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I. Wstep.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach,jednym z zadan Gminyjest dokonanie corocznej analizy stanu

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

powstaje na podstawie sprawozdan zlozonych przez podmioty odbierajace odpady komunalne

od wlascicieli nieruchomosci oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostepnych danych wptywajacych

na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zwiazku ze zmiana przepisow i wydluzonym terminem sktadania sprawozdan

od przedsiebiorcéw odbierajacych odpady komunalne, niniejsza analiza zostanie

zaktualizowanao brakujace dane, po ich uzyskaniu.

Il. Zagadnienia ogodlne.

1. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. odpady komunalne z terenu Gminy

Sadowne odbierat Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stoczku,

ul. Wegrowska 22, 07-104 Stoczek - Umowa - GPI.271.12.2018 zawarta w dniu

14.12.2018 r. na odbidr odpad6w komunalnych i ich zagospodarowanie od wiascicieli

nieruchomosci zamieszkatych. Firma zostala wybrana w_ trybie przetargu

nieograniczonego. Umowazostala zawarta narok, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Na terenie Gminy Sadowne zorganizowano mobilng zbidérke odpadéw komunalnych

(odpady budowlane i rozbidrkowe, zuzyte opony, chemikalia, odpady

wielkogabarytowe, przeterminowaneleki, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet

elektryczny i elektroniczny) w dniach:

- 11112 luty 2019 r. oraz 141 15 pazdziernik 2019 r— miejscowosé Sadowne;

- 12 luty 2019 r. oraz 15 pazdziernik 2019 r—miejscowosé Kotodziaz, Kotodziaz Rybie,

Bojewo, Orzetek, Ztotki, Kolonia Ztotki;

- 12 1 13 luty 2019 r. oraz 15 i 16 pazdziernik 2019 r.- miejscowosé Sokélka, Stacja

Sadowne,Platkownica, Morzyezyn Wioscianski, Morzyezyn Wt6ki, Kocielnik;

- 12 i 14 luty 2019 r. oraz 15 i 17 pazdziernik 2019 r— miejscowosé Zieleniec,

Krupinskie, Ociete, Grabiny, Szynkarzyzna, Czaplowizna;



- 12115 luty 2019 r. oraz 15 i 18 pazdziernik 2019 r. — miejscowosé Zarzetka, Zalesie,

Razny, Wilczogeby, Sojkowek, Sadoles.

3. Pojemniki na zuzyte baterie znajduja sie rowniez w obiektach uzytecznosci publicznej

tj. Urzad Gminy Sadowne, placéwki oSwiatowe na terenie Gminy Sadowne.

4. Odpady zielone, przez ktore rozumie si¢ odpady komunalne stanowiace czesci roslin

pochodzacych z pielegnacji terendw zielonych, ogrodéw, parkow — mieszkaficy mogli

bezptatnie oddaé w ramach zbiérki odpadéw.

5. Na terenie miejscowosci Sadowne ustawione sq kontenery na tekstylia, obuwie —

na ul. Strazackiej i ul. Kuznicy.

Il. Ocena_ mozZliwosci_technicznych i organizacyjnych Gminy w_ zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Modliwosé przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, odpadéw

zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadéw komunalnych przeznaczonych

do skladowania.

Na terenie Gminy Sadowne nie ma moZliwogci przetwarzania odpad6w komunalnych.

Ze sprawozdan pdtrocznych przestanych do tutejszego Urzedu przez podmioty zbierajace

odpady komunalne wynika, ze: wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane byty

do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0. Regionalna Instalacja

Przetwarzania Odpadéw Komunalnych, Stare Lubiejewo, ul. Lomzynska 11, 07-300 Stare

Lubiejewo — instalacja mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw, MPK Pure

Home Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa w Ostrolece, sortownia zmieszanych odpadéw

komunalnychoraz selektywnie zebranychi instalacja do kompostowania odpadéw ulegajacych

biodegradacji, ul. Przemystowa 45, Rzekun. Odpady selektywnie zebrane, tj.: opakowania

Z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych i metali, zmieszane odpady

opakowaniowe, opakowania ze szkla, zostaty przekazywane do Blysk-Bis Sp.z 0.0.,

ul. Moniuszki 108, 06-200 Makéw Mazowiecki, do Zaktadu Gospodarki Komunalnej

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw

Komunalnych, Stare Lubiejewo, ul. Lomzynska 11, 07-300 Stare Lubiejewo — instalacja

mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw, do sortowni odpadéw zbieranych

selektywnie oraz do Krynicki Recykling S.A. Zaktad Uzdatniania Sttuczki Szklanej Petkinie

136a, 37-511 Wolka Petkinska — instalacja uzdatniania stluczki szklanej. Zuzyty sprzet



elektroniczny i elektryezny do EKO HARPOON - Recykling Sp. z 0.0 Czastk6w Mazowiecki

128, 05-152 Czosndéw — instalacja do przetwarzania ZSEIE.

2. Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Sadowne od lipca 2019 otworzono Punkt Selektywnej Zbidrki

Odpadow Komunalnych zlokalizowany w miejscowosci Sadowneprzy ulicy Blogostawionego

Edwarda Grzymaly, prowadzony przez Urzad Gminy w Sadownem.Otwarty jest on od wtorku

do piatku w godzinach 8-16 oraz w soboty w godzinach 11-19 i przyjmuje od wlascicieli

nieruchomosci nastepujace rodzaje odpadow:

- przeterminowaneleki i chemikalia;

- odpady niekwalifikujace sig do odpadéw medycznych powstale w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i

prowadzenia monitoringu poziomusubstancji we krwi, w szczegdélnosciigly i strzykawki;

- zuzyte baterie i akumulatory;

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- Zuzyte opony;

- odpady budowlanei rozbidrkowe stanowiace odpady komunalne;

- odpady tekstylidw i odziezy;

- odpady niebezpieczne.

3. Liczba mieszkancéow.

a) Liczba mieszkancéw zameldowanych na dzien 31.12.2019 r. - 5910 osdb

b) Liczba mieszkancéw zamieszkalych na terenie Gminy Sadowne zgodnie

z deklaracja — 4842 osdb.

c) Systemem objeto 4842 osdb, zebrano 1751 deklaracji

Roznica pomiedzy iloscig osdb zameldowanych, a zgloszonych w deklaracjach

o wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstala na skutek

migracji mieszkanc6w poza Gmine Sadowne, glownie w celach edukacyjnych

oraz zarobkowych.

4. Gmina Sadowne po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami

komunalnymiobjela nim tylko nieruchomosci zamieszkale. Z wiedzy posiadanej przez



Urzad Gminy, wlasciciele nieruchomosci niezamieszkalych posiadaja podpisane

umowy indywidualne.

. Ilosé odpadéw komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku.

Ilosé odpadow komunalnych w niniejszej analizie, podana jest na podstawie raport6w

miesiecznych otrzymanychod firmy odbierajacej odpady.
 

 

 

 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 274,439

komunalne

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 104,721

15 01 07 Opakowania ze szkla 57,354

200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 0,075

zawierajace rtec
 

2001 36* Zuzyte urzadzenia elektryczne 54,394

i elektroniczne inne niz wymienione

w 20 01 21120 01 23120 01 35*
 

 

 

  
  
 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 28,430

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione 36,920

w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,911

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione 0,295

w 20 01 33

160103 Zuzyte opony 2,590

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 54,190

20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne 6,776

i elektroniczne inne niz wymienione

w 20 01 21 i 20 O1 23 zawierajace

niebezpieczne sktadniki 20 01 35*      
 



Dodatkowo do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadé6w Komunalnych dowieziono

nastepujace ilosci odpadéw:
 

 

 

 

 

 

20 01 02 Szkto 0,295

2001 01 Papier i tektura 0,645

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,843

1701 07 Gruz zmieszany 8,653

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 7,819

20 01 36* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 2,350

inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

 

 

 

i 20 01 35*

16 01 03 Zuzyte opony 0,425

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 0,224

17 06 01117 06 03

19 12 08 Tekstylia 0,430    
 

Gmina Sadowne w 2019 r. osiggnela nastepujace poziomy:

> w zakresie ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji

kierowanych do skladowania: 0 %

> recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia nastepujacych frakcji odpadéw

komunalnych: papieru, szkla, metali, tworzyw  sztucznych, opakowan

wielomateriatowych: 28,40 %

Wszystkie przedstawione poziomy zostaly przygotowane 1 opracowane zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomow

ograniczenia masy odpadéw komunalnychulegajacych biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412)

oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomow

recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektérych

frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).

IV. Oplaty z tytulu_ gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019r.

do 31.12.2019r.

Wplywyz tytutu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 656.459,55 zl.



Zalegtosci na dzien 31.12.2019r. 61.117,84 zt.

Nadplaty na dzien 31.12.2019r. 3 147,49 zt.

Naleznosci z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 714.429,90 zt.

W stosunku do wlascicieli nieruchomosci, ktérzy spdzniaja sie z wnoszeniem oplat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysytane byty upomnienia.

W 2019 r. zostalo wszczetych 39 postepowan egzekucyjnych naleznosci w oplacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez skierowanie do Naczelnika Urzedu

Skarbowego tytulow wykonawczych.

W ciagu roku na biezaco wystawiane 1 wysytane bylty wezwania do zlozenia i zmian deklaracji.

Dotyczyto to oséb wprowadzajacychsie na teren Gminy oraz w zwiazku ze zmianamiw ilosci

osob, wynikajgce np. z urodzen czy zgonéw. Prowadzona byla rowniez weryfikacja danych

zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.

V. Koszty obstugi systemu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r-.:

Odbior i zagospodarowanie odpadéw komunalnych: 697.792,32 zt

VI. Wyposazenie mieszkancow w worki

W ramach systemu wyposazono wszystkich mieszkancéw w worki do zbierania odpadéw

komunalnych:

1) NIEBIESKIz przeznaczeniem papier;

2) ZIELONYz przeznaczeniem naszkto;

3) ZOLTYz przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne;

4) BRAZOWY z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegajace biodegradacji, ze

szcezegdlnym uwzglednieniem bioodpadéw;

5) CZARNYz przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane);

Obowiazkiem Wykonawcy tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stoczku

ul. Wegrowska 22 07-104 Stoczek byto pozostawienie dla posesji od ktérej odebrano odpady

workéw "na wymiane" oraz ,,workéw dodatkowych" w przypadku zgtoszenia okresowego

zwiekszenia odpadéw w gospodarstwie przez wlasciciela posesji.
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