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1. Cel przygotowania Analizy
Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Suchy Las w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy Suchy Las
Rok 2015 w gospodarce odpadami na terenie gminy Suchy Las był kontynuacją rozwiązań wdrożonych w życie w 2014 roku. Zauważalnie wzrosła świadomość mieszkańców dotycząca sposobu
segregacji odpadów w tym możliwości samodzielnego dostarczenia określonych odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Szczegółowe zasady odnoszące się do sposobu postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów, rodzaju/pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz częstotliwości
ich opróżniania wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy o u.c.p.g regulowała uchwała Rady Gminy Suchy
Las z dnia 23 września 2013 roku XXXIX/394/13 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 23 października
2013r poz. 5711) w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las” (zwana dalej „Regulaminem”) zmieniona uchwałą nr LII/579/14 z dnia 30 października
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26 stycznia 2015r poz. 409). Systemem gospodarki odpadami objęte były nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani byli do zawarcia stosownych umów na odbiór odpadów z uprawnionymi podmiotami wymienionymi w Rejestrze Działalności Regulowanej dla Gminy Suchy Las. Gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi. Gmina, po uwzględnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6d ust. 2
ustawy o u.c.p.g. – została podzielona na dwa sektory odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy: sektor I obejmujący obszar miejscowości Biedrusko oraz sektor II obejmujący pozostały teren Gminy. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2015 roku na podstawie umowy prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las
sp. z o.o Suchy Las.
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W ramach obowiązującego systemu selektywną zbiórką odpadów zostały objęte wszystkie wymagane prawem frakcje odpadów komunalnych wytwarzane na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Regulamin wprowadził następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Rodzaj odpadów
Odpady komunalne zmieszane
Odpady komunalne selektywnie
zebrane:
1.Papier i tektura
2. Szkło kolorowe
3. Szkło białe
4. Tworzywa sztuczne, metale
5. Opakowania wielomateriałowe
Odpady zielone

Odpady problemowe
Odpady wielkogabarytowe

Zabudowa jednorodzinna
Raz na 2 tygodnie

Zabudowa wielorodzinna
Raz na tydzień

Raz na 3 tygodnie
Raz na 3 tygodnie
Raz na 3 tygodnie
Raz na 3 tygodnie
Raz na 3 tygodnie

Raz na 2 tygodnie
Raz na 4 tygodnie
Raz na 4 tygodnie
Raz na 2 tygodnie
Raz na 2 tygodnie

Raz na 2 tygodnie (od 15 Raz na 2 tygodnie (od 15
kwietnia do 15 listopada)
kwietnia do 15 listopada)
Brak odbioru (od 16 listopada Brak odbioru (od 16 listopada
do 14 kwietnia)
do 14 kwietnia)
Dwa razy w roku w wyznaczonych punktach na terenie Gminy
Raz w roku
Raz w roku

