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1. WPROWADZENIE 
 

1.1 PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

 
Utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do  zadań własnych gminy. 

 

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

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289,2056,2361,2422 ) gminy 

zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół  za 

2017 rok” została opracowana zgodnie w wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dokonania 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami.  

Analizę sporządzono w odniesieniu do art. 9tb, czyli sprawozdań złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotu 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także innych 

dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Niniejsza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

 

 

1.2  ZAKRES SPORZĄDZENIA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Zgodnie art. 9tb ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289,2056,2361,2422) analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi powinna zawierać informacje o: 

 

1. możliwościach przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

2. potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

3. kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

4. liczbie mieszkańców, 

5. liczbie 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, 

6.  ilościach odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

7.  ilościach 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. 
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1.3  REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty: 

Ustawy:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289,2056,2361,2422). 

 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1923), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. 

poz. 2422.) 

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

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

poz. 2412) 

4. Rozporządzenie 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. Nr 645). 

 

Uchwały: 

1. Uchwała Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w  

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Odrzywół 

2. Uchwała Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 

Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Uchwała Nr XIV.110.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. 

w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. od domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

4. Uchwała Nr XIV.111.2016  Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. roku 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

5. Uchwała Nr XIV.112.2016  Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

6. Uchwała Nr XIV.113.2016  Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

7. Uchwała Nr XV.118.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 września 2016r. 

w sprawie wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty. 
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8. Uchwała Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 

2012 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 

 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI  KOMUNALNYMI NA 

TERENIE GMINY ODRZYWÓŁ 

 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół zostały 

objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości 

niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane 

do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół . 

W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 

innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Ustawodawca dodaje ponad to, że 

zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli 

zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 

właściwości. Wobec powyższego źródłami powstania odpadów komunalnych są 

gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej (szkoły, obiekty 

administracji i służb publicznych, obiekty kultu religijnego, obiekty obsługi komunikacji, 

obiekty sportowe i rekreacyjne, hotele, obiekty handlowe i gastronomiczne). Do odpadów 

komunalnych zaliczają się również odpady socjalno-bytowe z obiektów usługowych 

i przemysłowych. 

Przez  gospodarowanie odpadami  rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 

postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane 

w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. 

 

Na terenie Gminy Odrzywół odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach 

domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności 

publicznej oraz infrastruktury, tereny wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej). 

Ponadto, odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, 

odpady z placów targowych i zieleni publicznej). 

 

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został wyłoniony odbiorca 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

- Przedsiębiorstwo Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas z siedzibą 

Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów. Umowa w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od 01.07.2016r. do 30.06.2019r. 

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Odrzywół odbierane są w postaci zmieszanej 

i selektywnej. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Odrzywół 

prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: 

- papier i tektura, 
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- tworzywa sztuczne, 

- metal,  

- szkło, z wyjątkiem szkła budowlanego, 

- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, 

- odpady wielomateriałowe, 

- popiół ze spalania , 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony, 

- przeterminowane leki,  

- zużyte baterie, akumulatory i żarówki, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady z rozbiórki i remontu obiektów budowlanych wykonywanych we własnym zakresie 

przez właściciela nieruchomości. 

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą kolorowych workach. 

 

Nadwyżki wyżej wymienionych frakcji oraz pozostałe frakcje odpadów podlegających 

selektywnej zbiórce mieszkańcy Gminy Odrzywół mogą przekazać  do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie wysypiska śmieci w Odrzywole 

przy ul. Radomskiej.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku 

czynny był w soboty w  godzinach od 8,00  do 15,00.  

Baterie mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się 
w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół oraz w placówkach oświatowych. 

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyte opony odbierane są po ich wystawieniu przed posesje dwa razy w roku, w terminach 

określonych w harmonogramie odbioru odpadów.  

