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I.  Wstęp. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji moŜliwości technicznych                              

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

II.  Zagadnienia ogólne. 

1. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odpady komunalne z terenu Gminy 

Sadowne odbierał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku,                            

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek. Umowa - IO.271.2.2013 zawarta w dniu 25-06-

2013r. na odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. Firma została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowa została zawarta na półtora roku, tj. od 01.07.2013r. do 

31.12.2014r. 

2. Na terenie Gminy Sadowne zorganizowano mobilny punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych: 

- 14 kwietnia 2014r. i 13 październik 2014r.– miejscowość Sadowne; 

- 15 kwietnia 2014r. i 14 październik 2014r.– miejscowość Stacja Sadowne, Sokółka, 

KołodziąŜ, KołodziąŜ Rybie, Bojewo; 

- 16 kwietnia 2014r. i 15 październik 2014r.– miejscowość Sadoleś, Orzełek, Złotki, 

Kolonia Złotki, Płatkownica, Morzyczyn Włościański, Morzyczyn Włóki, Kocielnik; 

- 17 kwietnia 2014r. i 16 październik 2014r.– miejscowość Zieleniec, Krupińskie, 

Ocięte, Grabiny, Szynkarzyzna, Czaplowizna; 

- 18 kwietnia 2014r. i 17 październik 2014r.– miejscowość Zarzetka, Zalesie, RaŜny, 

Wilczogęby, Sojkówek. 

3. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady:  

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

- zuŜyte opony,  

- chemikalia, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- przeterminowane leki,  

- zuŜyte baterie i akumulatory,  

- zuŜyty sprzęt elektryczny elektroniczny; 
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4. Pojemniki na zuŜyte baterie znajdują się równieŜ w obiektach uŜyteczności publicznej 

tj. Urząd Gminy Sadowne, placówki oświatowe na terenie Gminy Sadowne. 

5. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków – mieszkańcy mogli 

bezpłatnie oddać w ramach zbiorki odpadów.  

6. Na terenie miejscowości Sadowne ustawione są kontenery na tekstylia, obuwie – na 

ul. StraŜackiej, ul. Kuźnicy oraz na placu targowym. 

III.  Ocena moŜliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. MoŜliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

Na terenie Gminy Sadowne nie ma moŜliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych RIPOK 

ZUO Siedlce, odpady selektywnie zebrane, tj: opakowania z papieru i tektury, 

opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, zmieszane odpady 

opakowaniowe, opakowania ze szkła, do sortowni – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22,  07-104 Stoczek. ZuŜyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny, do Eko Harpoon – Recycling Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 

Czosnów. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2013 r. nie realizowano Ŝadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców. 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 6091 osób 

b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne zgodnie z 

deklaracją – 4853 osób.  

c) Systemem objęto 4853 osób, zebrano 1462 deklaracji 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1. 
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W toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów stwierdzono, Ŝe: 

1) Z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem zostały zawarte 40 umów 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sadowne. 

Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się, 

Ŝe jeden mieszkaniec wytwarza 0,238 Mg odpadów komunalnych rocznie. W związku 

z tym na terenie Gminy prognozuje się powstanie 1 500 Mg odpadów komunalnych 

(wszystkich). 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z tereny Gminy Sadowne. 

W 2014r. w ramach działania nowego systemu Zakład Gospodarki Komunalnej               

Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22,  07-104 Stoczek odebrał łącznie z terenu 

Gminy Sadowne 233 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.  

Selektywnie zebranych: 

• Opakowania z papieru i tektury: 33,8 Mg 

• Opakowania z tworzyw sztucznych: 94,0 Mg 

• Opakowania ze szkła: 93,1 Mg 

• Zmieszane odpady opakowaniowe: 29,6 Mg 

• ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 1,0 Mg 

• ZuŜyte opony: 3,1 Mg 

• OdzieŜ – 1,1 Mg 

• Urządzenia zawierające freony: 0,5 Mg 

• Odpady wielkogabarytowe: 11,7 Mg 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji: 60,3 Mg 

� poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

5,57 % 

� poziom recyklingu przygotowanie do ponownego uŜycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru,. szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych: 19,69  % 

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014r. 

do 31.12.2014r. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 297.881,65 zł. 
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     Zaległości na dzień 31.12.2014r   29.382,47 zł. 

     Nadpłaty na dzień 31.12.2014r.        567,05 zł. 

NaleŜności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  326.697,07 zł. 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 217.426,80 zł 

VI. WyposaŜenie mieszkańców w worki 

W ramach systemu wyposaŜono wszystkich mieszkańców w worki do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem papier i tekturę;  

2) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;  

3) śÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne; 

4) FIOLETOWY z przeznaczeniem na metale i opakowania wielomateriałowe; 

5) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;  

6) CZARNY z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane); 

Obowiązkiem Wykonawcy tj.  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku, ul. 

Węgrowska 22,07-104 Stoczek było pozostawienie dla posesji od której odebrano odpady 

worków "na wymianę" oraz ,,worków dodatkowych'' w przypadku zgłoszenia okresowego 

zwiększenia odpadów w gospodarstwie przez właściciela posesji.  

 

Opracowała: Anna Kowalska-Krasuska 


