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I. Wprowadzenie 

1. Cel przygotowania Analizy.

Niniejszy  dokument  stanowi  roczną  analizę  stanu  gospodarki  odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Radlin, sporządzoną  w celu weryfikacji  możliwości
technicznych  i organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania  odpadami
komunalnymi.

Analizę  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  sporządzono  mając  na
uwadze art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 9tb, gdzie
określono wymagany jej zakres, tzn.:

• możliwości  przetwarzania   zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów

zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechanioczno  –

biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do

składowania;

• potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

• koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem  i  recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

• liczbę mieszkańców;

• liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w

art  6  ust.  1,  w imieniu  których  gmina powinna  podjąć  działania,  o  których

mowa w art. 6 ust. 6 – 12;

• ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

• ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z

terenu  gminy  oraz  powstających  z  przetwarzania  odpadów  komunalnych

pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno  –  biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie  z  ww.  art.  „analiza”  sporządzana  jest  na  podstawie  sprawozdań
złożonych  przez  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości,  podmioty  prowadzące  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych  oraz  rocznego  sprawozdania  z  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  oraz  innych  dostępnych  danych
wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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2. Ogólny zarys gospodarki odpadami na terenie Mias ta Radlin w roku 2016.

Od  1  stycznia  2016  r.  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radlin realizuje firma Naprzód Sp. z
o.o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Raciborska 144 b, 44-280 Rydułtowy.
Ww. przedsiębiorca  został  wyłoniony  w  drodze  przetargu  nieograniczonego    na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie Miasta Radlin, zorganizowanym na podstawie art. 6d ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). natomiast
podpisana w dniu 18.11.2015 r. umowa nr 36.272.1.GKE.WR.2015,   obejmuje okres
od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2017 r.
Rada Miejska w Radlinie nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają
odpady komunalne,  w związku  z  czym ww.  Przedsiębiorca  obsługiwał  w ramach
systemu  gospodarowania  odpadami  w  Mieście  Radlin  tylko  i  wyłącznie
nieruchomości zamieszkałe. 

Jako  metodę  naliczania  opłat  w  mieście   przyjęto  iloczyn  liczby  mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art.
6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z
późn. zm.).
Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Radlinie 
od mieszkańca/miesiąc wynosiła:  
- w I kwartale roku:

• 6,00 zł – segregacja   
• 15,00 zł – brak segregacji

- w II, III i IV kwartale, w związku ze zmianą stawki opłaty:
• 9,50 zł – segregacja
• 20,00 zł – brak segregacji

Jednocześnie  na  terenie  Miasta  Radlin  w  przedmiotowym  okresie  działały  firmy
odbierające  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych,
wpisane  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Burmistrza
Radlina.
Odbiór  odpadów komunalnych  z  nieruchomości  odbywał  się  na podstawie  umów
zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do
„rejestru”, zgodnie z obowiązkiem podyktowanym zapisami cytowanej wyżej ustawy.
Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Burmistrza Radlina dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin oraz
podlega bieżącej aktualizacji.

Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych na
terenie Miasta Radlin dokonywały w rozpatrywanym okresie następujące podmioty:

• „Eko” Spółka Jawna, M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka, ul. Kościuszki 45a, 44-
200 Rybnik,
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• Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S. A., ul. Jankowicka
9, 44- 201 Rybnik,

• „Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy,
•  Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty, ul. Raciborska 37,

44-362 Bełsznica
• AMH Recykling Piotr Sproski, ul. Pszowska 307, 44-300 Wodzisław Śląski,
• A.S.A. EKO POLSKA SP. Z O.O., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Wyżej  wskazane  podmioty  gospodarcze,  zgodnie  z  art.  9n  ustawy  o  utrzymaniu
czystości  w gminach  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  250  z  późn.  zm.)  przedłożyły
Burmistrzowi Radlina w roku 2016 półroczne sprawozdania podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  właściciele
nieruchomości  zamieszkałych  zarówno  w  zabudowie  jednorodzinnej  jak  i
wielorodzinnej  na  terenie  Miasta  Radlin  zostali  zobowiązani  do  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych u źródła bądź w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.

W  ramach  gminnego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  z
nieruchomości  zamieszkałych  w  zabudowie  jednorodzinnej  oraz  wielolokalowej
odbierane były następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura
2) metal
3) tworzywa sztuczne
4) opakowania wielomateriałowe
5) szkło bezbarwne i kolorowe
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe
7) żużel i popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym,

Sposób  prowadzenia  odbioru  odpadów  komunalnych  „u  źródła”
z nieruchomo ści na terenie Miasta Radlin.

