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I. WSTĘP 
 
 

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie miasta Węgrów za 2014 r., sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznymi 

organizacyjnych miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analizę sporządzono na podstawie art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

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

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza 

analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

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. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 

30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na 

stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej urzędu gminy. 

 
 

II. USTAWOWE ZADANIA SAMORZĄDÓW W NOWYM SYSTEMIE 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1399 z późn. zm.) samorządy są zobowiązane do następujących zadań w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie 

odpowiednich jednostek organizacyjnych; 

2. Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

3. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi;  
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4. Nadzorowanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

5. Ustanawianie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 

6. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy; 

7. Zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

8. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

9. Udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty informacji o:  

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 

nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości,  

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania,  

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające – firmę, 

oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, – adresy punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem 

godzin przyjmowania odpadów, 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych; 

10. Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

11.  Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 

przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu 

oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach ustawionych na chodniku; 



Green Key  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Węgrów za 2014 r. 

 

7 

12. Utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze 

przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; 

 

 

III.  USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY 
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ 
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 87) 

 

 

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 87). Najważniejsze zmiany wprowadzone tym aktem prawnym obejmują 

kwestie naliczania i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki 

opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 

wynoszą za miesiąc:  

a) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2 % przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca; 

b) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7 % przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej 

wody;  

c) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 – 0,08 % przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 

powierzchni lokalu mieszkalnego; 

d) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6 % przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo 

domowe. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 

dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm. 5). 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec 

zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od 

miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz 
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stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k 

ust. 1 pkt 2. 

6. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej 

działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza 

się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1. 

7. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym 

ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej 

oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 

mieszkaniową. 

8. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji 

i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej 

w zawiadomieniu. 

9. Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 

10. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiąc, w których usługa odbierania 

odpadów komunalnych była świadczona. 

11. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu, które obejmują m. in. edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

12. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. 

13. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie 

zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane 

także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do 

celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym. 

14. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być 

wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

15. Właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może wykonywać zadania 

z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem 

urzędu skarbowego. Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji 

należności pieniężnych z nieruchomości. 

Inne ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczą 

następujących zagadnień: 

1. W uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych (…), dopuszcza się ograniczenie ilości 

odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
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budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności 

w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od 

kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być 

rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa 

tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części 

wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza. 

3. Uchwała w sprawie szczegółowego (…), określa także tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest 

przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca 

miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. 

5. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

z wyłączeniem gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera 

informacje o masie: 

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 

wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady 

komunalne; 

b) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych 

z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 

c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot 

odpadów komunalnych; 

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 

procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych. 

6. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 

instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu jest obowiązany przekazać 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach, przekazanych mu 

przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi 

odpadów. Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu 

danej gminy zawiera dane o: 

a) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub 
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przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem 

procesu odzysku, któremu został poddany odpad;  

b) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz 

poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został 

poddany odpad; 

c) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 

instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu przekazuje informację 

o odpadach gminie raz w roku – w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

 

 

 

IV.  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 
MIASTA WĘGRÓW 

 

 

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

gospodarowania odpadami komunalnymi. Do skutecznego wdrożenia wszystkich 

ustawowych wymagań w mieście Węgrów wprowadzony został system oparty na 

dotychczasowych, sprawdzonych w warunkach lokalnych zasadach. 

System gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Węgrowa 

funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

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

ze zm.). 

Władze miasta zdecydowały, iż nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi na obszarze Węgrowa obejmował będzie również nieruchomości 

niezamieszkałe, a więc takie, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne (czyli na terenie, których prowadzona jest działalność gospodarcza). 

Na terenie jednostki wprowadzono następujące zasady dotyczące selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych: 

 w worku/pojemniku niebieskim gromadzony jest papier i tektura, w tym: gazety 

i czasopisma, papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie, książki, karton, tektura, 

worki papierowe, odzież tkanina, buty; 

 w worku/pojemniku żółtym gromadzone są tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe, w tym: puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, 

środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, małe opakowania 

styropianowe, czyste kanistry plastikowe, folie, reklamówki, zakrętki, puszki po 

napojach i konserwach, metale kolorowe, kapsle i inne elementy metalowe, 

opakowania wielomateriałowe typu tetrapak, opakowania po mrożonkach; 

 w worku/pojemniku białym gromadzone jest szkło opakowaniowe białe i kolorowe, 

w tym: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po 

kosmetykach, szklane opakowania farmaceutyczne; 
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 w worku/pojemniku fioletowym gromadzone są bioodpady i opakowania ulegające 

biodegradacji, w tym: resztki warzyw i owoców, resztki roślinne z kuchni, skorupki jaj, 

odpady spożywcze, fusy z herbaty i kawy, liście i chwasty, ziemia po przesadzaniu 

kwiatów, rozdrobnione pędy roślin i gałęzi, trociny, mokry papier i ręczniki papierowe, 

odpady zielone, opakowania biodegradowalne; 

 w worku/pojemniku zielonym odpady zielone, w tym: części pochodzące z pielęgnacji 

terenów zieleni oraz targowisk (rozdrobnione gałęzie, liście, trawa); 

 w worku/pojemniku czarnym gromadzony jest popiół; 

 w worku/pojemniku szarym gromadzone są odpady pozostałe po segregacji, w tym: 

worki z odkurzaczy, sznurki, wstążki, szkło płaskie, ceramika, szkło zbrojone, lustra, 

pieluchy, artykuły higieniczne, wata, waciki, zmiotki. 

Odpady niesegregowane odbierane są z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie a z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień. Natomiast 

odpady gromadzone w sposób selektywny powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na 

miesiąc. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za 

mieszkańca. Jak powszechnie wiadomo żadna z metod naliczania opłaty nie jest wolna od 

wad, jednak w wyniku konsultacji społecznych Radni podjęli decyzję, iż na terenie gminy 

opłata dla nieruchomości zamieszkałych naliczana będzie w zależność od liczby 

mieszkańców nieruchomości. Metoda ta jest najbardziej akceptowalna społecznie (opłata 

dotyczy każdego mieszkańca w równym stopniu), jest również niezależna od uwarunkowań 

lokalnych, np. poziomu zwodociągowania oraz statystycznie przekłada się na ilość 

wytwarzanych odpadów. 

Szczegółowe informacje i analiza poszczególnych elementów tworzących system 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Węgrów przedstawiona została 

w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu. 

 

 

 

V. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
ELEMENTY OBLIGATORYJNE ZAWARTE W ART. 9TB 

 

 

5.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 
z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania 

 

 

Regionem gospodarki odpadami komunalnymi jest określony w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami, obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców. Regionalną 

instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów 

o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 

zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologii oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 
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a) mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku, 

b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach 

odrębnych, 

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 

krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Miasto Węgrów wchodzi w skład Ostrołęcko-Siedleckiego Regionu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Województwa Mazowieckiego. Region ten jest największym pod 

względem terytorialnym, regionem gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie 

Mazowieckim. W skład tego obszaru zaliczono 92 gminy z powiatów: ostrołęckiego, 

ostrowskiego, wyszkowskiego, łosickiego, garwolińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, 

węgrowskiego, mińskiego, wołomińskiego, makowskiego i pułtuskiego oraz miasta Siedlce 

i Ostrołęka. 

Zasięg terytorialny regionu oraz rozmieszczenie instalacji do zagospodarowania 

odpadów komunalnych przedstawiono na kolejnej rycinie. 
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Ryc. 1. Lokalizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

w Regionie Ostrołęcko – Siedleckim 
Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzgl. lat 2018 – 2023 

 

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie odebrane 

z terenu gminy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mają być 

zagospodarowywane w RIPOK-ach wyznaczonych dla regionu, którym znajduje się dana 

gmina. 
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Według uchwały Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

6 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, 

na terenie Regionu Ostrołęcko-Siedleckiego funkcjonują następujące instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych: 

1. Instalacje regionalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych – MBP: 

 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji w m. Ławy, gm. Rzekuń; 

 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - linia sortowania zmieszanych 

odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożberskiej, gm. 

