74 

Opakowania wielomateriałowe 454,44 
Odpady ulegające biodegradacji 566,443 

Odpady wielkogabarytowe 262,37 



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 8,52 

Przeterminowane leki 3,28 

Zużyte opony 0,9 
Popiół 260,34 

Odzież 0,18 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 671,52 

Odpady z czyszczenia ulic oraz placów 524,96 

Rodzaj przyjętych odpadów komunalnych w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Masa Przyjętych odpadów 
komunalnych w PSZOK w 2018 r. [tj 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 2021,933 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 29,710) 
Odpady wielkogabarytowe 237,157 

SUMA: 15091,506 

Na koniec roku 2018 Gmina Miasto Zgierz zapewniła odbiór odpadów komunalnych 
od 50 497 mieszkańców (liczba osób zameldowanych 53 640). 

Przyjmując do obliczeń liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 50 497 wynika, że jeden mieszkaniec wytwarza: 

1. wszystkich odpadów komunalnych - 298,859 kg 
2. papieru - 7 kg 
3. szkła-14,6 kg 
4. tworzyw sztucznych - 13,67 kg 
5. bioodpadów - 11,2 kg z u -