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) działający na terenie gminy Suchy Las zlokalizowany przy ul. Golęczewskiej w
Chludowie otwarty od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz w soboty w
godzinach 8.00-13.00. PSZOK w Chludowie przyjmuje od właścicieli nieruchomości m.in: odpady
budowlane i remontowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony, zużyte świetlówki, odpady zielone. Natomiast w działających na terenie Gminy
aptekach można oddawać przeterminowane lekarstwa.
Raz w roku (w wyznaczonym terminie) odbierane są z nieruchomości wielkogabarytowe, a dwukrotnie w ciągu roku kursuje sucholeska „odpadrynda”, czyli mobilny PSZOK – odbierająca odpady problemowe.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne
w sposób selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości, która wynosi 10 zł za 1 osobę. Opłata za gospodarowanie odpadami w
przypadku właścicieli nie segregujących odpadów wynosiła 18,00 zł za 1 osobę.
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4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Dokumentem ramowym kształtującym gospodarkę odpadami komunalnymi jest „Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” (dalej: „WPGO”) przyjęty
uchwałą Nr 2117/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zgodnie z tym dokumentem na terenie gminy Suchy Las zlokalizowana jest regionalna instalacja
przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: „RIPOK”) będąca w rzeczywistości składowiskiem
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym są unieszkodliwiane poprzez składowanie m. in. odpady komunalne (limit ilościowy możliwych do przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych dla RIPOK wynosi 250 000 Mg/rok). Na terenie RIPOK zarządzanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o w Poznaniu znajduje się również kompostownia
pryzmowa o zdolności przerobowej 10 000 Mg/rok. Przy ww. składowisku odpadów zlokalizowany jest również PSZOK obsługujący GOAP.
W WPGO wśród instalacji planowanych do budowy na terenie gminy Suchy Las wymieniony jest
plac pryzmowy dla odpadów biodegradowalnych (zielonych), którego inwestorem jest Zakład
Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
Do WPGO, pomimo tego, iż było to wnioskowane, nie została wpisana istniejąca sortownia odpadów komunalnych zlokalizowana na terenie PSZOK w Chludowie.
Analizując dane zawarte w WPGO niepokojąca jest wysoce niewystarczająca ilość kompostowni
odpadów zielonych na terenie Regionu II. Z informacji zawartych w ww. dokumencie wynika, że
w 2014 r. na terenie Regionu II (szacunkowo) wytworzonych zostało ponad 160 000 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego (po uwzględnieniu wymaganych prawem wskaźników)
jedynie nieco ponad 50 000 Mg może trafić do składowania. Optymalnym rozwiązaniem tego
problemu jest kompostowanie odpadów zielonych przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach – odpady takie ulegają przetworzeniu „u źródła”: z jednej strony powstaje dobrej
jakości kompost, z drugiej – nie trafiają one do „kubła” i w konsekwencji na składowisko odpadów. Niestety wskutek wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja
2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) rażąco złego sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
odpadów zielonych gmina nie ma możliwości wykazania braku w strumieniu odpadów zmieszanych odpadów, które do tego strumienia nie trafiły, gdyż zostały „u źródła” poddane kompostowaniu. A zatem za pilne należy uznać konieczne zmiany legislacyjne w tym zakresie.
Odrębnym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ zarówno na omawiane możliwości przetwarzania, jak również na cały system gospodarki odpadami komunalnymi jest wyznaczenie (w
WPGO) Regionu II w ten sposób, że w jego granicach znajduje się tylko jeden RIPOK oraz funkStrona 5

cjonuje jedna kompostownia. W konsekwencji rodzi się pytanie, jak kształtowałyby się ceny w
2015 roku na tych instalacjach, gdyby w Regionie II były jeszcze inne (konkurencyjne) RIPOKI oraz
kompostownie. Powstające w Regionie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) czyli Spalarnia Odpadów oraz Biokompostownia, których uruchomienie planowane jest na 2016 rok, mogą gruntownie zmienić wysokość kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami. Należy podkreślić, że obecnie spalarnia rozpoczęła przyjmowanie odpadów
po cenach „promocyjnych” obowiązujących tylko w fazie rozruchu, tj. najprawdopodobniej do października 2016 roku. Na etapie eksploatacji spalarni ceny te będą znacząco wyższe. Obecne „promocyjne” ceny niewiele odbiegają od normalnych cen w zastępczych instalacjach przetwarzania odpadów, do których obecnie trafiają zmieszane odpady komunalne, czyli pochodzące z tzw. „kubłów” z
terenu gminy. Problem może pojawić się wraz z planowaną przez Marszałka Województwa zmianą
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). Może się tak zdarzyć, że WPGO „zlikwiduje”
instalacje zastępcze, a w takim przypadku jedyną – monopolistyczną - instalacją przetwarzania odpadów będzie poznańska spalarnia. Co prawda ITPOKI-i obecnie mają status instalacji ponadregionalnych, ale dla gminy zmienia to tyle, że jeżeli nie zawiezie się odpadów zmieszanych do spalarni w
Poznaniu, będzie to możliwe jedynie do innej legalnie działającej tego typu instalacji na terenie kraju,
co po uwzględnieniu kosztów transportu, nawet w przypadku, gdy będzie ona tańsza – może nie być
to opłacalne. Niestety przedstawiony scenariusz zdarzeń jest bardzo prawdopodobny. Skutkował on
będzie znaczącym podniesieniem kosztów funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, który powinien być finansowany w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców.
Podobnie wygląda sprawa z wybudowaną biokompostownią z tą różnicą, że odpady zielone nie mogą
być wywożone poza granice Regionu II.
Z powyższego wynika, że gospodarka odpadami komunalnymi w Regionie II kształtowana przez Marszałka Województwa poprzez zapisy WPGO zmierza do skierowania strumienia odpadów zmieszanych do wybudowanej na terenie Poznania spalarni odpadów, a odpadów zielonych – do poznańskiej
graniczącej z Suchym Lasem biokompostowni lub kompostowni znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie. Zważywszy, że instalacje te w Regionie II nie mają konkurencji, może
doprowadzić to do znacznego wzrostu cen i w konsekwencji wzrostu kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi
Art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.
Wzrastająca stale liczba ludności gminy i związana z tym gęstość zabudowy stawiają przed gminą
kolejne zadania w zakresie inwestycji, jak to było już sygnalizowane w „Analizie…” za rok 2014.
Znajdujący się w północnej części gminy PSZOK nie jest już rozwiązaniem wystarczającym. Dlate-
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go też gmina zauważa potrzebę utworzenia drugiego PSZOK-a tym razem na działce zlokalizowanej w południowej części gminy. Taką potrzebę zauważają również mieszkańcy w rozmowach z
pracownikami Urzędu Gminy.
Konieczne są również ciągłe nakłady inwestycyjne mające na celu włączanie nowo powstających
nieruchomości zamieszkałych do systemu gospodarki odpadami poprzez wyposażanie nieruchomości w odpowiednie urządzenia do gromadzenia odpadów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług. Dotyczy to w szczególności odbioru odpadów zielonych w oparciu o
system „pojemnikowy”.