Suchożebry 

1a. Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych – MBP: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - 

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych 

i komposter typ 16, m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecki; 

 Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel - sortownia zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Laskowiec, gm. Rzekuń; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie - linia do segregacji odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w m. Łojew, gm. Łochów; 

 EKOLIDER Jarosław Wyglądała w Garwolinie - Sortownia zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zebranych, m. Lucin. gm. Garwolin; 

 Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - sortownia odpadów komunalnych zmieszanych 

i selektywnie zebranych i kompostownia odpadów organicznych selektywnie 

zebranych powiązana z instalacją do zagospodarowania osadów ściekowych, 

m. Wierzbno, gm. Wierzbno; 

 EKO-SAM BIS Sp. z o.o. w Halinowie - Sortownia odpadów w Jakubowie, gm. 

Halinów; 

2. Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – 

kompostownie: 

 brak. 

2a.  Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK do przetwarzania odpadów 

zielonych i bioodpadów – kompostownie: 

 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - kompostownia odpadów zielonych w m. Ławy, gm. 

Rzekuń; 

 Eko Team Sp. z o. o w Węgrowie - kompostownia odpadów zielonych, m. Wierzbno, 

gm. Wierzbno; 

 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - kompostownia odpadów 

zielonych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - 

kompostownia odpadów zielonych w Starym Lubiejewie, gm. Ostrów Mazowiecki; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej - mobilny 

komposter do kompostowania odpadów zielonych w Małkini Górnej. 

3. Instalacje regionalne – składowiska odpadów: 
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 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach – składowisko odpadów 

komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. Suchożebry; 

3a.  Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK do składowania odpadów 

komunalnych: 

 Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce – 

składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej - 

Składowisko odpadów w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka; 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko 

odpadów komunalnych Węgrów - Ruszczyzna, gm. Węgrów; 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko 

odpadów komunalnych w m. Wożbin, gm. Cegłów; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie -Składowisko odpadów komunalnych 

w Łojewie, gm. Łochów; 

 Gmina Borowie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, 

qm. Borowie 

 Wójt Gminy Stara Kornica - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Stara 

Kornica; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie - Składowisko odpadów 

w m. Mroczki Rębiszewo, gm. Różan; 

 Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe EKO-SAM BIS w Halinowie - Gminne 

składowisko odpadów komunalnych w m. Moczydła, gm. Jakubów 

 Wójt Gminy Latowicz - Składowisko odpadów komunalnych w m. Latowicz - 

Rozstanki, gm. Latowicz; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku -Składowisko odpadów 

w m. Brok, gm. Brok; 

 Urząd Gminy w Starym Lubotyniu - Gminne składowisko odpadów komunalnych 

w m. Lubotyń Włóki, gm. Stary Lubotyń; 

 MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce - Składowisko odpadów w m. Brzezinko - Rościszowskie, 

gm. Wąsewo; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - Składowisko odpadów komunalnych 

w m. Kotuń, gm. Kotuń; 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie - Składowisko 

odpadów komunalnych w m. Bale, gm. Mokobody; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu - Gminne składowisko odpadów 

komunalnych w m. Dąbrówka - Ług, gm. Skórzec; 

 Wójt Gminy Wodynie - Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Oleśnica, 

gm. Wodynie; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku - Międzygminne składowisko odpadów 

komunalnych w m. Gajówka Zachodnia, gm. Stoczek; 

 Eko Team Sp. z o.o. w Węgrowie – Międzygminne składowisko odpadów, 

m. Wierzbno, gm. Wierzbno; 

 Związek Komunalny „Nieskażone Składowisko” w Łosicach – składowisko odpadów 

komunalnych w m. Łosice, gm. Łosice. 

Według Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza wymagana moc przerobowa 

w 2014 r. dla instalacji RIPOK znajdujących się w regionie Ostrołęcko - Siedleckim powinna 

wynosić: 
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 dla instalacji MBP – w części mechanicznej – 230 318 Mg oraz w części biologicznej 

– 115 159 Mg; 

 dla kompostowni odpadów zielonych – 10 011 Mg, 

 dla składowisk – 138 191 Mg. 

Dla wszystkich wymienionych powyżej instalacji wystąpił deficyt mocy przerobowej. 

Czyli aby zapewnić prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionie 

powinny powstać dodatkowe instalacje (lub powinny zostać rozbudowane te już istniejące). 

Bilans mocy przerobowej dla regionu przedstawiono w kolejnej tabeli. 

 
Tabela 1. Bilans mocy przerobowych w ostrołęcko-siedleckim regionie gospodarki 

odpadami 

Rodzaj instalacji 

Moc przerobowa instalacji [Mg/rok] 

Potrzeba w regionie 
Brakujące moce (-)  
lub nadwyżka (+) 

2014 2017 2020 2014 2017 2020 

Instalacja do MBP 
przetw. odpadów 

zmieszanych 

część 
mech. 

230 318 241 984 255 547 -28 723 -40 384 -53 952 

część 
biolog. 

115 159 120 992 127 774 -85 661 -91 492 -98 276 

Kompostownia odp. zielonych 10 011 10 588 11 121 -841 -1 418 -1 951 

Składowisko 138 191 145 191 153 328 +689 569 +260 967 -190 902 

Źródło: WPGO dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzgl. lat 2018 – 2023 

 

W 2014 r. odebrane z terenu Węgrowa zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

ulegające biodegradacji zostały przetworzone w RIPOK Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

w Siedlcach, natomiast pozostałości z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

zdeponowano na składowisku odpadów komunalnych w Woli Suchożeberskiej, gm. 

Suchożebry zarządzanego przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach. Czyli 

sposób postępowania z tymi frakcjami odpadów komunalnych odebranymi z terenu miasta 

jest jak najbardziej prawidłowy i zgodny z założeniami ustawy oraz Planu Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza. 

 

 

5.2. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

 

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny zostać pokryte 

z opłaty pobieranej od właścicieli nieruchomości. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach wprawdzie nie przewidują możliwości dotowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę, ale równocześnie nie zabraniają 

gminie dotowania systemu, jeśli ma na to środki. 

Idealną sytuacją byłoby gdyby wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi (samofinansowanie się systemu) bez konieczności dotowania go przez gminę. 

Jednakże znaczna liczba samorządów gminnych w kraju dodatkowo dopłaca do niego. 

Należy zaznaczyć, iż samorządy nie mogą przeznaczać środków zebranych w ramach opłaty 

„śmieciowej” na inne cele niż związane z funkcjonowaniem gminnej gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Według art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 obsługi administracyjnej tego systemu; 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także 

pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały 

wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na 

wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych 

w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz 

utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie 

Węgrowa odbywał się na zasadzie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą zamówienia 

zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie. Wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie zadania wyniosło 451 051,20 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje 

112 762,80 zł. 

W dniu 11.04.2014 r. Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadomił, iż w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa” za 

najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów. Zadanie to realizowane 

będzie w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2015 r. za cenę ryczałtową wynoszącą 

1 760 400,00 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje 88 020,00 zł. 

Łączny koszt poniesiony w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych w 2014 r. wyniósł więc 1 155 211,20 zł. 

Planowany dochód z tytułu uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. powinien wynosić 1 818 985,68 zł. 

Dochód rzeczywisty wyniósł jednak 1 735 059,59 zł. Zaległości z tytułu opłaty za 2014 r. 

wynoszą więc 84 191,87 zł (4,6 % planowanego dochodu). 