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości 

zamieszkałych są kompostowane w przydomowych kompostownikach, lub odbierane 

selektywnie zgodnie z harmonogramem. 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Odrzywół gromadzone są w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 . 

Dodatkowo dostępne są także pojemniki o pojemności 1100 l . Z nieruchomości 

zamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są raz na miesiąc, 

natomiast odpady segregowane co 2 miesiące.  

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali gromadzić odpady 

komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości: 

 

- 18,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw wieloosobowych,  

-   8 ,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli nie segregujących odpadów 

wynosi: 

- 36,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw wieloosobowych,  

- 15,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych. 
Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są 

do uiszczania ryczałtowej opłaty rocznej w  wysokości: 
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- 54,00 zł – dla nieruchomości na której odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, 

 

-108,00 zł – dla nieruchomości, na których odpady zbierane i odbierane są w sposób 

nieselektywny.  
 

 

 

 

3. ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZETAWRZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNLANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI 

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNLNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 

 

 

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym 

miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, województwo mazowieckie zostało podzielone 

na 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi (zachodni, wschodni, centralny 

i południowy) w ramach województwa mazowieckiego oraz 2 regiony międzywojewódzkie 

(łódzki i podlaski). W skład południowego regionu gospodarki odpadami wchodzą: 

 

Tabela 1. Gminy należące do regionu południowego 

 

Powiat Gmina 

białobrzeski 
Białobrzegi, Promna, Radzanów , Stara Błotnica, 

Stromiec, Wyśmierzyce 

grójecki 

Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, 

Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad 

Pilicą, Pniewy, Warka 

kozienicki 

Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, 

Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, 

Sieciechów 

lipski 
Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, 

Solec nad Wisłą 

m. Radom Radom 

piaseczyński Góra Kalwaria, Prażmów, Tarczyn 

przysuski 
Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, 

Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa 

radomski 

Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, 

Kowala, Pionki-gmina, Pionki-miasto, Przytyk, 

Skaryszew, Wierzbica , Wolanów, Zakrzew 

szydłowiecki Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, 
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Szydłowiec 

zwoleński Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń 

 

Na terenie regionu południowego funkcjonuje 1 regionalna instalacja MBP, 1 

kompostownia oraz 2 składowiska, które przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 1. Potencjalne instalacje regionalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie regionu południowego 

 

Lp. Gmina 
Nazwa i adres 

instalacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za eksploatację instalacji 

Przepustowość 

części 

mechanicznej 

[Mg/rok] 

Przepustowość 

części 

biologicznej 

[Mg/rok] 

1  Radom  

Zakład Utylizacji 

Odpadów 

Komunalnych, ul. 

Witosa 94, 26-600 

Radom  

"Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe „RADKOM” 

Sp. z o.o., ul. Witosa 76,  

26-600 Radom  

"  

170 000  45 000  

 

 

Tabela 2 Istniejące regionalne kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów 

ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie regionu południowego 

 

Lp.  Gmina  Nazwa i adres instalacji  Podmiot eksploatujący instalacje  

Zdolność 

przerobowa 

roczna  

[Mg/rok]  

1  Radom  

Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych, ul. Witosa 94, 

26-600 Radom  

"Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe „RADKOM” 

Sp. z o.o., ul. Witosa 76,  

26-600 Radom  

"  

10 000  

 

Tabela 3 Istniejące regionalne składowiska odpadów komunalnych na terenie regionu 

południowego 

 
Lp.  Gmina  Nazwa i 

adres 

składowiska  

Podmiot 

eksploatujący 

instalacje  

Pojemność 

całkowita  

[m3]  

Pojemność 

wypełniona  

[m3]  

Pojemność 

pozostała  

[m3]  

1 Radom 

ul. Witosa 

98, 26-600 

Radom 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

Usługowo 

Handlowe 

„RADKOM” Sp. 

z o.o., ul. Witosa 

76, 26-600 

Radom 

4 000 000 2 986 381 1 013 619 

2  Warka  ul. 

Fabryczna 

41, 05-660 

Warka  

Zakład Usług 

Komunalnych w 

Warce Sp. z o.o., 

ul. Farna 4, 05-

660 Warka  

1 325 808  1 295 669  30 139  
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Tabela 4 Bilans mocy przerobowych RIPOK, w stosunku do prognozowanej masy 

wytwarzanych odpadów komunalnych w regionie południowym 

 

Rodzaj instalacji  

Masa 

odpadów do 

przetworze

nia w 2014 

r.  

