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I. WPROWADZENIE 
 

1. Cel przygotowania analizy. 

Niniejsze opracowanie stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Szulborze Wielkie mającą na celu weryfikację możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy. 

Opracowanie wykonano na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn.zm.), 

w którym określony został zakres takiej analizy w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za rok 2014 sporządzonym na podstawie art.9q ust.1i3 ww. ustawy, celem jego 

przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

3. Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami. 
 

Przy opracowaniu analizy opierano się o niżej wymienione akty prawne: 

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023 

- Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 28 

listopada 2014r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1399  z późn.zm.) 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz.U. z 2013r., poz.122), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r., 

poz.1052), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r., poz.645) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczani poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 

2012r., poz.676). 

Prawo miejscowe uchwalone przez Radę Gminy Szulborze Wielkie, w tym m.in. : 

- Uchwała Nr 97/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania 

tych odpadów, 

- Uchwała Nr 81/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w 

sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

- Uchwała Nr 84/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie, 

- Uchwała Nr 128/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, 

- Uchwała Nr 127/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014 r. w 

sprawie zmiany w uchwale Nr 85/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 

czerwca 2013r dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

  

II. ZARYS PROWADZONEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY SZULBORZE WIELKIE 

Nowa ustawa o odpadach z grudnia 2012 roku definiuje odpady komunalne 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; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, 

która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 

Odpady te powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach 

nieruchomości niezamieszkałych jak obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury. 

Są to także odpady powstające na terenach otwartych, np.: odpady z koszy ulicznych, 

zamiatania ulic, placów itp. Rok 2013 to rok, w którym Gmina została zobowiązana do 

dostosowania istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian 

nałożonych ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymywaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz.897). 

Druga połowa 2013 roku przyniosła wiele zmian w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Na wszystkie gminy w Polsce zostały nałożone nowe obowiązki związane z 

dostosowaniem dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do 

wymagań wprowadzonych znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.). Rok 2014 to dalsza 

kontynuacja funkcjonowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie wyżej cytowanej ustawy od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina zobowiązana 

jest do objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich 

właścicieli nieruchomości. 



1. Niniejsza analiza dotyczy roku 2014. Zatem zgodnie z podjętymi przez Radę 

Gminy Szulborze Wielkie uchwałami, wysokości stawek za odbiór odpadów 

komunalnych wynoszą: W gospodarstwach 1 osobowe - 9zł/miesięcznie ( odpady 

gromadzone selektywnie), 22 zł/miesięcznie ( odpady gromadzone w sposób 

zmieszany ), gospodarstwa domowe 2 do 3 osób 15 zł/miesięcznie ( odpady 

gromadzone w sposób selektywny ) 22 zł/ miesięcznie (odpady gromadzone w 

sposób zmieszany) . W gospodarstwach 4 i więcej osobowych - 22zł/miesięcznie od 

gospodarstwa, jeżeli odpady będą segregowane lub 33 zł/miesięcznie od 

gospodarstwa, jeżeli odpady nie będą segregowane. Opłaty wnoszone są na konto 

Urzędu Gminy kwartalnie do końca miesiąca każdego kwartału . Każda zmiana 

polegająca na zmianie liczby osób zamieszkałych powinna skutkować złożeniem 

deklaracji aktualizacyjnej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wszyscy 

zamieszkujący nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku złożenia pierwszej 

deklaracji otrzymają decyzje wymiarowe. Wysokość stawki opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych zostanie wyliczona na podstawie danych posiadanych przez 

Urząd Gminy. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, którzy ich nie 

będą segregować. Druk deklaracji jest taki sam dla nieruchomości zamieszkałej i 

czasowo zamieszkałej, bez względu na liczbę osób ją zamieszkujących. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych czasowo (tzw. letnicy) oraz mieszkańcy nie 

przebywający stale na terenie gminy z różnych powodów (np. z powodu wyjazdu za 

granicę, do pracy do innej miejscowości itp.), a posiadający nieruchomości, 

powinni złożyć deklarację tzw. „zerową". 

-    Opisanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objęte osoby fizyczne oraz 

osoby przebywające czasowo tzw. „letnicy” 

- Osoby prawne (przedsiębiorcy, instytucje, organizacje itd.) nie zostali objęci tym 

systemem odbioru odpadów komunalnych, lecz są zobowiązani do zawarcia umów z 

podmiotami świadczącym usługi komunalne. 

- Wszyscy właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne są 

zobowiązani do posiadania pojemnika/ pojemników na odpady. 

- Obowiązkowo trzeba posiadać pojemnik zamykany na odpady bytowe, w przypadku 

odpadów segregowanych dopuszcza się worki foliowe. 

 

2. Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Zambrowie 

. Umowa została zawarta 01.07.2013r.- 30.06.2015r. 