Według danych przekazanych przez Urząd Miejski baza płatników zobowiązanych do 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje 2 253 właścicieli 

nieruchomości. W ilość tą wchodzi: 1 835 nieruchomości zamieszkałych, 323 nieruchomości 

niezamieszkałych oraz 95 nieruchomości mieszanych. Poniżej przedstawiono 

zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów dla poszczególnych nieruchomości: 

 nieruchomości zamieszkałe: 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Węgrów za 2014 r. Green Key  

 

18 

 selektywne gromadzenie odpadów – 453 nieruchomości co stanowi 24,7 %; 

 selektywne gromadzenie odpadów wraz z kompostowaniem – 1 163 

nieruchomości co stanowi 63,4 %; 

 nieselektywne gromadzenie odpadów – 219 nieruchomości co stanowi 11,9 %. 

 nieruchomości niezamieszkałe: 

 selektywne gromadzenie odpadów – 151 nieruchomości co stanowi 46,7 %; 

 nieselektywne gromadzenie odpadów – 172 nieruchomości co stanowi 53,3 %. 

 nieruchomości mieszane: 

 selektywne gromadzenie odpadów – 81 nieruchomości co stanowi 85,3 %; 

 nieselektywne gromadzenie odpadów – 14 nieruchomości co stanowi 14,7 %. 

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej regularnie dokonują na podstawie 

raportów miesięcznych dostarczanych przez przedsiębiorstwo odbierające odpady 

komunalne z terenu miasta, czynności sprawdzających, w których wyniku w 2014 roku 

wykryto ponad 300 nieprawidłowości. W 27 przypadkach, na podstawie art. 6o i art. 6q 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 165 § 1 i 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wszczęto postępowania administracyjne mające 

na celu ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W wyniku podjętych działań i czynności sprawdzających umorzonych zostało 23 

postępowań, wydano 1 decyzję o wysokości opłaty. W trakcie są 3 postępowania o ustalenie 

wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Jak wspomniano wcześniej zaległości które powstały na skutek nie wnoszenia opłaty 

przez mieszkańców w 2014 roku wyniosły 84 191,87 zł. W trakcie czynności windykacyjnych 

wystawiono 437 upomnień. Skuteczność działań  w zakresie ściągania zaległości wyniosła 

na koniec roku 76 %. Do urzędu miejskiego wpłynęło 8 podań o umorzenie zaległości w tym 

1 podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Wszczęte zostały 22 postępowania egzekucyjne 

do Urzędu Skarbowego 

Po odjęciu kosztów poniesionych w 2014 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od planowanych wpływów z tytułu opłaty „śmieciowej” pozostanie kwota 

w wysokości 663 774,48 zł. Kwota ta stanowi, aż 57,5 % kosztów poniesionych w 2014 r. 

w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, co świadczy o tym, iż uchwalona 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przeszacowana. 

Należy jednak pamiętać, iż koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

to nie tylko koszty odbioru i zagospodarowania odpadów ale również wydatki pozostałe takie 

jak: koszty akcji edukacyjnych i informacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania 

odpadami, obsługi administracyjnej systemu czy też utrzymania PSZOK. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze fragmenty stanowiska Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wykorzystania 

nadwyżki przychodów nad kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów 

komunalnych: 

„Gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem 

systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. W przypadku ustalenia stawki opłaty na 

właściwym poziomie, może pojawić się w trakcie roku zjawisko przejściowego braku 

zrównoważenia dochodów z opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu (nierównowaga 

przejściowa). Jeżeli w trakcie wykonywania budżetu powstaje niedobór (niższa realizacja 

wpływu z tytułu opłat niż ponoszone wydatki), to gmina winna dofinansować z dochodów 

własnych system dla pełnej realizacji zadania oraz zintensyfikować działania windykacyjne. 
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Gdyby jednak stawka opłaty została ustalona zbyt nisko lub zbyt wysoko, spowodowałoby to 

trwałą nierównowagę - wystąpi nadwyżka bądź niedobór środków. W takiej sytuacji należy 

przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie 

zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów 

z wydatkami.” 

Władze Miasta Węgrowa postąpiły zgodnie z cytowanym powyżej stanowiskiem 

i w dniu 30.06.2014 r. Rada Miejska przyjęła Uchwałę Nr XLV/302/2014 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta Węgrowa, w której to ustalono niższe stawki opłaty. Uchwała ta szczegółowo 

zostanie omówiona w dalszej części opracowania. 

 

 

5.3. Liczba mieszkańców miasta Węgrów 
 

 

Według danych przekazanych przez Urząd Miejski liczba ludności zameldowanej na 

obszarze Węgrowa (stan na 31.12.2014 r.) wynosiła 13 093 osoby, w tym 12 862 os. 

zameldowanych na pobyt stały oraz 231 na pobyt czasowy. 

Natomiast liczba osób zamieszkujących nieruchomości znajdujące się na terenie 

miasta według złożonych deklaracji wynosi 10 603 osób, co stanowi 81 % ludności 

zameldowanej na terenie Węgrowa (w deklaracji wykazano o 2 490 osób mniej). 

Oczywiście liczba mieszkańców faktycznie zamieszkująca na terenie gminy 

wykazana w deklaracjach może być niższa niż liczba mieszkańców gminy wykazana według 

ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski (spowodowane jest to najczęściej takimi 

czynnikami jak praca za granicą czy nauka w innym mieście) jednakże według opinii autorów 

niniejszego opracowania 19 % ubytek mieszkańców jest stanowczo za duży i nie można go 

tłumaczyć tylko takimi przyczynami. 

Pamiętać należy, iż podstawą przy szacowaniu stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest właśnie liczba mieszkańców wykazana w złożonych 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umyślne 

niewykazywanie wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość powoduje 

zmniejszone wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co za tym 

idzie realną możliwość podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w celu rekompensacji strat. 

 

 

5.4. 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 

 

 

Zadaniem samorządów gminnych jest również prowadzenie ewidencji umów na 

odbieranie odpadów komunalnych jakie nieruchomości znajdujące się na terenie danej 

jednostki powinny mieć zawarte (Art. 6, ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają 

się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
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gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych lub. 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b, ust. 2 – przez okazanie takich umów 

i dowodów uiszczania opłat za te usługi). 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi). 

Jako, że na terenie Miasta Węgrów do nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi włączono również nieruchomości niezamieszkałe, właściciele tych 

nieruchomości nie są zobowiązani do zawierania umów z podmiotami odbierającymi odpady. 

W związku z tym gmina nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji umów na odbiór odpadów 

komunalnych. 

 

 

5.5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 

 

Według danych GUS, które w chwili sporządzania niniejszego opracowania są 

opublikowane (opracowanie statystyczne „Infrastruktura Komunalna w 2013 r.”) liczba 

odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca województwa mazowieckiego 

wynosi 309 kg/rok. 

Przyjmując liczbę ludność faktycznie zamieszkujących nieruchomości znajdujące się 

na terenie miasta na podstawie złożonych deklaracji, a więc 10 603 os., to liczba 

wytworzonych odpadów komunalnych będzie wynosiła 3 276,327 Mg.  

Natomiast wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski dotyczącej liczby osób 

zameldowanych na terenie analizowanej jednostki (13 093 mieszkańców) ilość 

wytworzonych odpadów będzie wynosiła 4 045,737 Mg. 

 
 

5.6. 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 

 

 

W 2014 r. od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Węgrów 

odebrano 3 230,900 Mg odpadów komunalnych. 

