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Podstawq sporzqdzenia niniejszej analizy jest obowiqzek wynikajqcy z art. 3 ust. 2 

pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 

(Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z p6Zn. zm.). 

Gminy zapewniajq czystosc i porzqdek na swolm terenie oraz tworzq warunki 

niezb«dne do ich utrzymania, a w szczegolnosci dokonujq corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Glownym celem analizy jest 

dostarczenie niezb«dnych informacji dla zapewnienia dalszego funkcjonowania efektywnego 

systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy oraz wskazanie dzialan w kierunku jego 

usprawlllellia. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunaLnymi sporzqdzana jest na podstawie 

sprawozdan zlozonych przez podmioty odbierajqce odpady komunalne od wlascicieli 

nieruchomosci, rocznego sprawozdania wojta z realizacji zadan z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za rok 2018, celem jego przedlozenia Marszalkowi Wojewodztwa 

Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska 

Delegatura WIOS w Ciechanowie, w terminie do 31 marca roku nast«pujqcego po roku, 

ktorego sprawozdanie dotyczy oraz innych dost«pnych danych wplywajqcych na koszty 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i w szczegolnosci obejmuje zgodnie z art. 

9tb usU ww. ustawy: 

1) mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych 

oraz pozostalosci z sortowania i pozostalosci z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadow komunalnych przeznaczonych do sldadowania; 

2) potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) koszty pOllieslOne w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych; 

4) liczb« mieszkancow; 

5) liczb« wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, 0 ktorej mowa wart. 6 

ust. 1; w imieniu ktorych gmina powinna podjqc dzialania, 0 ktorych mowa wart. 6 

ust. 6-12; 

6) ilosc odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
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7) ilos6 zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstaj,!cych z przetwarzania odpadow komunalnych pozosta!osci 

z sortowania i pozosta!osci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow 

komunalnych przeznaczonych do skladowania. 

Zgodnie z art. 9tb ust. 2 w/w ustawy analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi sporz'!dza siy w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza podlega tatie publicznemu udostypnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

urzydu gminy (art. 9tb ust.3). 

Przy sporz,!dzaniu niniejszej Analizy opierano siy 0 ustawy i akty wykonawcze 

(rozporz'!dzenia), oraz akty prawa miejscowego dotycz'!ce zagadnienia gospodarki 

odpadami tj.: 

Ustawv: 

• 	 Ustawa z dnia 14 grudnia 20120 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), 

• 	 Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z pMn. zm ..). 

ROzPorzqdzenia: 

• 	 Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

• 	 Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomow 

recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami 

niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167); 

• 	 Rozporz,!dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomow 

ograniczenia masy odpadow komunalnych u1egaj,!cych biodegradacji przekazywanych 

do skladowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 

• 	 Rozporz,!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorow 

sprawozdail 0 odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystosci cieklych oraz realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) i Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorow sprawozdan 0 odebranych i zebranych 
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odpadach komunalnych, odebranych nieczystosci cieldych oraz realizacji zadan 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627). 

Akty prawa miejscowego 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto regulowa!y 

nastypuj'lce akty prawa miejscowego tj.: 

• 	 Uchwa!a Nr 184/xxlXI2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie Gminy 

Nowe Miasto og!oszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 4 grudnia 2017 r. paz. 11073. 

• 	 Uchwa!a 185/XXlXl2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie szczeg6!owego sposobu i zakresu swiadczenia usrug w zakresie odbierania 

odpad6w komunalnych od w!ascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l 

mieszkancy i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon'l przez 

w!asciciela nieruchomosci op!aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dz. 	Urz. Woj. Maz. w dniu 4listopada 2017 r. paz. 11074. 

• 	 Uchwa!a Nr 106IXVII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maJa 2016 

r. w sprawie okreslenia g6mych stawek op!at ponoszonych przez w!ascicieli 

nieruchomosci za usrugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz 

oprozniania zbiomik6w bezodp!ywowych i transportu nieczystosci cieldych og!oszona 

wDz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. paz. 5456 

• 	 Uchwa!a Nr 1o7IXVII2 0 1 6 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maJa 2016 r. 

w sprawle wyboru metody ustalenia op!aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op!aty og!oszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 

17 czerwca 2016 r. paz. 5457. 