Moc 

przerobowa 

instalacji 

[Mg/rok] / 

Wolna 

pojemność 

składowiska 

w 2014 r. 

[m3]  

Wynik 

bilansu  

dla roku 

2014 

niedobór (-

), nadmiar 

(+)  

Prognozowana 

masa odpadów 

do 

przetworzenia 

w 2022 r.  

Moc 

przerobowa 

instalacji 

[Mg/rok] / 

Wolna 

pojemność 

składowiska 

w 2022 r. 

[m3]  

Wynik bilansu  

dla roku 2022 

niedobór (-), 

nadmiar (+)  

Instalacja 

MBP 

[Mg/rok] 

cz. 

mech 114 455,15 170 000,00 55 544,85 101 880,13 170 000,00 68 119,87 

cz. 

biol 57 227,57 45 000,00 -12 227,58 50 940,06 45 000,00 - 5 940,06 

Kompostownia 

odpadów zielonych 

[Mg/rok] 

5 500,12 

 

10 000 

 

4 499,88 7 520,31 10 000 2 479,69 

Składowisko [m³]  
84 096,89 3 402 693,00 3402693,00 529 776,621) 2) 2872916,38 2 872 916,38 

 

 

Objaśnienia: 

1. zastosowano przelicznik zagęszczenia 1 Mg=1,3 m3 

2. masa odpadów przeznaczonych do składowania w latach 2015-2022 

 

Wymagane sumaryczne moce przerobowe instalacji, przedstawione w powyższej 

tabeli, obrazują sumaryczne wymagania ilościowe dla poszczególnych typów instalacji w 

regionie. Są to dane informacyjne, które wskazują zapotrzebowanie na przepustowości 

instalacji regionalnych poszczególnych typów, konieczne do zagospodarowania 

prognozowanej ilości wytworzonych odpadów na terenie regionu. 

Jak wynika z powyższego bilansu moce przerobowe istniejących instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zapewnią przetworzenie 

całej masy zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) odebranych w regionie, natomiast 

część biologiczna tych instalacji jest zbyt mała dla prowadzenia procesów stabilizacji 

biologicznej odpadów po przetworzeniu w części mechanicznej. Jednakże mając na uwadze 

malejący trend ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych poddawanym 

przetworzeniu w instalacji MBP, nie przewiduje się konieczności budowy nowych instalacji 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Pojemności składowisk odpadów 

komunalnych są wystarczające do unieszkodliwienia pozostałości po przetworzeniu tych 

odpadów w instalacjach MBP. Jak wynika z powyższej tabeli, zapotrzebowanie na moce 

przerobowe instalacji MBP będzie maleć, w związku z tym, w okresie najbliższych dziesięciu 

lat, instalacje MBP zmieszanych odpadów komunalnych będą stały przed koniecznością 

przebranżowienia się, w celu przyjmowania odpadów zebranych selektywnie. W regionie 

południowym nie rekomenduje się zatem rozbudowy i budowy nowych instalacji 

regionalnych dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zlokalizowane na terenie regionu południowego regionalne instalacje do 

zagospodarowania odpadów zielonych (kompostownie), mają wystarczające moce 
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przerobowe do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych odpadów 

ulegających biodegradacji i nie jest konieczna budowa i rozbudowa kompostowni. 

 

Na terenie regionu południowego obecnie nie ma zlokalizowanych instalacji MBP, 

kompostowni oraz składowisk, które mogłyby pełnić funkcję instalacji zastępczych. 

