Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Roczna analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Sabnie za rok 2014
( z uwzględnieniem roku 2013)

1

Spis treści:

str.

1. Wstęp ……………………………………………………………………………….... 3
2. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ……………..3
3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ……. 4
4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ……………………………………….. 4
5. Liczba mieszkańców …………………………………………………………………. 5
6. Liczba 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 ……………………………………………………………………………….. 5
7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy ……………………… 6
8. Ilość 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 ……………………………………… 8
9. Podsumowania i wnioski …………………………………………………………….10

2

I.

WSTĘP

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi art.3 ust.10 oraz art. 9tb ust.
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.). Gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza swoim zakresem obejmuje:
1) Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
2) Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
3) Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
4) Liczbę mieszkańców,
5) Liczbę 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) Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
7) Ilość 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.
Analiza ma być swoistym podsumowaniem tego co wydarzyło się w w/w zakresie w danym
roku, a jednocześnie ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Niniejsza Analiza dotyczy roku 2014 oraz uwzględnia okres od 1 lipca do końca roku
2013, kiedy to system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmieniony w oparciu o
zasady określone w znowelizowanej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Do końca czerwca 2013r. system funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych
pomiędzy wytwórcą odpadów, a odbiorcą (firmą wywozową). Właściciele nieruchomości
zobowiązani byli do udokumentowania w formie umowy, korzystanie z usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Sabnie nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania przetwarzania odpadów komunalnych
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Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa 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 do przetwarzania odpadów
komunalnych.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z
uwzględnieniem lat 2018-2023 zostały wyznaczone regiony gospodarki odpadami. Dla
każdego regionu zostały wskazane instalacje regionalne (RIPOK) i zastępcze. Gmina Sabnie
zgodnie z WPGO należy do ostrołęcko-siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi, na terenie którego znajdują się dwie instalacje o statusie RIPOK i są to:
 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) w Ostrołęce,
gm. Rzekuń, m. Ławy składająca się z sortowni odpadów selektywnie
zebranych oraz kompostowni.
 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce, Zakład w
Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 w zakresie:
- Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych (MBP) -Sortownia odpadów komunalnych oraz kompostownia
odpadów.
- instalacja regionalna do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z
sortowania i pozostałości mechaniczno- biologicznego przetwarzania przeznaczone do
składowania, mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach danego regionu. W pierwszej
kolejności odpady muszą być kierowane do instalacji posiadającej status RIPOK położonych
najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W listopadzie 2014r. dla mieszkańców, którzy w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów zakupiono
pojemniki 120 l. na szkło i odpady ze szkła.
Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie to przede wszystkim utworzenie stacjonarnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych .
1. Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, 61 206,50
transport i zagospodarowanie odpadów) poniesione w
2013r.
2. Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, 139 884,84
transport i zagospodarowanie odpadów) poniesione w
2014r.