W kolejnej tabeli przedstawiono łączną ilość odebranych odpadów komunalnych 

w 2014 r. od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie analizowanej jednostki 

w podziale na ich rodzaje. Natomiast na wykresie zobrazowano udział poszczególnych 

frakcji odpadów w ogólnej ilości odebranych odpadów komunalnych. 
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Tabela 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Węgrowa w 2014 r. 

kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odebranych 

odpadów [Mg] 

20 03 01 zmieszane odpady komunalne 2 287,200 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 178,900 

15 01 04 opakowania z metali 2,100 

15 01 07 opakowania ze szkła 138,300 

20 01 01 papier i tektura 19,900 

20 01 10 odzież (w tym odzież z włókien naturalnych - 10,1 Mg) 41,400 

20 01 23 urządzenia zawierające freony 0,200 

20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35 
0,600 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 225,800 

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 155,800 

20 03 03 odpady z czyszczenia placów i ulic 24,900 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 45,900 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 85,500 

20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 22,100 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,200 

16 01 03 zużyte opony 2,100 

Łącznie 3 230,900 

Źródło: Kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Węgrów w 2014 r. 
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Wykres 1. Struktura odebranych odpadów komunalnych z terenu Węgrowa w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne 
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Z analizy powyższych danych wynika, iż zdecydowanie największy udział w ogólnej 

ilości odebranych odpadów komunalnych posiadają zmieszane odpady komunalne – 70,8 % 

(2 287,200 Mg). Udział kolejnych frakcji odpadów jest już na dużo niższym poziomie i wynosi 

dla: odpadów ulegających biodegradacji – 7,0 %, opakowań z twrzyw sztuczncyh – 5,5 %, 

innych odpadów nieulegających biodegradacji – 4,8 %, opakowań ze szkła – 4,3 %. 

Najmniejszy udział w ogólnej ilości odebranych odpadów komunalnych posiadają urządzenia 

zawierające freony oraz leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,01%. 

Łączna ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z przetwarzania dostarczonych 

do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w 2014 r. wyniosła 1 375,7 Mg. 

 

 
 

VI. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ REGULUJĄCE NOWY SYSTEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Władze Miasta Węgrowa realizując zadania określone w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz wprowadzając nowe zasady gospodarowania 

odpadami komunalnymi, zobowiązane były sformalizować przyjęte założenia systemowe 

poprzez tworzenie aktów prawa miejscowego. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wskazano cały szereg uchwał obligatoryjnych i fakultatywnych dotyczących 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W rozdziale tym przedstawiono obowiązujące uchwały przyjęte przez Radę Miejską 

Węgrowa w 2014 r. dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

 

6.1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta 
Węgrowa. 

 

 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wynika z art. 6k 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przedmiotową uchwałę Rada Miejska przyjęła w dniu 30.06.2014 r. (Uchwała Nr 

XLV/302/2014). 

Wybór metody naliczania opłaty dla nieruchomości zamieszkałych pozostał bez 

zmian, zmieniono natomiast stawki opłaty zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak 

i niezamieszkałych. Obowiązujące stawki opłaty przedstawiono poniżej (w nawiasie podano 

różnicę w stawce opłaty w stosunku do tych wcześniej obowiązujących): 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych: 

a) w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 16,00 zł/os/mc 

(-0,68 zł), 

b) w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 8,00 zł/os/mc  

(-2,01 zł), natomiast w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i kompostowania w przydomowych kompostownikach odpadów 

biodegradowalnych stawka opłaty wynosi – 5,00 zł/os/mc (-1,67 zł). 
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2. Dla nieruchomości niezamieszkałych ustalono następujące stawki opłaty za 

jednorazowy odbiór odpadów: 

a) w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 za pojemnik 120 l - 19,00 zł (-0,47 zł), 

 za pojemnik 240 l - 35,00 zł (-0,05 zł), 

 za pojemnik 660 l - 62,00 zł (-0,24 zł), 

 za pojemnik 1100 l - 128,00 zł (bez zmian), 

 za kontener KP – 7 - 663,00 zł (-0,68 zł). 

b) w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 za pojemnik 120 l – 10,00 zł (-1,68 zł), 

 za pojemnik 240 l – 18,00 zł (-3,03 zł), 

 za pojemnik 660 l – 33,00 zł (-4,35 zł), 

 za pojemnik 1100 l – 69,00 zł (-7,80 zł), 

 za kontener KP – 7 – 358,00 zł (-40,21 zł). 

Powodem obniżenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była 

korzystna cena zwycięskiej oferty dotyczącej wykonywania zamówienia publicznego na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.05.2014 r. do 

31.12.2015 r. Obniżone stawki opłaty w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów z pewnością zachęcą mieszkańców do takiego właśnie sposobu postępowania 

z odpadami (obniżone stawki opłaty w przypadku niesegregowania odpadów rozpatrywać 

należy jedynie w kontekście „porządkowym”). 

Dla jednego mieszkańca wprowadzone niższe stawki opłaty oznaczają roczne 

oszczędności w wysokości 24 zł dla rodziny 5-osobowej będzie to już 120 zł w skali roku 

(w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów). 

 

 

6.2. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 
 

Kolejnym elementem istotnym dla skutecznej realizacji wynikających z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązków samorządów w zakresie 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty jest przygotowanie i uchwalenie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązek 

ten wynika z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

W dniu 30.06.2014 r. Rada Miejska Węgrowa podjęła uchwałę Nr XLV/303/2014 

zmieniającą wzór deklaracji obowiązującej na terenie miasta. W uchwale tej dodano zapisy 

dotyczące warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej tym samym spełniając wymóg art. 6n ust. 1. pkt. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Jednakże najważniejszą zmianą według autorów niniejszej analizy jest dodatnie 

w części deklaracji, w której wyliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych kolumny dotyczącej miesięcznej 

częstotliwości odbioru odpadów. Wprowadzenie tej zmiany spowodowało, iż wzór deklaracji 

jest spójny z uchwałą ustalającą stawki oraz metodę naliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w poprzedniej wersji deklaracji istniało niebezpieczeństwo, iż 
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naliczona zostanie znacznie niższa opłata niż powinna, ponieważ nie uwzględniono 

częstotliwości odbioru odpadów). 

 

 
 

VII. PRZETARG NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH Z TERENU WĘGROWA 

 
 

Zasadnicza zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi polega na 

obowiązku organizacji przez samorządy przetargów na odbieranie bądź na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się 

na terenie gminy. 

Obowiązek organizowania przetargu na obieranie bądź na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynika z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

W chwili sporządzania niniejszego dokumentu realizowane jest zamówienie publiczne 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych w okresie od 01.05.2014 r do 31.12.2015 r., wykonawcą którego jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie. Przedmiot tego 

zamówienia stanowi: 

 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych; 

 prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

 zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK; 

 osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

W organizowanym postępowaniu przetargowym jako jedyne kryterium oceny oferty 

wskazana została cena. Pamiętać należy, iż w dniu 19.10.2014 r. weszła w życie ustawa 

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232). Jedną ze zmian 

wprowadzonych tym aktem prawnym jest to, iż kryterium ceny może być zastosowane, jako 

jedyne kryterium oceny ofert, tylko jeśli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny 

oraz ma ustalone standardy jakościowe. 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów nie jest oferowana na rynku przez 

wielu przedsiębiorców, lecz jedynie przez wyspecjalizowane podmioty (co wiąże się m.in. 

z koniecznością uzyskania przez wykonawców wpisu do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) tak więc nie jest 

usługa powszechnie dostępną. 

Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia na odbiór albo na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest powszechnie dostępny ani nie ma 

ustalonych standardów jakościowych, zamawiający w przetargach organizowanych po 

19.10.2014 r. poza ceną, każdorazowo ma obowiązek wskazać dodatkowe kryterium oceny 

ofert, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 
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VIII. PROWADZENIE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Kolejnym obowiązkiem gmin, wynikającym z art. 9b oraz 9c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach jest utworzenie i prowadzenie Rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Węgrowa, prowadzi Burmistrz. Rejestr 

prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych. 

W rejestrze zamieszcza się: 

 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

 określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, 

 numer rejestrowy. 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

znajdujących się na terenie Węgrowa jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru 

prowadzonego przez Burmistrza Miasta Węgrowa. Burmistrz miasta przekazuje marszałkowi 

województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. Wykaz 

przekazywany jest do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem. 