 

W 2017 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Odrzywół trafiły do instalacji 

MBP:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM , ul. Witosa 94, 26-600 Radom  

- łącznie 278,84  Mg odpadów. 

 

4. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI. 

 

Art. 3 ust. 2 pkt 10 pkt b u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Potrzeby 

inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności rozbudowy punktu selektywnego 

odbioru odpadów komunalnych PSZOK. Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie poziomu 

segregacji „u źródła”. W 2017 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych 

z wiązanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nie poniesiono żadnych kosztów 

inwestycyjnych.  

 

 

5. ANALIZA KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM , 

ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH. 

 

 

Wszelkie koszty związane z obsługą systemu (w tym również koszty poniesione w związku z 

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), zostały 

wykazane w poniższej tabeli. 

 

 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Odrzywół w związku z 

wdrożeniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie 
Wydatki (zł) 

Rok 2017 

Koszty wywozu odpadów 

komunalnych (odbiór, 

transport i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych) 

 

164.588,40 

Koszty obsługi systemu- 

wynagrodzenia 

pracowników 

związanych z tworzeniem 

oraz obsługą systemu, 

2.875,60 
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Zakup oprogramowania 

do obsługi systemu oraz 

opieka serwisowa 

1.845,00 

Razem: 194.609,00 

 

 

 

6. OPŁTY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

 

Wyszczególnienie rok 2017 

Naliczenia (przypisy) z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 194.424,00 zł 

Umorzenia 
1.610,00 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi (za rok 2017) 180.005,90 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi zaległe 12.218,53 

Wpłaty ogółem w roku 2017 
192.224,43 

Nieuregulowane zobowiązania (zaległości) z tytułu opłat za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 12.808,10 

Naliczenia (przypisy) z tytułu wystawionych upomnień 2.714,40 

Wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 1334,00 

Nieuregulowane zobowiązania (zaległości) z tytułu 

wystawionych   upomnień w roku 2017 
1380,40 

 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. W roku 2017 wystawiono 

234 upomnień. 

 

 

7. ANALIZA LICZBY MIESZKAŃCÓW 

 

Gmina Odrzywół liczy 3870 mieszkańców (stan na 31.12.2017r. pobyt stały). 

W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych 
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w Urzędzie Gminy ujętych zostało 3199 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców 

wynosząca 671 osoby 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. Upomnienia z tytułu nie 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2017 otrzymało 234 

właścicieli nieruchomości. 

 

Liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi z podziałem na poszczególne sołectwa: 
 

L.p. 

Sołectwo 

Liczba właścicieli nieruchomości, 

objętych systemem gospodarowania 

odpadami 

Liczba osób objętych 

systemem 

 Gospodarstwa 

domowe 

zamieszkałe na 

stałe 

Gospodarstwa 

letniskowe 

 

1.  Odrzywół 290 20 870 

2.  Ceteń 49 9 177 

3.  Dąbrowa 27 8 92 

4.  Dębowa Góra 5 0 11 

5.  Janówek 5 5 15 

6.  Jelonek 21 10 64 

7.  Kamienna Wola 76 3 261 

8.  Kolonia Ossa 42 1 144 

9.  Kłonna  73 1 275 

10.  Kłonna Kol. 10 1 33 

11.  Lipiny 32 1 86 

12.  Emilianów 8 3 26 

13.  Myślakowice 30 3 105 

14.  Myślakowice Kol.  24 7 76 

15.  Ossa 44 4 153 

16.  Różanna 7 16 19 

17.  Stanisławów 28 4 93 

18.  Wandzinów 23 1 67 

19.  Wysokin 150 8 523 

20.  Łęgonice Małe 32 9 85 

21.  Walerianów 2 2 7 

22.  Las Kamiennowolski 6 2 7 

23.  Badulki 2 0 10 

OGÓŁEM 986 118 3199 
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Liczba gospodarstw domowych wykazanych w złożonych do Wójta Gminy Odrzywół 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 

dzień 31.12.2017r. wyniosła 986 gospodarstw, w tym 187  stanowią jednoosobowe 

gospodarstwa domowe.  

