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Cel przygotowania Analizy 

         Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Nowe Miasto, w celu  weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych  w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Podstawą  prawną  sporządzenia Analizy jest  art. 3 ust. 2 pkt. 10  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013. poz.1399 z późn.  zm.), 

gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.  

 

I. Wstęp 

         Gmina Nowe Miasto jest gminą wiejską, zajmuję powierzchnię 118,3 km
2
 leży w północno - 

wschodniej części powiatu płońskiego województwa mazowieckiego. Sąsiednie gminy to: 

Sochocin,  Joniec  ( powiat płoński ),  Sońsk  ( powiat ciechanowski ),  Świercze  (powiat pułtuski)  

i Nasielsk ( powiat nowodworski ). Gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania miasta 

powiatowego Płońsk oraz miast: Ciechanowa, Pułtuska , Nasielska i Warszawy.  

Gmina Nowe Miasto liczy 4645 mieszkańców ( stan na 31.12.2014r.) , natomiast w złożonych 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  4035 mieszkańców ( 

stan na 31.12.2014 r.). Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych                  w 

złożonych deklaracjach wynika m. in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego 

meldunku przez uczniów i studentów.  Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych 

zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną prace przebywają poza terenem Gminy.  Na bieżąco  

prowadzone   są   działania   mające   na   celu   weryfikację   danych   zawartych   w   deklaracjach  

i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

II. Zagadnienia ogólne 

         Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto za 

rok 2014 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy 

gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.  

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości 

przetwarzania   zmieszanych   odpadów   komunalnych,   odpadów   zielonych   oraz   pozostałości   

z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ma dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, 
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którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu gminy. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Nowe Miasto. 

W okresie do 30.06. 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Miasto odbywał 

się na podstawie indywidualnie zawartych umów pomiędzy  zainteresowanym a podmiotem  

świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów, który powinien posiadać wpis do rejestru 

działalności regulowanej. 

Zadania odbioru odpadów komunalnych realizowane były  m. in. przez:   

a). Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4,  

b)  Błysk-Bis Sp. z o. o.  w  Makowie Mazowieckim, ul Armii Krajowej 1. 

W ramach nowego systemu, w celu  zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości   zamieszkałych,   Gmina   przeprowadziła   postępowanie   przetargowe   na   odbiór  

i zagospodarowanie odpadów. 

Od 01. 07. 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  odbiór odpadów 

komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Nowe Miasto  realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Płońsku , ul. Mickiewicza 4. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto. 

W okresie od  01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Nowe Miasto odbywał się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

Firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości  położonych na terenie Gminy Nowe Miasto  

wybraną w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych – jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp.  z o. o  w Płońsku,  ul. Mickiewicza  4. 

Umowy zostały zawarta na okres od: 01. 07. 2013  do  30. 06. 2014; 

                                                                01. 07. 2014  do  30. 06. 2015. 

W Gminie Nowe Miasto systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości 

zamieszkałe.  

Odpady komunalne odbierane są w sposób zmieszany i selektywny. 

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych następuje z częstotliwością:  

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej;  

- odpady zmieszane – jeden raz na  miesiąc , 

- zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – jeden raz na miesiąc  
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- odpady ulegające biodegradacji: cztery razy w roku – kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, 

- pozostałe zbierane selektywnie: dwa razy w roku. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto zorganizowane zostały punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych   ( tworzyw   sztucznych )    poprzez   umieszczenie   pojemników   siatkowych   

w wyznaczonych  miejscach. 

Jest to 13 punktów odbioru surowców wtórnych (PET). 

Gmina realizuje::  

 mobilny odbiór odpadów selektywnych – papier i tektura, metale, tetrapak, 

tworzywa sztuczne, szkło i odpady biodegradacji, 

 mobilny odbiór odpadów niebezpiecznych takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze-grupa 20, 

 mobilny odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon samochodów 

osobowych, 

 odpady przeterminowane i zbędne leki  odbierane w trzech punktach zbiórki              

– Apteka ul. Ciechanowska 75 B, Apteka ul. Główny Rynek 12, Przychodnia 

„Palium” ul. Apteczna 5, 

 zużyte baterie  odbierane w trzech punktach zbiórki -  Urząd Gminy w Nowym 

Mieście  ul. Apteczna 8 , Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym 

Mieście ul. Ciechanowska  15, Przychodnia „Palium” ul. Apteczna 5, 

 Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto w gminie stawkę  opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego  w zależności od ilości osób 

zamieszkujących  daną nieruchomość / Uchwała Nr 151/XXVI/2013 Rady Gminy w Nowym 

Mieście  z dnia 7 marca  2013 roku/. 

Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) w wysokości  20,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby , 

b) w  wysokości  25,00 zł od  gospodarstwa   domowego, w  którym   zamieszkują  3  osoby 

i więcej. 

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane  od 

właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) w wysokości  25,00 zł od gospodarstw domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby. 

b) w   wysokości  35,00 zł   od  gospodarstwa   domowego,  w  którym  zamieszkują  3  osoby  
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i więcej.  