i
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4. Liczba mieszkańców.
W Gminie Sabnie na dzień 31.12.2014r. zameldowanych było 3904 osoby. W deklaracjach o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy
ujętych zostało 3307 mieszkańców (stan na 31.12.2014r.). Po weryfikacji złożonych
deklaracji wynika, że 597 osób pomimo, że są zameldowane nie zamieszkują na terenie
Gminy Sabnie. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu
uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna
sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną
pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu
weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r.- 3904 osoby
b) liczba złożonych deklaracji ogółem: 1144 (tj. 3307 osób zamieszkuje na
terenie gminy Sabnie wg. złożonych deklaracji)
 liczba złożonych deklaracji na zbiórkę odpadów zmieszanych : 191
(386 osób),
 liczba złożonych deklaracji na selektywną zbiórkę: 953 (2921 osób)
W ramach „uszczelnienia” systemu do mieszkańców wysyłane są wezwania do
złożenia deklaracji lub wyjaśnienia przyczyn jej niezłożenia. W 2013r. wezwania
skierowano do 69 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ponadto przeprowadzono 8
postępowań w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami, o której mowa w art.6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
W 2014r. do 1 właściciela nieruchomości skierowano wezwanie do złożenia deklaracji
oraz do 61 właścicieli nieruchomości wystosowano z Urzędu Gminy wezwania do korekty
deklaracji w związku z zaistniałą różnicą pomiędzy ilością osób wskazanych w deklaracji,
a faktycznie zamieszkujących nieruchomość.
5. Liczba 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
Gmina Sabnie nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację czy dany przedsiębiorca
posiada stosowną umowę na odbieranie odpadów komunalnych powstających w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej.
Na nieruchomościach mieszanych, na których jednocześnie zamieszkują mieszkańcy i
prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub część lokalu mieszkalnego
służy do obsługi biurowej działalności gospodarczej gospodarowanie odpadami odbywa
się w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami.
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6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
a) Informacja o ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w
2013 r.
INFORMACJA ZA 2013 ROK O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)
Nazwa i adres
Sposób
instalacji,
Kod
Rodzaj
Masa odebranych
zagospodarowania6)
do której zostały
odebranych
odebranych
odpadów
odebranych
przekazane
odpadów
odpadów
komunalnych5)
odpadów
4)
4)
odpady
komunalnych
komunalnych
[Mg]
komunalnych
komunalne
Składowisko
Odpadów
Suchodół
Włościański,
08-331 Sabnieskładowisko
odpadów

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

35,4

D5

63,86

R 15

44,80

D1

5,2

D5

45,41

D1

RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów Sp.
z o.o w Siedlcach
Instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów w Woli
Suchożebrskiej
08-125
Suchożebry

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

ul. Sokołowska 2

20 03 01
RIPOK
Zakład Utylizacji
Odpadów
Sp. z o.o. w
Siedlcach
Składowisko
Odpadów w Woli
Suchożebrskiej,
08-125 Suchożebry,
ul Sokołowska 2

Krynicki Recykling
S.A. Olsztyn, ul.
Iwaszkiewicza
Krynicki Recykling
S.A. Olsztyn, ul.

20 02 03

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji

Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje

19 12 12

i przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
19 12 11

15 01 07

Opakowania ze
szkła

10,9

R-12

15 01 07

Opakowania ze
szkła

5,1

R 15

6

Iwaszkiewicza stacja uzdatniania
stłuczki szklanej
P.P.H.U. EKOPOL, 21-045
Świdnik,
al. Lotników
Polskich 1 instalacja do
recyklingu tworzyw
sztucznych
EkoTeam Sp.
z o.o. instalacja do
przerobu odpadów
zagospodarowania
komunalnych
osadów
ściekowych oraz
kompostowania
odpadów
zielonych
Wierzbno 97,
07-11 Wierzbno

15 01 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

1,41

R3

15 01 02

Opakowania z
tworzyw
sztucznych

0,4

R 15

30,8

R5

3,5

R5

12,9

R5

0,07

R5

13,9

R5

20 01 02
20 01 40
20 01 39
15 01 05
20 03 07

Szkło
Metale
Tworzywa
sztuczne
Opakowania
wielomateriałowe
Odpady
wielkogabarytowe

b) Informacja o ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w
2014 r.
INFORMACJA ZA 2014 ROK
O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
2)
Z
OBSZARU
GMINY
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ORAZ
SPOSOBIE
ICH
3)
ZAGOSPODAROWANIA
Nazwa i adres
Rodzaj
Masa odebranych
Sposób
instalacji,
Kod odebranych
6)
odebranych
odpadów
zagospodarowania
do której zostały
odpadów
5)
odpadów
komunalnych
odebranych odpadów
4)
przekazane
komunalnych
4)
komunalnych
[Mg]
komunalnych
odpady komunalne
Niesegregowane
20 03 01
(zmieszane)
78,1
D1
odpady komunalne
Niesegregowane
20 03 01
RIPOK
(zmieszane)
5,9
D5
Zakład
Utylizacji
odpady komunalne
Odpadów Sp. z o.o.
Inne odpady (w
Instalacja MBP
tym zmieszane
ul. Błonie 3,
substancje i
08-110 Siedlce
przedmioty)
z
19 12 12
7,2
D1
mechanicznej
Składowisko
obróbki odpadów
Wola Suchożebrska
inne niż
ul. Sokołowska 2
wymienione w
08-125 Suchożebry
19 12 11
Inne
odpady
20 02 03
5,7
D5
nieulegające
biodegradacji
20
01
02
Szkło
95,8
R5
EkoTeam Sp. z o.o.