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2014 roku.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Suchy Las
zamknęły się kwotą 1 923.840,00 złotych. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o u.c.p.g. składały się na
nie koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

7. Liczba ludności
Gmina Suchy Las liczy 16 100 mieszkańców (stan na 31.12.2015r pobyt stały i czasowy). W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie
Gminy ujętych zostało 15 568 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynosząca 3,30%
wynika m.in. przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec osób, które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem postępowania administracyjne.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2015 roku wystawiono 1785
upomnień z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wobec 1560
upomnień w 2014 roku). W stosunku do notorycznie uchylających się od zapłaty dłużników wystawiono 499 tytułów egzekucyjnych na kwotę 87.103,00zł (wobec 150 tytułów egzekucyjnych w
roku 2014). Powyższe dane wskazują na niepokojąco wzrastającą tendencję do nieterminowego
wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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8. Postępowanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Gmina Suchy Las dokonuje bieżącej weryfikacji nieruchomości na terenie Gminy. W przypadku
stwierdzenia nieruchomości zamieszkałej, której właściciel nie dopełnił w terminie obowiązku
złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami, wszczynane jest postępowanie administracyjne w celu określenia wysokości opłaty.
W 2015 roku zostało wszczęte 160 postępowań wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji za gospodarowanie odpadami oraz wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
W związku z ciągłym wzrostem ilości mieszkańców gminy i postępowaniami weryfikacyjnymi
prowadzonymi przez Gminę liczba osób, które nie złożyły deklaracji ulega ciągłym zmianom.

9. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy w 2015 roku w
tonach.
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Zmieszane
288,6 216,8 284,4
283 274,2
281,8
284,2 255,5 281,4 289,7 281,1 285,6
Segregowane 68,9 54,6 46,1 107,6 117,4
125,8
173,6 106,8 59,9 50,6 87,9 92,3
PSZOK
6,3
2,2 10,6
3,6 13,4
13,1
25,7 21,7 38,7 27,1 45,5
7,8

Razem

363,8 273,6 341,1

394,2

405

420,7

483,5

384

380 367,4 414,5 385,7

W porównaniu do 2014 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano porównywalną ilość odpadów komunalnych – 4608 ton w 2014 roku i 4613,5 tony w 2015 roku. Znacząco zwiększyła się
ilość odpadów dostarczanych osobiście przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Chludowie ze 117,8 ton w 2014 roku do 215,7 ton w 2015 roku.
Wskazuje to na rosnącą popularność PSZOK-a wśród mieszkańców gminy, a także na rosnącą
świadomość dotyczącą możliwości oddawania odpadów szczególnie problemowych i wielkogabarytowych.
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Odpady zebrane selektywnie
2015 roku.
Miesiące
I
II
Papier i tektura
24,6 14,7
Tworzywa
sztuczne
26,1 12,5
Szkło
18,2 27,4

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

z nieruchomości zamieszkałych w rozbiciu na frakcje i miesiące w
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

11,9

22

18,7

19,4

30

40,9

19,3 27,4 34,5

52,7

16,4
17,8

16,5
24,5

19,2
17,1

24
36,2

41,6
31

18,1
30,2

21,3 6,5 24,3
19,3 16,7 29,1

22,1
17,3

60
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Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w okresie
01.01.2015 – 31.12.2015. – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe z podziałem na kody.