W 2017 r. ok. 1100 gospodarstw domowych i letniskowych  zadeklarowało segregację 

odpadów, co stanowiło 99,63 % gospodarstw  ogółem. 

Według złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń część osób zameldowanych  

w Gminie Odrzywół przebywa poza terenem gminy (pobyty związane z pracą, nauką, 

leczeniem  itp.). 

 

8. POSTĘPOWANIE WOBEC WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , KTÓRZY 

NIE ZŁOZYLI DEKLARACJI O WYSOKOSCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

 

Gmina Odrzywół 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 2017 roku wystawiono jedno wezwanie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie 

złożyli deklaracji za gospodarowanie odpadami. W wyniku wystosowanego wezwania 

właściciele nieruchomości złożyli deklarację. 

 

 

9. ILOŚĆ I RODZAJ OBEBRANYCH  ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z TERENU GMINY ODRZYWÓŁ  

 

W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych zebranych 

z terenu Gminy Odrzywół z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2016 

– 2017 

 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 

Razem 

Ilość odpadów 

2016r. /w Mg/ 

Razem 

Ilość odpadów 

2017r. /w Mg/ 

1.  20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
302,790 265,640 

2.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  4,460 13,200 

3.  20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
45,480 84,61 

4.  20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

1,200 4,120 

5.  16 01 03  Zużyte opony 
 

1,880 
4,23 

6.  15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
4,209 

6,400 

 

7.  15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
18,710 13,439 
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8.  

 
15 01 04 Opakowania z metali - 2,132 

9.  15 01 07  Opakowania ze szkła 19,942 49,080 

10.  20 01 02 Szkło 8,620 - 

11.  17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

- 22,900 

12.  17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 

03 

- 6,700 

Razem 407,291 472,451 

 

 

 

Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje się, że 1 

mieszkaniec województwa mazowieckiego wytwarza około 0,328 mg/rok odpadów 

komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się,  że w roku 2017 na terenie gminy 

Odrzywół ilość wytworzonych odpadów komunalnych powinna wynosić:  

3199 (liczba  mieszkańców wykazana w deklaracjach)  x 0,328 mg/mieszkańca = 1049,27 

mg. 

 

Faktycznie w roku 2017 mieszkańcy Gminy Odrzywół wytworzyli 472,451 mg odpadów 

komunalnych, co daję 0,148 mg odpadów na mieszkańca. 

 

  Powyższa różnica wynika z faktu, że Gmina Odrzywół jest gminą wiejską. 

Mieszkańcy są właścicielami posesji, na terenie, których sami zagospodarowują odpady 

zielone i biodegradowalne – do karmienia zwierząt gospodarskich oraz do wytwarzania 

kompostu do uprawy roślin. Odpady z papieru i tektury są w większości przypadków spalane 

w przydomowych kotłowniach.   

 

 

13. OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI 

ODPADÓW. 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek 

osiągnięcia określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) odpowiednich 

poziomów: 

▪ Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 

r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
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metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina 

Odrzywół osiągnęła odpowiednio: 

 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ( %) 

lata 
2012 

r. 
2013 r. 2014r. 2015r. 2016 r. 2017 r. 

2018 

r. 

2019 

r. 

2020 

r. 

Wymagany 

do 

osiągnięcia 

poziom 

10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 
30 

% 

40 

% 

50 

% 

Poziom 

osiągnięty 

przez 

Gminę 

Odrzywół 

15.3% 12,27% 16,93% 19,74% 19,24% 26,96%    

 

 

Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na rok 2017  wynosi 20 % wobec 

powyższego Gmina Odrzywół wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym 

rozporządzeniem, uzyskując poziom recyklingu w wysokości 26,96 %. 