Odbiór  odpadów  komunalnych  na  terenie  miasta  prowadzono  w  systemie
pojemnikowo – workowym. 
Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadzono pojemniki
(w zabudowie wielolokalowej) oraz jednorazowe worki (w zabudowie jednorodzinnej)
odpowiadające  rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

1) niebieski – papier i tektura,
2) zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
3) żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
4) żużel i popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym - pojemnik przeznaczony
    na te odpady.

5



Odpady komunalne odbierano z następującą częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne:
• w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie,
• w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło bezbarwne i
kolorowe, żużel i popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym -  1 raz w miesiącu
- odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku

b) zabudowa wielolokalowa:

- odpady zmieszane – 3 razy w tygodniu
- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło bezbarwne i
kolorowe,  żużel  i  popiół  z  budynków  ogrzewanych  paliwem  stałym  (w  punktach
gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej) -  1 raz w tygodniu
- odpady wielkogabarytowe – 1 raz w miesiącu

Zbieranie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywneg o Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).

             Fot.1. Uruchomiony we wrze śniu 2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Kom unalnych
(PSZOK)

Na  terenie  Miasta  Radlin  został  utworzony  stacjonarny  Punkt  Selektywnego
Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  który  świadczył  usługi  2  razy  w
tygodniu, w środy oraz w soboty. 
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W  ramach  ponoszonej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
mieszkańcy mogli oddawać wymienione niżej wysegregowane frakcje odpadów:

• papier i tektura
• metal
• tworzywa sztuczne
• szkło bezbarwne i kolorowe
• opakowania wielomateriałowe
• odpady zielone,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• odpady  niebezpieczne,  w  szczególności:  przeterminowane  leki,  chemikalia

(detergenty  zawierające  substancje  niebezpieczne,,  środki  ochrony  roślin,
oleje,  farby),  zużyte  baterie  i  akumulatory,  lampy  fluorescencyjne  i  inne
odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony,

• zużyte opony,
• styropian.

W PSZOK nie  przyjmowano zespołów okiennych, materiałów zawierających azbest
oraz papy.
Mieszkańcy nieruchomości  zamieszkałych  dostarczali ww. odpady do PSZOK we
własnym zakresie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami., obiekt cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem.

W roku 2016  w PSZOK zebrano  1110,22  Mg odpadów komunalnych.  Odnosząc
przedmiotową  ilość  do  roku  2015  należy  stwierdzić,  iż  ilość  odpadów zebranych
w PSZOK wzrosła, ponieważ w roku 2015 zebrano 627,7 Mg.

3. Obowi ązujące akty prawa miejscowego.

System gospodarowania  odpadami komunalnymi  na terenie Miasta funkcjonuje w
oparciu  o prawo  miejscowe,  na  które  składa  się  szereg  podjętych  przez  Radę
Miejską w Radlinie uchwał, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę. 
Proces podejmowania uchwał rozpoczęto już w roku 2012:

- Uchwała Nr S.0007.025.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin,

- Uchwała Nr S.0007.026.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2013 r.
w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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- Uchwała Nr S.0007.018.2015 Rady Miejskiej  w Radlinie z dnia 24 lutego
2015  r.  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  Uchwała  Nr BRM.0007.080.2012 Rady Miejskiej  w Radlinie  z dnia  27 listopada
2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie
Miasta Radlin,

- Uchwała Nr S.0007.040.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie
Miasta  Radlin  oraz określenia  warunków i  trybu składania deklaracji  o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

- Uchwała Nr S.0007.017.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Miasta  Radlin  -  zgodnie  z  przedmiotową
uchwałą  stawki za gospodarowanie odpadami wynoszą:  6,00 zł  - segregacja oraz
15,00 zł – brak segregacji,

- Uchwała Nr S.0007.099.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Miasta  Radlin  -  zgodnie  z  przedmiotową
uchwałą  stawki za gospodarowanie odpadami wynoszą:  9,50 zł  - segregacja oraz
20,00 zł – brak segregacji,

- Uchwała Nr BRM.0007.044.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012
r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin,

-  Uchwała Nr S.0007.049.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.,  w sprawie regulaminu
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
Radlinie.

II.  Możliwo ści  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  o dpadów
zielonych  oraz  pozostało ści  z  sortowania  i  pozostało ści  z  mechaniczno  –
biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  prz eznaczonych  do
składowania.