• 	 Uchwa!a 108IXVII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

okreslenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania op!aty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi og!oszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. 

paz. 5458 

• 	 Uchwa!a Nr 109/XVII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maJa 2016 r. 

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci op!aty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi sldadanej przez w!asciciela nieruchomosci og!oszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. paz. 5459. 
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• Uchwala Nr 1391XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsiybiorca ubiegajqcy siy 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprMniania 

zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieldych na terenie Gminy 

Nowe Miasto ogloszona Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3253. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi gmina objyla od 1 Jipca 2013 r. 

wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych. 

Podobnie jak w latach ubieglych w roku 2018 podmiotem odpowiedzialnym za 

realizacjy usrugi odbioru, transportu i zagospodarowania odpad6w komunalnych od 

wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie Gminy Nowe Miasto, wylonionym w drodze 

przetargu nieograniczonego bylo Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 

w Plonsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk. Umowa byla zawarta na okres od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Gmina nie objyla nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomosci niezamieszkalych. 

Wlasciciele nieruchomosci niezamieszkalych zawarte maH indywidualne umowy 

z Przedsiybiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Plonsku, ul. Mickiewicza 4, 

09-100 Plonsk na wyw6z odpad6w komunalnych. 

Odbi6r odpad6w od wlascicieli nieruchomosci odbywal Sly w systemie 

pojemnikowo-workowym. 

Zgodnie z obowiqzujqcym Regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku na terenie 

Gminy Nowe Miasto w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady byly odbierane 

w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Wyposazenie nieruchomosci w pojemniki nalezalo do obowiqzk6w wlasciciela 

nieruchomosci, natomiast worki sruzqce do gromadzenia odpad6w komunalnych zbieranych 

w spos6b selektywny dostarczane byly przez wykonawcy w ramach podpisanej umowy. 

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadzone byly nowe 

zasady segregacji odpad6w komunalnych. Kazdy wlasciciel nieruchomosci deklarujqc 

selektywnq zbi6rky odpad6w komunalnych zobligowany byl do wydzielenia czterech frakcji 

odpad6w selektywnie zebranych oraz piqtej - odpady zmieszane. 
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Do selektywnego gromadzenia odpad6w w 2018 roku stosowano worki 

o nastt(puj'lcych ujednoliconych kolorach oraz oznaczeniach tj.: 

• 	 worek niebieski - papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

• 	 worek zielony - szklo i opakowania szklane kolorowe, 

• 	 worek iolty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw 


sztucznych oraz odpady wielomaterialowe, 


• 	 worek br~zowy - odpady ulegaj'lce biodegradacji, ze szczeg6lnym uwzglt(dnieniem 

bioodpad6w, 

• odpady zmieszane - pojemnik lub czarny worek. 

Odbi6r wszystkich odpad6w, zar6wno zmieszanych jak selektywnie zebranych 

odbywal sit( zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Przy zbi6rce odpad6w segregowanych odbierano nastt(puj'lce frakcje odpad6w: 

papler tekturt(, tworzywa sztuczne wraz opakowaniami wielomaterialowymi 

i metalami, szklo, odpady ulegaj'lce biodegradacji w tym odpady zielone. 

Meble !nne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprzt(t elektryczny 

elektroniczny, zuzyte opony I akumulatory, odpady niebezpieczne powstaj'lcych 

w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, srodki ochrony roslin, detergenty itd., 

zuzyte baterie, przeterminowane leki. 

Odbi6r zmieszanych selektywnych odpad6w komunalnych odbywal SIt( 

z czt(stotliwosci'l: 

• odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz na miesi'lc; 

• 	 zbierane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale tetra pak , 

szklo - jeden raz na miesi'lc; 

• odpady ulegaj'lce biodegradacji: cztery razy w roku - kwiecien, czerwiec, 

sierpien, pazdziernik; 

• odpady niebezpieczne takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy 

fluorescencyjne, oleje, truszcze, farby, tusze-grupa 20 - dwa razy w roku; 

• 	 odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprzt(t elektroniczny i elektryczny, zuzyte 

opony, zuzyte akumulatory - dwa razy w roku; 

• 	 przeterminowane leki odbierane w trzech punktach zbi6rki - Apteka 

ul. Ciechanowska 75 B, Apteka ul. Gl6wny Rynek 12, Przychodnia "Palium" 

ul. Apteczna 5, 

6 




• zuzyte baterie odbierane w dw6ch punktach zbi6rki - Urzqd Gminy 

Nowe Miasto ul. Apteczna 8, Zesp6I Szk6I im. Integracji Europejskiej 

w Nowym Miescie ul. Ciechanowska 15 . 