Kod odebranych odpa- Rodzaj odebranych od- Masa odebranych oddów komunalnych
padów komunalnych
padów komunalnych w
tonach
150101
Opakowania z papieru i 500,6
tektury
150102
Opakowania z tworzyw 357,6
sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
341,4
170101
Odpady z betonu oraz 187,0
gruz betonowy z rozbiórek i remontów
200307
Odpady wielkogabary- 51,6
towe
200301
Niesegregowane (zmie- 4788,1
szane) odpady komunalne
150104
Metale
0,6
200135, 200136
Zużyte urządzenia elek- 24,2
tryczne i elektroniczne
200399
Inne odpady komunalne 144,2
200132
Leki inne niż wymienio- 1,1
ne w 200131
191212
Inne odpady z mecha- 94,3
nicznej obróbki odpadów inne niż w 191211
170405
Żelazo i stal
6,2
170380
Odpadowa papa
4,1
160103
Zużyte opony
7,5
Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy i dotyczą łącznej ilości odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
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10. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez
Gminę Suchy Las w 2015 r.
Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty roku 2015 wynosi 50%. Gmina Suchy Las osiągnęła poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, gdyż nie przekazywała powyższych odpadów do składowania. Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź
mniejszy niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w
roku rozliczeniowym został osiągnięty. Dotrzymywanie w/wym poziomu jest o tyle ważne, że w
przypadku jego przekroczenia, za każdą ponadnormatywną tonę odpadów naliczana jest gminie
kara pieniężna.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2015 roku wynosi 16%. Osiągnięty przez Gminę Suchy Las poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww.
frakcji odpadów wynosi 84,79%. Natomiast w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami dla 2015 roku został określony na poziomie 40%. Osiągnięty
przez Gminę Suchy Las poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami ww. frakcji odpadów wynosi 89,95%.
Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi przynosi zamierzone efekty.

11. Podsumowanie
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że pod względem organizacyjnym system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Suchy Las funkcjonuje prawidłowo. Niestety wymóg finansowania systemu gospodarowania odpadami jedynie z opłat ponoszonych przez mieszkańców i ciągle rosnące koszty funkcjonowania tego systemu spowodowały
konieczność uchwalenia wyższych stawek za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2015 roku Wójt przedłożył Radzie Gminy propozycję nowej stawki – 12zł na osobę przy odpadach segregowanych i 20 zł przy niesegregowanych. Propozycja uwzględniała faktyczne koszty
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Ostatecznie Rada Gminy przyjęła stawki: 11zł na
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osobę w przypadku odpadów segregowanych oraz 22zł na osobę w przypadku odpadów niesegregowanych, powyższe stawki weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. System gospodarowania odpadami w gminie Suchy Las działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o
akty normatywne różnego szczebla. Gmina Suchy Las osiąga wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu
gminy. Gmina Suchy Las wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo osiągając
wymagany prawem poziom recyklingu. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest
poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Suchy Las na lata następne jest niezbędna rozbudowa infrastruktury poprzez utworzenie nowego PSZOK-a w południowej części gminy, rozważenie możliwości utworzenia PSZOKA w sektorze I, dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku
i recyklingu odpadów.
Na końcu należy jednak zauważyć, że brak odpowiednich zmian w przepisach prawa stanowionych na szczeblu krajowym, jak również bez dokonania przez Marszałka niezbędnej korekty
WPGO zwiększającej ilość instalacji i w konsekwencji ich konkurencyjność – system ten w bliskiej
przyszłości może ulec znaczącemu pogorszeniu, co skutkować może obniżeniem jakości usług
świadczonych przez gminę w ramach systemu i/lub (również) koniecznością ponownego podniesienia stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.
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