Wykreślenie podmiotu z rejestru następuje w przypadku gdy: 

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem, 

 stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem, 

 stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

 stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady 

komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych, 

 przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa wart. 6f ust. 1, 

i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 

Wpis do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Węgrowa posiadają następujące 

podmioty (stan na 01.12.2014 r.): 

1. Numer rejestrowy 3/2012 - MPK Sp. z o.o. z siedzibą w 07-401 Ostrołęka,  

ul. Kołobrzeska 5, 

2. Numer rejestrowy 1/2012 – SITA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-891 Warszawa, 

ul. Zawodzie, 



Green Key  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Węgrów za 2014 r. 

 

27 

3. Numer rejestrowy 2/2012 – P.H.U. NORD Krzysztof Kaczorowski z siedzibą  

w 02-904 Warszawa, ul. Bernardyńska 16/43, 

4. Numer rejestrowy 05/2012 – Czyścioch Sp. z o.o. z siedzibą w 05-400 Otwock,  

ul. Piastowa 2, 

5. Numer rejestrowy 06/2012 – EkoTeam Sp. z o.o. z siedzibą w 07-100 Węgrów,  

ul. Kościuszki 163, 

6. Numer rejestrowy 07/2012 – EKO SAM BIS z siedzibą w 05-306 Jakubów, Dobra 12, 

7. Numer rejestrowy 08/2012 – F.H.U. Natura Marek Michałowski z siedzibą  

w 85-522 Bydgoszcz, ul. Serocka 11, 

8. Numer rejestrowy 09/2012 - Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław 

Chyliński z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Armii Ludowej 21A/40, 

9. Numer rejestrowy 10/2012 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

z siedzibą w 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69, 

10.  Numer rejestrowy 12/2012 - REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w 02-981 Warszawa, 

ul. Zawodzie 16, 

11. Numer rejestrowy 13/2012 – Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  

w 08-110 Siedlce, ul. Błonie 3, 

12. Numer rejestrowy 01/2013 - P.P.H.U. BATORY Sp. z o.o. z siedzibą w 05-240 

Tłuszcz, ul. Batorego 9, 

13. Numer rejestrowy 02/2013 – Ziemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. Partyzantów 4, 

14. Numer rejestrowy 03/2013 – Jurant Sp. J. S. Matak, J. Borkowski z siedzibą  

w 05-220 Zielonka, ul. Ossowska 73, 

15. Numer rejestrowy 04/2013 - Ekopartner Jacek Suchecki i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą 

w 15-691 Białystok, ul. Klebeerga 20, 

16. Numer rejestrowy 05/2013 – PUK Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w 08-110 Siedlce, 

ul. Brzeska 110, 

17. Numer rejestrowy 06/2013 – Błysk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w 06-200 Maków 

Mazowiecki, ul. Armii Krajowej 1, 

18. Numer rejestrowy 08/2013 - Texland Pl Sp. z o.o. z siedzibą w 00-453 Warszawa, 

ul. Czerniakowska 145/1. 

 

 

 

IX. ORGANIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE WĘGROWA 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

obowiązkowym zadaniem własnym gminy w celu utrzymania czystości i porządku jest 

tworzenie warunków zapewniających utrzymanie porządku i czystości, między innymi 

poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Maksymalna ilość 

takich punktów nie jest ustawowo zapisana, ale według ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach na terenie każdej gminy powinien znajdować się co najmniej jeden taki 

punkt. 

PSZOK jest ważnym elementem wspierającym nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Wszyscy, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi będą mogli dostarczać do takiego punktu wytworzone komunalne odpady 

problemowe. PSZOK zapewni prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów. Ograniczone 

zostanie powstawanie na terenie gminy „dzikich wysypisk”, co z kolei wpłynie pozytywnie na 

stan środowiska naturalnego gminy. 

PSZOK na terenie Miasta Węgrowa zaczął funkcjonować od 01.07.2013 r. Utworzony 

został na składowisku odpadów komunalnych Węgrów Ruszczyzna. Punkt otwarty jest 

w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10:00 – 18:00, środa – 

7:00 – 15:00, sobota – 7:00 – 13:00. 

Do PSZOK dostarczać można następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 papier i tektura, w tym odpady nie opakowaniowe, 

 tworzywa sztuczne, w tym odpady nie opakowaniowe, 

 szkło, w tym odpady nie opakowaniowe, 

 metale, w tym odpady nie opakowaniowe, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyte opony, 

 odpady zielone, 

 drobna frakcja popiołowa. 

W 2014 r. mieszkańcy Węgrowa dostarczyli do punktu 31,300 Mg odpadów. 

Największy udział w tej liczbie posiadały odpady betonu oraz gruz betonowy. Tak duża ilość 

odpadów dostarczonych do punktu świadczy o prawidłowym jego funkcjonowaniu i że jest on 

ważnym elementem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W kolejnej tabeli przedstawiono ilość poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych dostarczonych do PSZOK w 2014 r. 

 

Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK w 2014 r. 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 4,900 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

20 01 36 0,200 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 23 

20 01 35* 0,200 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,200 

Opakowania ze szkła 15 01 07 0,800 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 7,100 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 1,800 

Odpady betonu, gruz betonowy 17 01 01 13,800 

zużyte opony 16 01 03 0,600 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 0,200 

popiół 20 01 99 0,500 

Łącznie 31,300 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego 
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X.  PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH 
 
 

W roku 2014, w ramach edukacji ekologicznej. Uruchomiona została strona 

internetowa poświęcona gospodarce odpadami na terenie miasta Węgrowa dostępna pod 

adresem www.odpady.wegrow.com.pl. Na stronie umieszczone zostały wszelkie informacje 

dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie Węgrowa. 

Witryna posiada również wiele funkcji ułatwiających kontakt z Urzędem w sprawie 

gospodarki odpadami. Najważniejszymi z funkcjonalności jest możliwość zadawania pytań, 

wypełnienie deklaracji online czy złożenie deklaracji w postaci cyfrowej. 

Uruchomiony został również portal Qweb dający mieszkańcom możliwość wglądu 

w złożone deklaracje oraz należności z tytułu opłaty śmieciowej. Portal dostępny jest 

z poziomu zakładki Q-web na stronie internetowej www.odpady.wegrow.com.pl. Moduł ten 

jest ciągle rozbudowywany i wzbogacany o nowe funkcje. 

W ramach działań edukacyjnych organizowane są też spektakle o tematyce 

ekologicznej skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

 

 
Ryc. 2. Strona główna witryny dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Węgrowa 
źródło: www.odpady.wegrow.com.pl 
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XI. SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istotnym 

obowiązkiem gmin, jest sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi 

województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca 

roku następującego po roku, którego dotyczy. 

W 2014 r. roku Burmistrz Węgrowa złożył sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. Według tego sprawozdania Węgrów 

w 2013 r. osiągnął wszystkie wymagane poziomy: 

 poziom recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu (osiągnięty 

poziom: 12,8%; wymagany poziom: ≥12 %); 

 poziom recyklingu odpadów budowlanych (osiągnięty poziom: 100 %; wymagany 

poziom: ≥36 %) 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania (osiągnięty poziom: 41,6 %; wymagany poziom: 

≤50 %). 

 

 

 

XII.  OSIĄGNIĘTE PRZEZ MIASTO WĘGRÓW POZIOMY EKOLOGICZNE 
W 2014 R – ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały dane, obliczenia oraz wytyczne jak 

obliczać osiągnięte przez miasto poziomy: 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

 

12.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

 
 

Według kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne 

w 2014 r. z obszaru Węgrowa odebrano 2 287,2 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 

Wszystkie odebrane z terenu gminy zmieszane odpady komunalne zostały 

zagospodarowane w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

(bezpośrednio na składowiska odpadów nie trafiły żadne ilości zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji). Tak więc sposób 

postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi z terenu gminy jest jak najbardziej 
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prawidłowy i zgodny z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co 

pomoże osiągnąć bardziej korzystny poziom ograniczenia składowania odpadów 

ulegających biodegradacji. 

 

Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym (2014 r.) 