W roku 2016, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach,  podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od
właścicieli nieruchomości obowiązane były do przekazywania zmieszanych odpadów
komunalnych  oraz   odpadów zielonych  bezpośrednio  do  regionalnej  instalacji  do
przetwarzania odpadów komunalnych.
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Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku Nr
IV/25/2/2012  w sprawie wykonania „Planu gospodarki  odpadami dla województwa
śląskiego 2014”  Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 określa
regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania
odpadów  komunalnych  w  poszczególnych  regionach  gospodarki  odpadami
komunalnymi oraz instalacje zastępcze dla obsługi tych regionów.
W ww. planie, gmina Radlin została przypisana do III regionu gospodarki odpadami,
dla  którego  przewidziano  następujące  regionalne  instalacje  do  mechaniczno  –
biologicznego przetwarzania  odpadów komunalnych oraz  kompostownię.

• PPHU „KOMART” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, zlokalizowana
przy ul. Szybowej 44 w Knurowie,

• "Cofinco- Poland" Sp. z o.o, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice, zlokalizowana
przy ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębi Zdrój,

• Kompostowania  odpadów „BEST-EKO”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Gwarków 1,  44-240
Żory, zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101, 44-251 Rybnik.

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa,
           osiedle Rzeka 133, zlokalizowana przy ul. Rybnickiej 125, 47- 400 Racibórz,

• SEGO Sp. z o.o., ul. Oskara Kolberga 65, 44-251 Rybnik

III. Potrzeby inwestycyjne zwi ązane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi.

Rozważając temat potrzeb inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Radlin wspomnieć należy, iż nadal problem stanowią
punkty gromadzenia odpadów komunalnych (tzw. placyki gospodarcze) na terenach
spółdzielni  mieszkaniowych.  Istnieje  konieczność  ich  uporządkowania,   co  może
mieć  wpływ  na   wzrost  ilości  prawidłowo  zebrabnych  (segregowanych)  odpadów
komunalnych. Konieczne  byłoby również zabezpieczenie placyków przed dostępem
osób trzecich. Działania Spółdzielni mieszkaniowych powinny skupić się również na
wygospodarowaniu  odpowiedniej  wielkości  powierzchni,  by  swobodnie  pomieścić
wymagane ilości  pojemników na odpady oraz zapewnić  swobodny dostęp w celu
opróżnienia  pojemników.  Aktualnie  większość  punktów  gromadzenia  odpadów
komunalnych w zabudowie wielomieszkaniowej  to miejsca,  do których dostęp jest
mocno ograniczony, np. ze względu na zaparkowane samochody.
Zasadne  byłoby  wykonanie  przez  właściciela  terenu  odpowiedniego
zagospodarowania przedmiotowych miejsc.  Dobrym rozwiązaniem byłoby scalenie
punktów  sąsiadujących  w  jeden  wspólny  punkt,  ogrodzony,  z  zadaszeniem,
utwardzony – takie rozwiązanie zapobiegło by samowolnemu przemieszczaniu się
kontenerów poza punkt gromadzenia odpadów. 

IV.  Koszty  poniesione  w  zwi ązku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W związku z prowadzeniem przez firmę Naprzód Sp. z o.o. usługi odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Miasta Radlin, w ramach zawartej umowy koszty kształtowały się 
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następująco:
- wartość/miesiąc: 126 294,30 zł brutto
- wartość należna firmie za okres 1 roku: 1 515 531,60 zł brutto .

Deklaracje, płatno ści.

Poniżej zestawiono podstawowe dane obrazujące stan na dzień 31.12.2016 r.

Stan na dzie ń 31 grudnia 2016 r.

Ilość złożonych deklaracji 2888

Segregacja  TAK (osoby) 15 672

Segregacja  NIE (osoby) 171

Ilość mieszkańców Radlina
zadeklarowanych

15 843

Wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od

osoby/miesiąc

Segregacja: 9,50 zł
         Brak segregacji: 20,00 zł

Ilość właścicieli nieruchomości, którzy
nie wnieśli opłaty za wywóz odpadów szt: 392

Wysokość wniesionych opłat za wywóz
odpadów komunalnych w roku 2016

1 650 302,42 zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na
dzień 31.12.2016 r. wynosiły: 85 315,58 zł

V. Liczba mieszka ńców.

Liczba  mieszkańców ogółem,  zameldowanych  na  terenie  Miasta  Radlin  na  dzień
31.12.2016 r. wynosiła 17 558 osób (w tym na stałe zameldowanych jest 17 159).

Ilość  osób  wynikająca  z  deklaracji,  które  właściciele  złożyli  w  Urzędzie  Miasta
Radlin, na dzień 31.12.2016 r. wynosi 15 843 .
Różnica  między  ilością  osób  zameldowanych  na  stałe,  a  łączną  liczbą  osób
zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami wynosi 1316 osób.

