
ZADANIA GMINY WYNIKAJĄCE Z ART. 3 UST. 2 PKT. 9 USTAWY Z DNIA 

13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, Gmina Augustów w ramach zadań gminy udostępnia informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Augustów. 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiast zezwolenia winien 

uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Augustów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 

2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Podlaskiego na lata 2012-2017”, podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości zmieszane 

odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, zobowiązane są do ich przekazywania do:

– ZZO Koszarówka

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie 

świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym

roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania

masa  odpadów  ulegających  biodegradacji  zebranych  ze  strumieni  odpadów  komunalnych,
przekazanych do składowania:

               211,38– masa odpadów przeznaczonych bezpośrednio do składowania
                            322,38 x 0,48 +0 + 0 = 154,7



osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazanych do składowania:
                             154,7x 100 / 335,58 = 46,1

Poziom recyklingu:

łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących
ze strumienia odpadów komunalnych:

6 882 x 0,277 x 0,154 = 293,57 Mg

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła:

0,79 x 100/293,57 = 0,2691%

d) Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Aktualnie na terenie Gminy Augustów nie funkcjonuje punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zostanie wprowadzony od dnia 1 

lipca 2013 r., przewiduje utworzenie Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, gdzie mieszkańcy Gminy Augustów będą mogli nieodpłatnie oddać odpady m. in. 

problemowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zielone, surowcowe.

e) Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Aktualnie na terenie Gminy Augustów brak podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.


