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Przedstawiam Państwu Raport za pierwsze cztery miesiące 2020 roku. Jest to 
zestawienie obejmujące wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Babice. Raport 
obejmuje dane z analogicznych okresów 2019 roku oraz roku bieżącego. Zgodnie z 
zasadami odbioru odpadów odbierane były odpady zmieszane, w tym również popiół, 
odpady segregowane (trzy frakcje – papier, tworzywa sztuczne, szkło) oraz odpady 
BIO – odpady biodegradowalne. 
 

W trakcie roku odbędzie się również odbiór odpadów wielkogabarytowych – 
terminy zostały przekazane na każdą posesję w gminie przez wykonawcę. Zmiana 
terminu wynikała z ograniczeń będących efektem ogłoszonego w Polsce stanu 
epidemii. Aby ułatwić Państwu analizę przedstawionych danych konieczne jest kilka 
słów komentarza.  
 

Każdy rodzaj odpadu posiada swój kod według którego jest ewidencjonowany. 
Wynika to z konieczności składania przez wykonawców i gminy bardzo szczegółowych 
sprawozdań. Zatem odpady segregowane jakie odbierane są z naszych gospodarstw 
domowych finalnie dzielone są wg tych właśnie kodów. Można więc zauważyć, 
że z tzw. :”żółtego” worka wydzielane są opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 
01 02), z metalu (kod 15 01 04) oraz wielomateriałowe (kod 15 01 05). Podobnie jest 
z odpadami zmieszanymi, z pośród których w procesie obróbki na instalacji odsiewane 
są mniejsze elementy (kod 20 03 99) (tzw. podsitowe) w tym np. popiół. Pozostała 
część stanowi ostateczny odpad zmieszany (kod 20 03 01).  

Przyporządkowanie odpadów do właściwej grupy ma znaczenie w kontekście 
wywiązania się gminy z obowiązku odzysku na poziomie 50 % - odzysk na tym 
poziomie jest obowiązkiem każdej gminy i wynika z obowiązujących przepisów. Proszę 
zwrócić uwagę na ilość ton śmieci zmieszanych i ich relację do śmieci segregowanych. 
Na dzisiaj uzyskujemy około 17 % odzysku. Biorąc pod uwagę, że ze śmieci 
zmieszanych na instalacjach można odzyskać jeszcze około 10 % to jesteśmy 
zaledwie w połowie tego co musimy uzyskać w roku.  
 

WNIOSKI NASUWAJĄ SIĘ SAME! 
 

Apeluję zatem o ograniczenie odpadów zmieszanych poprzez większą, bardziej 
rzetelną segregację. W przeciwnym razie na gminę mogą zostać nałożone kary 
finansowe za niewykonanie tego poziomu odzysku.  
 

Zmiana ustawy spowodowała bardzo duże zmiany w realizacji procesu odbioru 
i zagospodarowania odpadów. W wielu wypadkach zauważamy znaczący wzrost ilości 
odpadów. Dla porównania w tabelach możecie Państwo zobaczyć jak wygląda ilość 
odpadów w analogicznych okresach roku bieżącego i ubiegłego. 
 

Tendencja wzrostu ilości odpadów jest niepokojąca. Stan za pierwszy kwartał 
wskazywał, że założenie przetargowe na poziomie 2 600 ton ogółu odebranych 
odpadów w roku będzie przekroczone o około 400 ton co stanowić mogłoby dodatkowy 
koszt na poziomie ponad 400 000 zł. Po czterech miesiącach roku 2020 widać, 
że poziom ilości odpadów wzrósł (wzrost około 35% ilości odpadów) i jeżeli taka 



tendencja się utrzyma w ciągu roku odbierzemy w sumie około 3 400 ton odpadów 
tj. o 800 ton więcej niż zakładano. To będzie skutkowało koniecznością dopłaty na 
poziomie bliskim 1 mln zł. 
 

Pamiętajmy, że koszt odbioru odpadów rozkłada się na liczbę 
mieszkańców. Dlatego bardzo mocno od początku roku rozpoczęliśmy weryfikację 
zgodności deklaracji z faktyczną liczbą mieszkańców. Należy zaznaczyć, że jest to 
proces bardzo trudny ponieważ sama definicja osoby zamieszkałej nie jest precyzyjna. 
Weryfikujemy ilość śmieci w terenie – objazdy w dniach kiedy wywożone są odpady, 
porównywane są dane o liczbie zamieszkałych i zameldowanych w relacji np. do ilości 
pobranej wody. Zestawiamy liczbę wystawianych koszy z liczbą osób wynikających 
z deklaracji śmieciowych.  

Prowadzone są kontrole śmieci wystawianych w kubłach. W sytuacji braku 
poprawy jakości wystawianych śmieci wydawane będą decyzje zwiększające stawkę 
za wywóz odpadów. Podobna sytuacja dotyczyć będzie tych mieszkańców, którzy 
zadeklarowali kompostowanie a wystawiają worki brązowe BIO. 
 