 

1. Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na 

podstawie wzoru: 

 

OUB1995 = 0,155 x Lm + 0,047 x Lw [Mg] 

gdzie: 

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

[Mg]; 

Lm –liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS; 

Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS. 

 

W przypadku Miasta Węgrów OUB1995 wynosi: 

 

0,155 x 12 867 (liczba mieszkańców miasta wg faktycznego miejsca zamieszkania stan na 

31.12.1995 r.) = 1 994,4 Mg 

 

OUB1995dla Miasta Węgrów wynosi 1 994,4 Mg. Wartość ta przy wyliczaniu 

osiągniętego poziomu dla kolejnych lat będzie taka sama (jeżeli nie zmienią się przepisy 

prawa). 

 

2. Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do 

składowania w roku rozliczeniowym należy obliczać według wzoru: 

 

OUBR=  [Mg] 

gdzie: 

OUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania 

w roku rozliczeniowym [Mg]; 

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

[Mg]; 

Pr – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania dla danego roku rozliczeniowego [%] (dla 2014 r. poziom 

ten wynosi 50 %). 

W przypadku Węgrowa OUBR wynosi: 

 

OUBR=
 

= 997,2 Mg 

 

W 2014 r. z terenu Miasta Węgrów mogło być składowane maksymalnie 997,2 Mg 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
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3. Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania, oblicza się według wzoru: 

 

MOUBR = (MMR x UM) + (MWR x Uw) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) [Mg] 

 

gdzie: 

MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 

[Mg]; 

MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze 

miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg]; 

MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze 

wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg]; 

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57; 

UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla wsi wynoszący 0,48; 

MSR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania; 

US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla 

poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

 20 01 01 – 1,00; 

 20 01 08 – 1,00; 

 20 01 10 – 0,50; 

 20 01 11 – 0,50; 

 20 01 25 – 1,00; 

 20 01 38 – 0,50; 

 20 02 01 – 1,00; 

 20 03 02 – 1,00; 

 15 01 01 – 1,00; 

 15 01 03 – 1,00; 

 ex 15 01 09 z włókien naturalnych – 0,50; 

 ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien 

naturalnych – 0,50; 

MBR – masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.), przekazanych do 

składowania; 

0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych po 

mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 

19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na 

podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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W przypadku Miasta Węgrów MOUBR wynosi: 

 

MOUBR = 1 375,7 x 0,52 = 715,4 Mg 

 

W 2014 r. z terenu Miasta Węgrów do składowania przekazano 715,4 Mg odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji. 

W 2014 r. nie było selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (MSR), które bezpośrednio składowano na składowiskach odpadów. Wszystkie 

selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji zostały poddane procesom odzysku. 

Również wszystkie zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy zostały 

poddane przetworzeniu (nie były składowane). W wyniku przetworzenia 2 287,2 Mg 

zmieszanych odpadów komunalnych powstało 1 375,7 Mg odpadów kodzie 19 12 12 

przekazanych do składowania, które powstały po mechaniczo-biologicznym przetwarzaniu 

zmieszanych odpadów komunalnych (MBR). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż procesy mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK ZUOS Sp. z o.o. Siedlce 

(gdzie odebrane z terenu gminy zmieszane odpady komunalne były przetwarzane) 

charakteryzowały się niskim poziomem efektywności, gdyż z dostarczonych zmieszanych 

odpadów komunalnych (2 287,2 Mg) aż ok. 60 % (1 375,7 Mg) trafiło do składowania (pod 

kodem 19 12 12) a jedynie 40 % zagospodarowano w inny niż składowanie sposób. 

Z analizy założeń nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, 

iż największy wpływ na osiągnięcie przez samorządy gminne wymaganych poziomów 

ograniczenia składowania bioodpadów, będzie miała właśnie efektywność przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (im wyższa efektywność przetwarzania w RIPOK zmieszanych odpadów 

komunalnych tym wyższy poziom osiągnięty przez gminę). 

Niestety samorządy nie mają realnego wpływu na osiąganą przez instalację 

efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i może okazać się, iż mimo 

prowadzenia na swoim terenie wzorowego postępowania z odpadami (np. duży odsetek 

gospodarstw kompostujących we własnym zakresie bioodpady, duże ilości 

wysegregowanych odpadów itd.) poprzez niską efektywność procesów MBP zmieszanych 

odpadów komunalnych w RIPOK osiągnięty poziom może zostać nieosiągnięty (tym bardziej, 

iż instalacje efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych liczą dla 

wszystkich odpadów, które do nich trafiły a nie jedynie dla odpadów pochodzących z danej 

gminy). 

 

4. Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) 

oblicza się według wzoru: 

 

TR =  [%] 

gdzie: 

TR – osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]; 

MOUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej 

gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg]; 
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OUB1995 –  masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

[Mg]. 

Jeżeli TR = PR albo TR< PR – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty, 

gdzie: 

PR –  poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, jaki gmina musi osiągnąć w danym roku. 

 

W przypadku Miasta Węgrów TR wynosi: 

 

TR = = 35,9 % 

 

Miasto Węgrów w 2014 r. osiągnęło 35,9 % poziom ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Wymagany dla 2014 r. poziom ograniczenia składowania bioodpadów mógł wynosić nie 

więcej niż 50 %, w związku z tym Węgrów osiągnął wymagany poziom. 

W kolejnej tabeli przedstawiono a na wykresie zobrazowano ile odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji może trafić w poszczególnych latach do 

składowania z terenu Miasta Węgrowa, aby osiągnąć wymagany poziom. W tabeli ukazano 

także orientacyjne ilości zmieszanych odpadów komunalnych jakie maksymalnie można 

odbierać z terenu gminy (przy założeniu, iż wszystkie one zostaną poddane procesom 

przetwarzania oraz że efektywność ich przetwarzania w RIPOK będzie kształtowała się na 

poziomie jak w 2014 r. – 40 %). 

 

Tabela 4. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wymagane poziomy ograniczenia 
składowania 

50 % 50 % 45 % 45 % 40 % 40 % 35 % 

max. ilość bioodpadów jaka może 
być składowana – OUBR [Mg] 

997,2 997,2 897,5 897,5 797,8 797,8 698,0 

max. ilość zmieszanych odpadów 
komunalnych jaka może zostać 
odebrana z obszaru gminy [Mg] 

3 196,2 3 196,2 2 876,5 2 876,5 2 556,9 2 556,9 2 237,3 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 2. Max. ilość bioodpadów jaka może być składowana z obszaru Węgrowa 

pozwalająca osiągnąć w poszczególnych latach wymagany poziom ograniczenia masy 
odpadów kom. uleg. biod. przekazywanych do składowania 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 3. Max. ilość zmieszanych odp. kom. jaka może być odebrana z obszaru 

Węgrowa pozwalająca osiągnąć w poszczególnych latach wymagany poziom 
ograniczenia masy odpadów kom. uleg. biod. przekazywanych do składowania 

Źródło: opracowanie własne 
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Z analizy przestawionych danych wynika, iż przy poddawaniu w kolejnych latach 

wszystkich odebranych z terenu Węgrowa zmieszanych odpadów komunalnych procesom 

przetwarzania MBP (mechaniczno-biologicznego), co jest obowiązkiem oraz przy 

efektywności tego przetwarzania na poziomie 40 % (tak jak dla 2014 r.), maksymalne ilości 

zmieszanych odpadów komunalnych, jakie mogą być odebrane w kolejnych latach z obszaru 

gminy aby osiągnąć poziom, są wyższe, niż faktyczna ilość tych odpadów (2 287,2 Mg) 

odebrana w 2014 r. Jedynie dopiero w 2020 r. jeżeli ilość odebranych odpadów zmieszanych 

oraz efektywność ich przetwarzania będą na takim poziomie jak w 2014 r. to wymagany 

poziom nie zostanie osiągnięty. 

