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I. Wstęp. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb 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 możliwości technicznych                              

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

powstaje na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających                    

na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

II. Zagadnienia ogólne. 

 

1. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy 

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

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek - Umowa – GPI.271.13.2019 zawarta w dniu 

20.12.2019 r. na okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz umowa z dnia 

26.08.2020 r. na okres od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. na odbiór odpadów 

komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W okresie od 

01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy Sadowne odbierało 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Gdańska 69,  

07-100 Węgrów - Umowa – GPI.271.10.2020 zawarta w dniu 10.09.2020 r. na odbiór 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa 

została zawarta od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r. 

2. Na terenie Gminy Sadowne zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów komunalnych 

(odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia, odpady 

wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny). 

3. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej 

tj. Urząd Gminy Sadowne, placówki oświatowe na terenie Gminy Sadowne. 
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4. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin 

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

bezpłatnie oddać w ramach zbiórki odpadów.  

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

na ul. Strażackiej i ul. Kuźnicy. 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

Na terenie Gminy Sadowne nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.                                   

Ze sprawozdań rocznych przesłanych do tutejszego Urzędu przez podmioty zbierające odpady 

komunalne wynika, że: wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Zakład 

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

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare 

Lubiejewo – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, PreZero 

Recycling Zachód Sp. z o.o. Instalacja do    mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych z siedzibą w Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń oraz Zakład 

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. Odpady 

selektywnie zebrane, tj.: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych i 

metali, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, zostały przekazywane do 

Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki, Dobra Energia Sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Głowackiego 87, 28-300 Jędrzejów oraz do Krynicki Recykling S.A. Zakład 

Uzdatniania Stłuczki Szklanej Pełkinie 136a, 37-511 Wólka Pełkińska – instalacja uzdatniania 

stłuczki szklanej. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do EKO HARPOON – Recykling 

Sp. z o.o Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów – instalacja do przetwarzania ZSEIE. 
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Na terenie Gminy Sadowne istnieje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowany w miejscowości Sadowne przy ulicy Błogosławionego Edwarda Grzymały, 

prowadzony przez Urząd Gminy w Sadownem. Otwarty jest on od wtorku do piątku w 

godzinach 8-16 oraz w soboty w godzinach 11-19 i przyjmuje od właścicieli nieruchomości 

następujące rodzaje odpadów: 

- przeterminowane leki i chemikalia; 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

- zużyte opony; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

- odpady tekstyliów i odzieży; 

- odpady niebezpieczne. 

 

3. Liczba mieszkańców. 

 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. - 5949 osób 

b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne zgodnie                                 

z deklaracją – 4961 osób.  

c) Systemem objęto 4842 osób, zebrano 1800 deklaracji 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracjach                             

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstała na skutek 

migracji mieszkańców poza Gminę Sadowne, głównie w celach edukacyjnych                        

oraz zarobkowych. 

4. Gmina Sadowne po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi objęła nim tylko nieruchomości zamieszkałe. Z wiedzy posiadanej przez 

Urząd Gminy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych posiadają podpisane 

umowy indywidualne. 
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5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sadowne w 2020 roku. 

Ilość odpadów komunalnych w niniejszej analizie, podana jest na podstawie raportów 

miesięcznych otrzymanych od firmy odbierającej odpady. 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

447,470 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 104,620 

15 01 07 Opakowania ze szkła 135,410 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne                                    

i elektroniczne inne niż wymienione                            

w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 

29,340 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 69,140 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione                         

w innych podgrupach 

81,085 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 36,630 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 

0,800 

      16 01 03  Zużyte opony                24,340 

     15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 74,200 

                                       Zużyte urządzenia elektryczne ٭35 01 20

i elektroniczne inne niż wymienione                              

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 20 01 35٭ 

6,250 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

1,300 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 16,620 

20 01 23* Urządzeni zawierające freony 3,920 

15 01 04 Opakowania z metali  4,295 
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Dodatkowo do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dowieziono następujące 

ilości odpadów: 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,565 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,235 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

12,733 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,456 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23                   

i 20 01 35 

7,240 

16 01 03 Zużyte opony 1,925 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

14,860 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

1,090 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

19,049 

20 01 11 Tekstylia 0,090 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,350 

 

Gmina Sadowne w 2020 r. osiągnęła następujące poziomy: 

 w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 9,54 % 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

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

wielomateriałowych: 51,76 % 



 7 

Wszystkie przedstawione poziomy zostały przygotowane i opracowane zgodnie                              

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

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

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 125 862,12 zł. 

     Zaległości na dzień 31.12.2020r.   98 293,01 zł. 

     Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.     6 004,78 zł. 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  1 218 150,35 zł. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat                                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane były upomnienia.  

W 2020 r. zostało wszczętych 74 postępowań egzekucyjnych należności w opłacie                                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez skierowanie do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego tytułów wykonawczych. 

W ciągu roku na bieżąco wystawiane i wysyłane były wezwania do złożenia i zmian deklaracji. 

Dotyczyło to osób wprowadzających się na teren Gminy oraz w związku ze zmianami w ilości 

osób, wynikające np. z urodzeń czy zgonów. Prowadzona była również weryfikacja danych 

zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.  

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 130 304,00 zł 

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki 

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w worki do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1)   NIEBIESKI z przeznaczeniem papier;  
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2)   ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;  

3)   ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne; 

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;  

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

Obowiązkiem Wykonawcy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.   Zakładu 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 oraz w okresie od 01.11.20 r. do 31.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 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.  

 

Zatwierdził 

Wójt Gminy Sadowne 

 

    Waldemar Cyran 
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