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków na 

odpady komunalne. Cena worków ujęta  jest w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów. 

 worek żółty  –  na  tworzywa sztuczne, opakowaniowe, odpady 

wielomateriałowe,  odpady z metalu, odpady z papieru i tektury; 

 worek zielony –  odpady ze szkła; 

 worek brązowy -  odpady  biodegradowalne. 

 

III. Ocena   możliwości   technicznych   i   organizacyjnych   Gminy  

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

            Na terenie  Gminy  Nowe Miasto  nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przekazywane  są do instalacji przetwarzania 

odpadów  komunalnych   zmieszanych  –   Przedsiębiorstwo  Gospodarki   Komunalnej  w  Płońsku  

Sp. z o. o. Zakład  mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych  i odpadów selektywnych zebranych w  m. Poświętne. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

           W  2014 r.  nie realizowano żadnych  zadań inwestycyjnych  z tytułu składowania, recyklingu 

czy  odzysku  odpadów komunalnych  i z tego też tytułu  nie poniesiono żadnych kosztów. 

 

3.  Liczba mieszkańców. 

 

a)  Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 r. - 4645 osób 

b) Systemem objęto: 1267 gospodarstw domowych. oraz 40 umów podpisanych indywidualnie  

nieobjętych systemem. 

c) Na  dzień 31.12.2014 r.  selektywną   zbiórkę  zadeklarowało  351  gospodarstw  domowych , 

w sposób  zmieszany  odpady  gromadzi  916 gospodarstw domowych.  
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4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1 

 

           W  wyniku  weryfikacji  ilości   gospodarstw  domowych  na  podstawie  danych  z  rejestru 

ewidencji ludności stwierdzono , że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe  z terenu gminy 

zostały objęte systemem wywozu i zagospodarowania      

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowe Miasto oraz osiągnięte 

poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych. 

 

Na podstawie sprawozdań  otrzymywanych  od  firmy odbierającej od właścicieli nieruchomości 

odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Miasto w roku 2014 odebrano odpady: 

 

 

Kod odebranych 

odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  Masa odebranych odpadów  

(Mg) 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 170106 

7,3 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z  

mechanicznej obróbki  odpadów 

inne niż wymienione w 191211 

205,5 

20 01 01 Papier i tektura 4,06 

20 01 02 Szkło 20,5 

20 01 10 Odzież z włókien sztucznych 0,5 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,54 

20 01 32 Leki inne niż wymienione 200131 0,04 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 2,47 
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elektroniczne i inne niż 

wymienione w 200121i 200123 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

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

0,63 

20 01 39  Tworzywa sztuczne  59,6 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 2,86 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające 

biodegradacji 

34,1 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

721,5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,1 

 

 

a) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  osiągnięty przez Gminę  Nowe  Miasto 

w 2014 r. wyniósł: 21,5%. 

b) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez 

Gminę Nowe Miasto 2014 r. wniósł: 45,60% 

c) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez gminę Nowe Miasto              

w 2014 r. wyniósł : 100%. 

Osiągnięte wskaźniki są obliczane na podstawie sprawozdań od podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

6. Ilość   zmieszanych   odpadów   komunalnych,   odpadów   zielonych   oraz   pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy: 

 

W  2014 roku  na terenie Gminy Nowe Miasto wytworzono: 
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  odpadów  zmieszanych – 721,5 Mg, 

  odpadów ulegających biodegradacji - 2,86 Mg, 

 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

– 205,5. 

IV. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

w 2014 r. 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Nowe Miasto w roku 

2014 w  związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie  Koszty i wydatki 

Usługa odbioru odpadów komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ) - usługa w ramach 

przetargu 

 

  377 004,00 zł 

 

Koszty administracyjne obsługi systemu  

 

 

 32 517,82 zł 

RAZEM 409521,82 

 

V. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

 

a) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  405 292,90 zł 

b) Zaległości na dzień 31.12 2014 r. - 54 807,10 zł 

c) Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r.  - 5700,50 zł 

d) Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 454 399,50 zł 

 

IV. Podsumowanie 

 

1. Gmina Nowe Miasto  we właściwy sposób wdrożyła nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy wyłączające 

domki  letniskowe oraz nieruchomości niezamieszkałe. 
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2. Na terenie Gminy Nowe Miasto w 2014 roku, zostało odebranych 873,2 Mg odpadów komunalnych  

z czego odpadów zmieszanych 763,2 Mg. 

3. W zakresie gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi Gmina Nowe Miasto w roku 2014 

prowadziła system zgodnie z wytycznymi „Planem  Gospodarowania Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego”. 

4. W 2014 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru 

Gminy wyniósł 21,15% przy minimalnym poziomie na 2014 r. - 14%. Wymagany poziom został 

osiągnięty. 

Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania w 2014 r. wyniósł 45,6% przy minimalnym poziomie na 2014 r.,          - 50%. 

Wymagany  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. wyniósł 100%, przy 

minimalnym poziomie na 2014 r., - 38%. 

5. Nie stwierdza się obecnie braku trudności  organizacyjnych i technicznych dla poprawnego 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Nowe Miasto na następne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w celu ograniczeń ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określających przez Unię Europejską poziomów odzysku  i  recyklingu odpadów. 

 

 

 

  Opracowała:                                                                                         Zatwierdził: 

Alina Jasińska                                                                       Wójt Sławomir Dariusz Zalewski 

 

 

 

 