Instalacja do
przerobu odpadów
Wierzbno 97,

20 01 40

Metale

19,7

R5

7

07-111 Wierzbno

20 01 39

Tworzywa
sztuczne

58,4

R5

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

11,4

R5

7. Ilość 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.
a) Ilość 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 odebranych w 2013 r.
Masa odebranych
odpadów o kodzie
5)
20 03 01
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
5)
składowaniu
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
innym niż składowanie
5)
procesom przetwarzania
[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich

-

-

-

Odebranych z obszarów
wiejskich

144,06

80,2

63,86

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
5)
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

a)

8,15

przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania na
5)
składowisku odpadów

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nazwa i adres składowiska, na
które przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

b)

7)

[Mg]

nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano odpady

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Sposób
8)
zagospodarowania
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
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komunalne
ulegające
biodegradacji

biodegradacji

4)

biodegradacji

4)

nieprzekazanych do
składowania na
składowiska
5)
odpadów

nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów

[Mg]
Stora Enso Poland
S.A. 07-401
Ostrołęka,
ul. Armii Wojska
Polskiego 21

20 01 01

Papier i tektura

1,3

Recykling materiałowy

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

0,35

Kompostowanie

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

6,5

Recykling materiałowy

Instalacja do
produkcji mas
włóknistych i papieru
EkoTeam Sp.
z o.o. instalacja do
przerobu odpadów
zagospodarowania
komunalnych
osadów ściekowych
oraz kompostowania
odpadów zielonych
Wierzbno 97, 07-11
Wierzbno
Stora Enso Poland
S.A.
08-110 Siedlce,
ul. Targowa 28 zakład utylizacji
surowców wtórnych

b) Ilość 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 odebranych w 2014 r.
Masa odebranych
odpadów o kodzie
5)
20 03 01
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
5)
składowaniu
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż
składowanie procesom
5)
przetwarzania
[Mg]

84

84

0

Odebranych z obszarów
miejskich
Odebranych z obszarów
wiejskich

7)

INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
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Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
5)
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

60,6

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres składowiska,
na które przekazano
odpady komunalne
ulegające biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
5)
na składowisku odpadów
[Mg]

-

-

-

-

-

-

-

-

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji
EkoTeam Sp. z o.o.
Instalacja do
przerobu odpadów
Wierzbno 97,
07-111 Wierzbno
Stora Enso
Poland S.A.
ul. I Armii Wojska
Polskiego 21
07-401 Ostrołęka

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

20 02 01

15 01 01

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
4)
biodegradacji

Odpady ulegające
biodegradacji

Opakowania z
papieru i tektury

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania na
składowiska
5)
odpadów
[Mg]

Sposób
8)
zagospodarowania
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska odpadów

10,9

Kompostowanie

49,7

Recykling materiałowy

8. Podsumowanie i wnioski
Niniejsza Analiza oprócz roku 2014 uwzględnia również okres od 1 lipca do końca 2013r.,
kiedy to system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmieniony w oparciu o
zasady określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Od lipca 2013r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sabnie funkcjonuje prawidłowo.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Sabnie na lata następne jest 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 prze Unię Europejską poziomów odzysku i
recyklingu odpadów.
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