Wniosek:  przyczyną  rozbieżności  pomiędzy  ilością  osób  zameldowanych
a zadeklarowanych może być fakt, iż wielu mieszkańców przebywa poza granicami
kraju, częściowo są to studenci bądź osoby zamieszkujące na terenie innych gmin,
pomimo stałego zameldowania na terenie Miasta Radlin.
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W ramach działań kontrolnych w roku 2016:
• wysłano 67 wezwań dotyczących złożenia wyjaśnień w sprawie różnic w ilości

osób  zamieszkałych  i  zadeklarowanych  w  deklaracjach  złożonych  przez
właścicieli nieruchomości,

• na bieżąco prowadzono kontrolę osób urodzonych i zmarłych, na podstawie
danych z ewidencji ludności,

• funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  kontrolowali  czy  nieruchomości  są
zamieszkałe, jeżeli sytuacja budziła wątpliwości,

• weryfikowano złożone deklaracje w przypadku oddania nowych budynków do
użytkowania.

VI. Liczba wła ścicieli nieruchomo ści, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna po djąć  działania, o których
mowa w art. 6 ust. 6-12.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Z 2016 r.,  poz. 250 z późn. zm.) gminy zobowiązane są  do prowadzenia
ewidencji  umów  zawartych  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  w  celu  kontroli  wykonywania  przez  właścicieli  nieruchomości  i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Ewidencja ta jest weryfikowana w oparciu o wykazy podpisanych umów na odbiór
odpadów  komunalnych,  stanowiących  załącznik  do  półrocznych  sprawozdań
podmiotów  odbierających  odpady  komunalne  z  terenu  Miasta  Radlin,
przedkładanych Burmistrzowi Radlina.
Ponadto  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  przeprowadzali  bieżące  kontrole
przedsiębiorstw na terenie  Miasta  Radlin  w zakresie  posiadania  umów na odbiór
odpadów komunalnych.
Podczas kontroli pouczano o obowiązkach wynikających z zapisów ustawowych oraz
zapisach  obowiązującego  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
Miasta Radlin.

VII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Na  terenie  Gminy  Radlin  nigdy  nie  przeprowadzano  badań  morfologii  odpadów
komunalnych. Dokumentem, który przedstawia informację o wytwarzanych odpadach
wraz  z  prognozą  na  lata  następne,  m.in.  dla  Miasta  Radlin  jest  Plan gospodarki
odpadami  komunalnymi  dla  województwa  śląskiego  (WPGO).  W  przedmiotowym
dokumencie  przedstawiono  przewidziane  do  wytworzenia  ilości  odpadów
komunalnych dla roku 2014 - 6585,821 Mg odpadów oraz dla roku 2017 – 6882,378
Mg. W WPGO nie wskazano ilości dla roku 2016. 
Gmina  nie  dysponuje  danymi  dotyczącymi  ilości  wytwarzanych  odpadów  lecz
odpadów odebranych i zebranych, w związku  z czym nie wiadomo w jakim stopniu
wskaźniki wytwarzania odpadów określone w WPGO odzwierciedlają stan faktyczny
z terenu gminy.
Jedynym źródłem wiedzy dotyczącym ilości  odebranych odpadów komunalnych z
terenu  miasta  Radlin  są  informacje  pochodzące  z  półrocznych  sprawozdań
podmiotów  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,
przedkładanych Burmistrzowi Radlina.
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Odnosząc  się  do  ilości  odpadów,  która  wynika  ze  sprawozdań  składanych  przez
przedsiębiorców, ilości odpadów kształtują się następująco:
- ilość odpadów odebranych z nieruchomości na terenie Miasta Radlin: 6 507,483 Mg
- ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów: 1110,221.

VIII.  Ilość  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych
odbieranych  z  terenu  gminy  oraz  powstaj ących  z  przetwarzania  odpadów
komunalnych  pozostało ści  z  sortowania  i  pozostało ści  z  mechaniczno-
biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  prz eznaczonych  do
składowania

Tabela 2. Ilo ść  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonyc h oraz pozostało ści z
sortowania  oraz  mechaniczno-biologicznego  przetwarz ania  odpadów  komunalnych
przeznaczonych do składowania w 2016 roku na tereni e Miasta Radlin.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów [Mg]

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

3795,55

20 02 01 Odpady zielone 408,42

19 12 12 

Odpady przeznaczone do
składowania powstałe po sortowaniu
odpadów selektywnie odebranych i

zebranych

35,526

Odpady przeznaczone do
składowania powstałe po sortowaniu

albo mechaniczno-biologicznym
przetwarzaniu zmieszanych odpadów

komunalnych

1 908,791
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