Poniżej przedstawiono szacunkowy „zapas” zmieszanych odpadów komunalnych jaki 

może być dodatkowo odebrany w poszczególnych latach z terenu miasta (w stosunku do 

ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w 2014 r.) aby osiągnąć wymagane 

poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

 2014 r. - 909,0 Mg, 

 2015 r. - 909,0 Mg, 

 2016 r. - 589,3 Mg, 

 2017 r. - 589,3 Mg, 

 2018 r. - 269,7 Mg, 

 2019 r. - 269,7 Mg, 

 2020 r. - - 49,9 Mg. 

W kolejnej tabeli przedstawiono natomiast jakie minimalne efektywności MBP 

zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK, do którego dostarczane będą zmieszane 

odpady komunalne z terenu Węgrowa, muszą zostać osiągnięte, aby gmina dotrzymała 

w kolejnych latach wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Do obliczeń wykorzystano 

założenie, iż w kolejnych latach z terenu gminy odebranych zostanie 2 287,2 Mg 

zmieszanych odpadów komunalnych i że wszystkie one zostaną poddane procesom MBP 

(tak jak w 2014 r.). 

 

Tabela 5. Orientacyjna min. efektywności MBP zmieszanych odpadów komunalnych, 
gwarantująca osiągnięcie wymaganego poziomu w kolejnych latach 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wymagane poziomy ograniczenia 
składowania 

50 % 50 % 45 % 45 % 40 % 40 % 35 % 

max. ilość bioodpadów jaka może 
być składowana – OUBR [Mg] 

846,6 846,6 761,9 761,9 677,3 677,3 592,6 

min. efektywność MBP 16 % 16 % 25 % 25 % 33 % 33 % 41 % 

max. masa MBR [Mg] 1 917,7 1 917,7 1 725,9 1 725,9 1 534,2 1 534,2 1 342,4 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 4. Wymagana minimalna efektywność procesów MBP zmieszanych odpadów 
komunalnych niezbędna do osiągnięcia określonych poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych uleg. biodegradacji przekazywanych do składowania 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z poprzedniej tabeli wynika (przy założeniu, iż w kolejnych latach odbieranych będzie 

z terenu gminy 2 287,2 Mg zmieszanych odpadów komunalnych), że aby osiągnąć 

wymagane poziomy ograniczenia składowania bioodpadów, minimalna efektywność MBP 

może być niższa niż osiągnięte w 2014 r. 40 %. Dla 2014 r. aby osiągnąć 50 % poziom 

redukcji składowania bioodpadów wystarczyłaby 16 % efektywność MBP zmieszanych 

odpadów komunalnych, natomiast aby w 2020 r. osiągnąć 35 % poziom redukcji, min. 

efektywność MBP powinna wynosić ok. 41 %. Ważnym jest aby efektywność MBP nie 

zmalała w danym roku do wartości wskazanych w tabeli, ponieważ będzie to groziło 

nieosiągnięciem przez Węgrów wymaganego poziomu ograniczenia składowania 

bioodpadów. 

W związku z wyliczeniami i prognozami przedstawionymi w niniejszym rozdziale, 

a także po przeprowadzeniu analizy stanu obecnego przetwarzania odebranych odpadów 

komunalnych, Miasto Węgrów nie powinno mieć w kolejnych latach problemów 

z osiągnięciem wymaganych rozporządzeniem poziomów ograniczenia składowania 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Należy jednak ciągle monitorować ilość 

odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy, a także przede wszystkim 

efektywność MBP zmieszanych odpadów komunalnych. Niekorzystnym zjawiskiem, 

wpływającym negatywnie na osiągane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania będzie wzrost ilości odbieranych 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz głównie spadek efektywności MBP zmieszanych 

odpadów komunalnych. Wyliczone wartości w tabelach nr 4 i nr 5 należy wykorzystywać do 

monitorowania tych wskaźników. 
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12.2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru: 

 

Ppmts= x100 % 

 

gdzie: 

Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, wyrażony w %, 

Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg, 

Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 

 

Wytyczne do obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 

 

1. Przy obliczaniu Mrpmts należy brać pod uwagę następujące odpady: 

 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 

 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 

 15 01 04 - opakowania z metali, 

 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe, 

 15 01 07 - opakowania ze szkła, 

 20 01 01 – papier i tektura, 

 20 01 02 – szkło, 

 20 01 39 - tworzywa sztuczne, 

 20 01 40 - metale. 

 

W kolejnej tabeli obliczono Mrpmts czyli łączną masę odpadów papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

odebranych z terenu Węgrowa w 2014 r. 
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Tabela 6. Ilość odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 
recyklingowi z terenu Węgrowa w 2014 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odebranych 

odpadów [Mg] 

Ilość odpadów 
poddanych 

recyklingowi [Mg] 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 0,0 5,4 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 178,9 183,4 

15 01 04 opakowania z metali 2,1 1,0 

15 01 07 opakowania ze szkła 138,3 150,6 

20 01 01 papier i tektura 19,9 19,9 

Łącznie 339,2 360,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne 

 

W 2014 r. z terenu Węgrowa odebrano 339,2 Mg odpadów surowcowych i wszystkie 

one zostały poddane procesom recyklingu. Dodatkowo do recyklingu przekazano 21,1 Mg 

odpadów, które odebrano w IV kwartale 2013 r., a które poddano recyklingowi dopiero 

w 2014 r. Tak więc łączna masa odpadów surowcowych poddanych recyklingowi w 2014 r. 

pochodzących z obszaru Węgrowa wynosi 360,3 Mg. Stosunek ilości odebranych odpadów 

do ilości tych odpadów poddanych recyklingowi świadczy o dobrej efektywności nowego 

systemu gospodarowania odpadami pod względem jakości prowadzonej selektywnej zbiórki 

na terenie gminy i późniejszego przetwarzania selektywnie odebranych odpadów 

surowcowych. Odpady selektywnie zbierane na terenie gminy nie są zanieczyszczone 

i w całości nadają się do odzysku (bez strat). 

 

2. Obliczanie Mwpmts: 
 

Łączną masę wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od 

innych wytwórców odpadów komunalnych oblicza się na podstawie wzoru: 

 

Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts 

 

gdzie: 

Lm – liczba mieszkańców miasta, 

MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

województwa (zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd 

Statystyczny), 

Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych (na podstawie aktualnego Krajowego planu 

gospodarki odpadami) 
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W przypadku Miasta Węgrów przy wyliczaniu Mwpmts wykorzystano następujące założenia: 

 

Umpmts – dla Węgrowa, który jest miastem o liczbie mieszkańców <50 tys. mieszk., według 

Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 wskaźnik ten wynosi 32,4 %. 

 
Tabela 7. Udział procentowy odpadów papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych 

Miasta <50 tys. mieszkańców 

papier 9,70 % 

metal 1,50 % 

tworzywa sztuczne 11,00 % 

szkło 10,20 % 

Łączny udział 32,40 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KPGO 2014 

 

Lm – liczba mieszkańców Węgrowa stan na 30.06.2014 r. wynosiła 12 814 (wg danych GUS) 

 

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

województwa mazowieckiego wynosi 309 kg (wg opracowania Infrastruktura Komunalna 

w 2013 r. – GUS, Warszawa 2014 r.). Pod koniec każdego roku na stronach internetowych 

GUS publikowane jest takie opracowanie, które dotyczy roku poprzedniego. 
 

Mwpmts dla Miasta Węgrów wynosi: 

 

Mwpmts= 12 814 x 32,4 % x 0,309 Mg = 1 282,9 Mg 

 

Osiągnięty przez Miasto Węgrów poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (Ppmts)wynosi: 

 

Ppmts= x 100% = 28,1 % 

 

Według przedstawionych założeń i wyliczeń Miasto Węgrów za 2014 r. osiągnęło 

28,1 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła. Wymagany rozporządzeniem poziom wynosił ≥14 %, a więc został przez 

gminę osiągnięty.  

W poniższej tabeli obliczono przybliżoną minimalną ilość odpadów surowcowych, 

jaką należy każdego roku poddawać recyklingowi, aby Miasto Węgrów osiągnęło wymagany 

rozporządzeniem poziom (przy założeniu, iż Mwpmts wynosi 1 282,9 Mg). 