 

▪ Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 

 

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

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

2412, 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 2017 wynosi 45 %. Gmina Odrzywół osiągnęła 

poziom ograniczenia w wysokości  0 %. 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. 

 

▪ Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  rozbiórkowych. 

 

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) wynosi 45 % w 2017 r. oraz co 

najmniej 70 % w 2020 r. 

 

Dopuszczalne Rozporządzeniem poziomy odzysku zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. przedstawia tabela: 
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] inne niż 

niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

2014 2015 2016 2017 2018 2010 2020 

38 40 42 45 50 60 70 

 
Osiągnięty przez Gminę Odrzywół w roku 2017 poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż 

niebezpieczne) wyniósł 100 %. 

 
14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

System gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Odrzywół można uznać 

za skuteczny i racjonalny uwzględniając lokalne uwarunkowania.  

1. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości 

niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne tj.  domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe 

nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej posiadają umowy na odbiór 

odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Wójta Gminy Odrzywół . Na dzień 31.12.2017r.  -  30 podmiotów 

posiadało takie umowy. 

2. Stawka opłat została odpowiednio skalkulowana. Mieszańcy ponoszą rzeczywiste 

koszty wywozu i zagospodarowania odpadów. Łączny koszt funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższył należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 1795 zł. 

3. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 

2017 roku wynoszą 12.808,10 zł. Stanowią one 6,64% należności ogółem i nie 

wpływają na stabilność finansową systemu. Gmina w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę odbierała, każdą wytworzoną przez nich ilość 

odpadów komunalnych oraz wyposażała nieruchomości w worki niezbędne do 

gromadzenia odpadów.  

4. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż 

składowanie procesom przetwarzania. Jedynie masa 117,50 Mg zebranych 

odpadów zmieszanych została poddana składowaniu, co stanowi około 42,14 % 

masy wszystkich zebranych odpadów zmieszanych. 

5. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdza się zagrożenia dotyczącego 

braku możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. Moce przerobowe istniejących instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zapewnią 

przetworzenie całej masy zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) 

odebranych w regionie. 

6. Ponadto dzięki skutecznemu zorganizowaniu systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz zaangażowaniu mieszkańców, Gmina Odrzywół osiągnęła w 

roku 2017 wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz 

ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.  
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7. Mając na uwadze osiągnięty w roku 2017 wskaźnik (26,81%) oraz uwzględniając 

zakładany w następnych latach wzrost wymaganych poziomów odzysku i 

zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów ( 30% w roku 2018) należy 

stwierdzić, iż Gminny System w obecnej postaci nie będzie w stanie spełnić 

rosnących wymogów dotyczących wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

opakowaniowych (surowcowych – papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło). 

Skutkiem nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu będzie nałożenie 

na gminę kar finansowych, co spowoduje wzrost kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi ponoszonymi przez mieszkańców. Biorąc powyższe pod 

uwagę, należy podjąć działania w celu zwiększenia segregacji odpadów 

komunalnych, zwłaszcza dla frakcji gromadzonych „u źródła” jako odpady suche 

/papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe/ i 

szkła. 

 

W tym celu proponuje się: 

 

- kontynuowanie działań informacyjnych i edukacyjnych o sposobach i celu 

segregacji odpadów w gminie  

- systematyczne prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych dla 

dzieci  i młodzieży, podczas których zostanie przekazana i utrwalana wiedza 

o sposobie i korzyściach płynących z segregacji odpadów, czy ponownego 

wykorzystania przedmiotów, 

- opracowanie i wdrożenie procedury kontroli nieruchomości zamieszkałych 

w zakresie segregacji odpadów komunalnych, 

 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Odrzywół na lata następne jest rozbudowa punktu 

selektywnego zbierania odpadów oraz dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów. 

 

 

Analizę sporządziła: 

Monika Waśkiewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej 

 w Urzędzie Gminy w Odrzywole 
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