W lipcu 2013 roku został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

(PSZOK ), zlokalizowany w miejscowości Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 17, do 

którego mieszkańcy we własnym zakresie mogą dostarczyć posegregowane odpady 

komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, nie pochodzące z produkcji  rolniczej 

lub innej formy działalności gospodarczej. Odpady komunalne zmieszane nie są odbierane. 

Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 



- żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

- niebieski - papier i tektura, 

- zielony - szkło i opakowania szklane, 

- brązowy – odpady biodegradowalne. 

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe odbierane 

są po ich wystawieniu przed posesje jeden raz w roku, w terminach określonych w 

harmonogramie odbioru odpadów. 

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości 

zamieszkałych mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

Popiół powstały ze spalania węgla kamiennego może być gromadzony na posesji celem 

zagospodarowania jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich 

nieruchomości z zastrzeżeniem niewysypywania popiołu na drogi, chodniki, koryta rzek, w 

miejsca zalesione i inne miejsca nielegalnych wysypisk. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości 

zamieszkałych w Gminie Szulborze Wielkie gromadzone są w pojemnikach o pojemności 

110 l,  240 l. Dodatkowo dostępne są także pojemniki o pojemności 1100 1 – przy 

budynkach użyteczności publicznej i na terenie PSZOK. 

Z nieruchomości zamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane 

są: 

- odpady komunalne zmieszane 1 raz na miesiąc, 

- odpady komunalne segregowane 1 raz na 3 miesiące, 

- odpady ulegające biodegradacji 1 raz na miesiąc,   

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz na 12  

    miesięcy.  

 
III. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

GMINY SZULBORZE WIELKIE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 

 Na terenie Gminy Szulborze Wielkie nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do 

Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w 

Czerwonym Borze. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2014 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

3.   Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 1821 osób 

Liczba gospodarstw domowych objętych systemem na dzień 31.12.2014r. –  424 

gospodarstwa  



 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W analizowanym okresie nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów z 

nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez 

Gminę Szulborze Wielkie. 

 

 

 

 

5.   Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy. 

 

        Łączna ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szulborze Wielkie w 

roku 2014 wyniosła 126,20m Mg 

 

Szczegółowe dane dotyczące ww. zagadnienia zostały zawarte w poniższej tabeli: 

 

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z 

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

      

SPRAWOZDANIE WÓJTA, 

BURMISTRZA LUB PREZYDENTA 

MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z 

ZAKRESU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA 2014 ROK 

ADRESAT 1)  

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO i 

MAZOWIECKIEGO 

2) MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR     

OCHRONY ŚRODOWISKA 

I. NAZWA GMINY (MIASTA) 

 Gmina Szulborze Wielkie ( Powiat Ostrowski ) 

 

 

 

 

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU 

GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3) 

Nazwa i adres instalacji, do 

której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych6) 

Instalacja do mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania odpadów 

komunalnych – Zakład 

Przetwarzania i 

Unieszkodliwiania 

20  03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane odpady 

komunalne) 

126,2 R-12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,6 R-12 



Odpadów w Czerwonym 

Borze 

 
15 01 02 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
4,7 R-12 

15 01 04 Opakowania z metali 1,7 R-12 

17 01 07 
Zmieszane odpady z 

betonu , gruzu 
7,5 R-5 

 

Masa 

odebranych 

odpadów o 

kodzie  

20 03 015) 

[Mg] 

Masa odpadów o 

kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu5) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż składowanie 

procesom przetwarzania5) [Mg] 

Odebranych z obszarów 

miejskich       

Odebranych z obszarów 

wiejskich 
126,2 --------------------------- 126,2 

Liczba punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, funkcjonujących na 

terenie gminy 

1 

Nazwa i adres punktu 

Kod 

zebranych 

odpadów 

komunalnych4)  

Rodzaj zebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Masa zebranych odpadów komunalnych5) 

[Mg] 

Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

ul. Romantyczna 17  

-------------- --------------------  0  

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji5) [Mg] 

19 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres składowiska, 

na które przekazano odpady 

komunalne ulegające 

biodegradacji 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do 

składowania na składowisku odpadów5) 

[Mg] 

----------------- ----------------- ----------------------- ------------------------------------ 

----------------- ----------------- ---------------------- ------------------------------------ 

----------------- ----------------- ----------------------- ------------------------------------- 

 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów 

Nazwa i adres instalacji, do 

której przekazano odpady 

komunalne ulegające 

biodegradacji 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

nieprzekazanych 

do składowania 

Sposób 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji8) 

nieprzekazanych do 



na składowiska 

odpadów5) [Mg] 

składowania na 

składowiska odpadów 

Instalacja do mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania odpadów 

komunalnych – Zakład 

Przetwarzania i 

Unieszkodliwiania 

Odpadów w Czerwonym 

Borze 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
4,2 

Mechaniczno-

Biologiczne 

przetwarzane 

20 01 08 

Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

14,8 Kompostowanie 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9) 

24,77 % 

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH 

FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I 

SZKŁA 10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych4) 

Łączna masa 

odebranych odpadów 

komunalnych5) [Mg] 