 

Tabela 8. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wymagane poziomy 
recyklingu 

14 % 16 % 18 % 20 % 30 % 40 % 50 % 
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rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

przybliżona ilość odp. 
jaką należy poddać 
recyklingowi. aby 

osiągnąć wymagany 
poziom* 
[w Mg] 

179,6 205,3 230,9 256,6 384,9 513,2 641,5 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 5. Przybliżona minimalna ilość odpadów papieru, tw. sztucznych, szkła 

i metalu jaką należy poddawać recyklingowi aby w kolejnych latach Węgrów uzyskał 
wymagane poziomy recyklingu tych frakcji odpadów komunalnych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analizując dane zawarte w poprzedniej tabeli oraz zobrazowane na wykresie, wynika 

iż w 2014 r. recyklingowi należało poddać minimum około 179,6 Mg odpadów surowcowych 

a więc o około 2-krotnie mniej niż faktycznie, aby miasto osiągnęło wymagany 14 % poziom 

recyklingu. Natomiast, aby w 2020 r. Miasto Węgrów osiągnęło wymagany poziom należało 

będzie przekazać do recyklingu już minimum około 641,5 Mg odpadów, a więc prawie 2-

krotnie więcej niż w 2014 r. (w 2014 r. recyklingowi poddano 360,3 Mg odpadów 

surowcowych). 

Poniżej przedstawiono różnice w ilości odpadów jaką należy poddać recyklingowi aby 

osiągnąć wymagany poziom w poszczególnych latach w stosunku do faktycznej ilości 

odpadów poddanych recyklingowi w 2014 r.: 

 2014 r. – 180,7 Mg (zapas), 

 2015 r. – 155 Mg (zapas), 

 2016 r. – 129,4 Mg (zapas), 

 2017 r. – 103,7 Mg (zapas), 

 2018 r. – - 24,6 Mg (niedobór), 

 2019 r. – - 152,9 Mg (niedobór), 

 2020 r. - - 281,2 Mg (niedobór). 
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12.3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie 

wzoru: 
 

Pbr =  x 100 % 

gdzie: 

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %, 

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi 

innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 

Przy obliczaniu tego poziomu należy pod uwagę brać następujące odpady: 

 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  

 17 01 02 – gruz ceglany,  

 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,  

 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,  

 17 02 01 – drewno,  

 17 02 02 – szkło,  

 17 02 03 – tworzywa sztuczne,  

 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,  

 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 

 17 04 02 – aluminium,  

 17 04 03 – ołów,  

 17 04 04 – cynk,  

 17 04 05 – żelazo i stal,  

 17 04 06 – cyna,  

 17 04 07 – mieszaniny metali,  

 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,  

 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,  

 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,  

 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,  

 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 
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W 2014 r. z terenu Miasta Węgrów odebrano 85,5 Mg odpadów z grupy 17 01 01 a 

więc odpadów z betonu oraz gruzu betonowego. Wszystkie zostały poddane odzyskowi. 

 

Pbr dla Miasta Węgrów wynosi: 

 

Pbr =  x 100 % = 100 % 

 

Węgrów osiągnął 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. Wymagany rozporządzeniem poziom dla 2014 r. wynosi ≥38 %. 

 

 
 

XII. PODSUMOWANIE 
 
 

Funkcjonowanie nowych gminnych systemów gospodarowania odpadami 

komunalnymi weszło w życie na terenie Polski z dniem 01.07.2013 r. Jest to efekt 

konieczności dostosowania krajowej gospodarki odpadami komunalnymi do wymagań 

i wytycznych Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do zwiększenia świadomości 

ekologicznej społeczeństwa polskiego. Zaznaczyć trzeba, iż samorządy nie miały łatwego 

zadania przy wdrażaniu nowych zasad. Związane to było z niedoskonałością nowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta wśród wielu środowisk 

budziła kontrowersje. Bardzo ciężko pracuje się na założeniach i wytycznych, które dopiero 

co powstawały, ulegały modyfikacjom (nowelizacja ustawy z 2013 r., nowelizacja ustawy 

z 2014 r.) i ciągle budzą wątpliwości. W krótkim czasie samorządy musiały kompletnie 

zmienić dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, wymagało to 

wiedzy nie tylko z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy 

o odpadach, ale także szerokiej wiedzy z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych czy 

też ordynacji podatkowej. 

Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta Węgrowa w 2014 r. oraz analizie poszczególnych elementów 

go tworzących należy stwierdzić, iż gminna gospodarka odpadami komunalnymi, która 

prowadzona jest przez Urząd Miejski funkcjonuje dobrze. Do najważniejszych zalet systemu 

prowadzonego na terenie Węgrowa zaliczyć należy przede wszystkim: 

 osiągnięcie wszystkich wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach poziomów: recyklingu odpadów papieru, szkła, tw. sztucznych, metali, 

recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 objęcie nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi także 

nieruchomości niezamieszkałych; 

 sprawne działania władz gminy optymalizujące system i dostosowujące go do 

zmieniających się przepisów (np. stworzenie możliwości składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej czy uchwalenie niższych stawek opłaty 

jako reakcja na korzystną cenę zwycięskiej oferty złożonej w postępowaniu 

przetargowym dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych); 
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 wprowadzenie dodatkowo niższych stawek zachęcających do przydomowego 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji; 

 wprowadzenie możliwości selektywnej zbiórki popiołów; 

 wprowadzenie systemu Q-web. 

W poniżej tabeli przedstawiono nieliczne wady i problemy w funkcjonowaniu systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Węgrowa oraz proponowane działania 

naprawcze. 

 

Tabela 9. Wady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
Węgrowa oraz proponowane działania naprawcze 

Wady Działania naprawcze 

Prawie 20 % mniej mieszkańców miasta wykazanych 
w składanych deklaracjach w stosunku do ewidencji 
liczby mieszkańców zameldowanych prowadzonej 

przez Urząd Miejski 

 Intensyfikacja działań kontrolnych; 

Większość właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych zadeklarowało nieselektywne 

gromadzenie odpadów 

 Zwiększenie stawki opłaty za 
jednorazowy odbiór odpadów 
niesegregowanych; 

 Zmniejszenie stawki opłaty za 
jednorazowy odbiór odpadów 
segregowanych; 

Powstała zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie 
w wysokości 84 000 zł. 

 Intensyfikacja działań windykacyjnych; 

 Zatrudnienie dodatkowych pracowników 
zajmujących się ściąganiem zaległych 
opłat; 

Przeszacowana stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – planowane wpływy stanowią 

157 % kosztów poniesionych w związku z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

 Podjęto działanie naprawcze polegające 
na uchwaleniu niższych stawek opłat. 

Niska efektywność przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (więcej tych 
odpadów zeskładowano niż przetworzono). 

 Niezależne od gminy. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jeżeli okaże się, iż w dalszym ciągu przychody związane z uiszczaniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie wyższe niż wydatki związane z jego 

prowadzeniem należy rozważyć możliwość podjęcia uchwały na podstawie art. 6k ust. 4 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zapis wprowadzony wskutek 

nowelizacji uchwały z dnia 28.11.2014 r.). Przedmiotowa uchwała wprowadza zwolnienie 

w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 

domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. 

o pomocy społecznej. 

Władze gminy pamiętać muszą również o tym, iż ze względu na liczne zmiany 

wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 

28.11.2014 r. dotychczasowe akty prawa miejscowego, wydane na podstawie art.4, art.6l, 

art.6n, art.6r ust.3 i 4 czyli: 

 regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach; 

 uchwały w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
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 uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 uchwały w zakresie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 

zachowują swoją ważność, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

powołanej ustawy, tzn. maksymalnie do 1 sierpnia 2016 r. Czyli do tego terminu należy 

uchwalić nowe (zaktualizowane) akty prawa miejscowego wymienione powyżej. 
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