Obowiązek wnoszenia opłat przez mieszkańców za odbiór śmieci oraz fakt, 
że odbierane są one w każdej ilości nie zmieniło postaw wielu ludzi. Przykre jest to, 
że w lasach i przy drogach nadal widzimy znaczne ilości śmieci. W wielu przypadkach 
można stwierdzić, że część społeczeństwa nie dorosła do oczekiwań i wymogów 
współczesnego świata. Przypominamy, że za porządek na nieruchomości – 
gdziekolwiek ona się znajduje odpowiada jej właściciel lub osoba / podmiot władający 
czy zarządzający. Urząd Gminy będzie sukcesywnie zwracał się do właścicieli 
nieruchomości naruszających zapisy „Regulaminu utrzymania porządku w Gminie 
Babice”. Stosowne uwagi, zgłoszenia będą weryfikowane w terenie przez 
pracowników urzędu w obecności funkcjonariusza Policji. Osobom naruszającym 
przepisy będą wręczane mandaty karne.  
 

Wszystkie osoby, które zauważą dzikie wysypiska proszę o przesłanie na adres 
wysypisko@babice.pl zdjęcia wraz z określeniem lokalizacji co umożliwi na podjęcie 
szybkiej reakcji (znacznik na mapie, współrzędne GPS lub inna forma pozwalająca 
jednoznacznie określić miejsce).  
 

Pamiętajmy! Portale społecznościowe za nas nie posprzątają! Nie ma dwóch 
stron barykady – wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Wspierajmy się zatem we 
wspólnym działaniu na rzecz poprawy naszego otoczenia. Urząd Gminy stara się 
pomagać wszystkim podejmującym inicjatywy obywatelskie związane z 
porządkowaniem terenów. Dostarczamy worki, odbieramy odpady jednocześnie 
zlecamy wiele działań polegających na usuwaniu dzikich wysypisk. Ważne jest też to, 
że za śmieci zebrane z dzikich wysypisk płaci całe nasze społeczeństwo.  
 
Wspólnie z pewnością możemy więcej. Tereny mamy piękne. Niech będą naszą 

wizytówką a nie powodem do wstydu. 
 
 

 Z wyrazami szacunku  
 
 Radosław Warzecha 
 Wójt Gminy Babice 

mailto:wysypisko@babice.pl


 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 

styczeń styczeń luty luty marzec marzec kwiecień kwiecień 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,44 11,92 13,45 11,2 11,16 15,16 10,91 12,79 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,36 7,94 21,3 9,69 17,66 13,1 17,27 11,08 

15 01 04 Opakowania z metali 0,46 0,79 0,74 0 0,61 0 0,6 0 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,46 1,59 3,92 0 3,25 0 3,18 0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,44 17,48 16,65 16,47 13,8 22,26 13,5 18,79 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

0 0 0 0,26 0 0 0 0 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,008 0 0 0 0,018 0 0,008 0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  0  0  5,98  28,5 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
152,24 148,5 144,68 131,74 107,32 116,6 163,44 212,76 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione  

w innych podgrupach (w tym popiół) 
0 57,02 0 93,52 0 88,86 0 89,7 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe   1,28  24,66  102,94  

 SUMA odebranych odpadów [Mg] 187,408 245,24 202,02 262,88 178,478 261,96 311,848 373,62 

 



Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Rok 2019 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2020 

styczeń luty marzec kwiecień SUMA I-IV styczeń luty marzec kwiecień SUMA I-IV 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,44 13,45 11,16 10,91 43,96 11,92 11,2 15,16 12,79 51,07 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,36 21,3 17,66 17,27 69,59 7,94 9,69 13,1 11,08 41,81 

15 01 04 Opakowania z metali 0,46 0,74 0,61 0,6 2,41 0,79 0 0 0 0,79 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,46 3,92 3,25 3,18 12,81 1,59 0 0 0 1,59 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,44 16,65 13,8 13,5 54,39 17,48 16,47 22,26 18,79 75 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 0 0 0 0 0 0 0,26 0 0 0,26 

20 01 32 Leki inne niż wymienione  20 01 31 0,008 0 0,018 0,008 0,034 0 0 0 0 0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
    

0 0 0 5,98 28,5 34,48 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 152,24 144,68 107,32 163,44 567,68 148,5 131,74 116,6 212,76 609,6 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione     

w innych podgrupach (w tym popiół) 0 0 0 0 0 57,02 93,52 88,86 89,7 329,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0 1,28 24,66 102,94 128,88 0 0 0 0 0 

 Ilość odebranych odpadów [Mg] 187,408 202,02 178,478 311,848 879,754 245,24 262,88 261,96 373,62 1143,7 

 

 



LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH WG DEKLARACJI 
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