Masa odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia5) 

[Mg] 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
4,7 8,4 0 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
4,2 9,2 0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,6 5,5 0 

15 01 04 Opakowania z metali 1,7 5,9 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia11) 

następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

18,36 % 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 

INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I 

ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNLANYCH 

Kod 

odebranych 

odpadów4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów4) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) [Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia5) [Mg] 

Masa odpadów 

poddanych odzyskowi 

innymi metodami niż 

recykling i ponowne 

użycie5) [Mg] 

17 01 07 

Zmieszane 

odpady z 

betonu , 

gruzu 

7,5 7,5 0 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami11) innych niż 

100 % 



niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych [%] 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE  

I Kwartał        401 

II Kwartał      401 

III Kwartał     401 

IV Kwartał     424 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIE GMINY13) 

0 

 

 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych14) 
Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5) [m3] 

Ścieki bytowe 162 

    

 

X. DODATKOWE UWAGI 

W roku 2012 nie były magazynowane żadne odpady. 

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania 

Odpadów w Czerwonym Borze gm. Zambrów przekazała do recyklingu odpady ( papier, szkło, metal, tw. 

sztuczne) następującym podmiotom: 

- papier – Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. , ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz, 

- tworzywa sztuczne – IMP Polowat Sp. z o.o. , ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko – Biała, proces R -3 

- szkło – huty na terenie całego kraju proces R – 5  Krynicki Recykling SA, ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 

Olsztyn, 

- metal – Złomhut Sp. z o. o. Przyborów 100, 27-420 Bodzechów oraz SGK Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 21 

– R 5 

Do wyliczenia ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomów recyklingu 

w sprawozdaniu przyjęto następujące dane: 

- liczba mieszkańców w 1995 r. – 2155 osób ( dane GUS ) 

- liczba mieszkańców w 2014r. ( dane : Urząd Stanu Cywilnego w Szulborzu Wielkim ) 

Masa wytworzonych odpadów w 2014 przez jednego mieszkańca w województwie mazowieckim – 0,309 Mg  

dane GUS  

Udział odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

przekazanych do składowania (kod 19 12 12) w stosunku do ogólnej ilości odpadów zmieszanych w ZP i UO w 

Czerwonym Borze wyniósł: 

- I  kwartał 2014   38,1 %  ( 31    *  0,38,1 ) = 11,81  

- II kwartał 2014   41,4 %  ( 32,5 * 0,41,4 ) =  13,46 

- III kwartał 2014  36,6 %  ( 33,3 * 0,36,6 ) =  12,19 

- IV kwartał 2014  36,7 %  (29,4 * 0,36,7 ) = 10,79 

  Razem                                                            48,25 

Ilość wysegregowanych odpadów ( papier , szkło, metal, tw. sztuczne) ze strumienia odpadów komunalnych 

zmieszanych odebranych w 2014 r: 

- papier - 5 Mg  

- tw. sztuczne – 3,7 Mg  



- szkło- 3,9 Mg  

- metal – 4,2 Mg  

które ujęto w kolumnie IV dziale piątym 

 

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 

Imię 

Marcin 

Nazwisko 

Kiełek 

Telefon służbowy15) 

086 475 40 75 wew. 21 

Faks służbowy15) 

086 475 40 75 wew. 21 

E-mail służbowy15) 

srodowiskougszulborze@interia.pl 

Data 

15.07.2015r. 
Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

  
    

1. Osiągnięty poziom recyklingu 

1. Poziom   ograniczenia   masy   odpadów   komunalnych   ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania : 24,77 %. 

2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych- 18,36 %. 

 

 

IV. OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W 2014 ROKU 

 

Kwotę w wysokości 92 199,00 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Koszty ponoszone na obsługę administracyjną systemu w chwili obecnej nie można 

prawidłowo oszacować z uwagi na to że koszty korespondencyjne, zakupu materiałów 

biurowych, tonerów itp. nie są wyodrębnione z ogólnych wydatków urzędu. 

 

 

V. PODSUMOWANIE STANU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SZULBORZE WIELKIE W 2014 

ROKU I POZIOMY RECYKLINGU. 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szulborze 

Wielkie za 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma 

również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości 

objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przede 

wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego 

ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Zapis art. 3b oraz 3c u.c.p.g obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych.  

  



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania oraz sposobu obliczania  poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U z 

2012r. poz. 676 ), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. Poziom, który musiała osiągnąć gmina  w roku 2014 wynosi max 

50 %. Gmina Szulborze Wielkie osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 24,77 %. 

Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania jest równy bądź 

mniejszy niż poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do w/w rozporządzenia to 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania w roku 2014 został osiągnięty. 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie 

poziomów recyklingów, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 645 ), poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, w roku 

2014 wynosi min. 16 %. Osiągnięty przez Gminę Szulborze Wielkie poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 2014r. wyniósł 18,36 % i 

został osiągnięty.    

 

 

 

 


