
A) Przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Parzęczew jest firma RS II sp. z o.o., adres: ul.3-go Maja 10, 

95-100 Zgierz. 

B) Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego 

Gmina Parzęczew została ujęta w Regionie I i wszystkie odpady zmieszane trafiają do 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych  odpadów 

komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się 

w całości lub w części do odzysku. W przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii 

lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn zmieszane odpady komunalne 

powinny trafić instalacji w miejscowości Franki, gmina Krośniewice lub Jastrzębia, gmina 

Łowicz. 

C)  

1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

  

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów ubiegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, 

dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wynosi: 

 

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
16 lipca 

2020 

Określone poziomy 

ograniczania masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania ustalone 

rozporządzeniem 

Ministra Środowiska 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 

  

 

 

 

 



Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2015, do odpadów komunalnych, ulegających 

biodegradacji, zalicza się: 

- papier i tekturę, 

- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, 

- odpady z terenów zielonych, 

- odpady kuchenne i ogrodowe, 

- drewno, 

- odpady wielomateriałowe, 

  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez 

Gminę Parzęczew w 2014 r. wynosi: 28.3% 

  

 

 2.     Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

 niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Określone 

poziomy 

recyklingu na 

kolejne lata 

ustalone 

rozporządzeniem 

Ministra 

Środowiska 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

 

 

Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Parzęczew 

w 2014 r. wyniósł: 38 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami      

        innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, zawiera 

poniższa tabela: 

 

 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Określone 

poziomy 

recyklingu na 

kolejne lata 

ustalone 

rozporządzenie

m Ministra 

Środowiska 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Parzęczew 

w 2015 r. wyniósł 100%. 

Osiągane wskaźniki są obliczone na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających 

od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.  

Osiągane wskaźniki są obliczone na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających 

od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. 

D)  

Od grudnia 2013 r. na terenie Gminy Parzęczew funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Parzęczewie przy ul. Św. Rocha 8 (po prawej stronie 

przed wiaduktem w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego). Punkt czynny będzie w każdą sobotę 

w godz. 7:00 - 15:00. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (zgodnie z przyjętym limitem – do 30kg rocznie na 

osobę), 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 



 odpady ulegające biodegradacji, 

 papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. 

 