Odbi6r selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych (tworzyw sztucznych) 

wspomagany byl przez umieszczenie pojemnik6w siatkowych w wyznaczonych na terenie 

gminy miejscach -Iqcznie 12 pUnkt6w odbioru surowc6w wt6mych (PET). 

Na terenie Gminy Nowe Miasto funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w 

Komunalnych (PSZOK) - zuzytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego do kt6rego 

wlasciciele nieruchomosci w ramach oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mogq dostarczyc zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny. PSZOK znajduje siy przy 

Urzydzie Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8. 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostalosci z sortowania 

pozostalosci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych 

przeznaczonych do skladowania z terenu Gminy Nowe Miasto byly przekazywane przez 

przedsiybiorcy odbierajqcego odpady komunalne zgodnie z uchwaIq Nr 212112 Sejmiku 

Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 22 pazdziemika 2012 r. w sprawle wykonania 

Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzglydnieniem lat 2018 - 2023. 

Na podstawie obowiqzujqcego w Polsce prawa podmiot odbierajqcy odpady 

komunalne od wlascicieli nieruchomosci jest obowiqzany do przekazywania zmieszanych 

odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpad6w 

komunalnych przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpad6w komunalnych. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto me rna mozliwoSci przetwarzania zmieszanych 

odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania. 

W 2018 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu 

Gminy Nowe Miasto 0 kodzie 20 03 01 zostaly przekazane do Instalacji Regionalnej, kt6rq 

jest Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o. o. Zaklad 
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Zagospodarowania Odpad6w w Poswiytnem, ul. Pultuska 5, 09-100 Plonsk (instalacja 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych i odpad6w 

selektywnych zebranych w m. Poswiytne) w ilosci 875,605 Mg. 

W analizowanym 2018 roku odpady zielone 0 kodzie 20 02 01 zebrane z terenu 

Gminy Nowe Miasto w calosci trafily do Zakladu Zagospodarowania Odpad6w 

w Poswiytnem, 09 - 100 Plonsk do kompostowni. 

Odpady 0 kodzie 19 12 12, kt6re powstaly po sortowaniu i mechaniczno

biologicznym przetworzeniu odpad6w komunalnych przeznaczone do skladowania zostaly 

przekazane na Skladowisko Odpad6w w Dalan6wku, Dalan6wek 51, 09-100 Plonsk w ilosci 

55,033 Mg oraz na Skladowisko Odpad6w w Jask6lowie, J ask6Iowo 104A, 05-190 N asielsk 

w ilosci 12,261 Mg. 

W analizowanym okresie w Gminie Nowe Miasto me realizowano inwestycji 

zwi,tzanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi . 

Koszty zW1<l-zane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

wytworzonych odpad6w komunalnych w Gminie Nowe Miasto za okres od. 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. przedstawiaj<l- siy nastypuj,!co: 

• 	 koszt uslugi podmiotu odbieraj<l-cego i zagospodarowuj<l-cego odpady komunalne od 

wlascicieli nieruchomosci objytych gminnym systemem za 12 miesiycy 2018 r. 

wyni6sI - 467 045,40zl; 

• 	 koszty administracyjne obslugi system wynagrodzenia pracownik6w wyniosly 

- 69 763,79 zl; 

• 	 koszty za aktualizacjy oprogramowama programu komputerowego (odpady 

komunalne) wyni6sl- 1722,00 zl. 

L<l-czne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. 

wyniosly - 538531,19 zl. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto stawki oplat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uzaleznione s<l- od gospodarstwa domowego, w zaleznosci od ilosci os6b 
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zamieszkujqcych danq nieruchomosc oraz sposobu zbierania odpad6w. Zgodnie z Uchwal~ 

Nr 107/XVII2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r., w sprawie wyboru 

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej oplaty. 

Wysokosc oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchornosciach 

zamieszkalych w 2018 r. nie ulegla zmianie i przedstawia si(( nast((pujqCq. 

Lp. 

1 

2 

3 

Oplata mjesi~czna od gospodarstwa domowego 

Rodzaj gospodarstwa 

1 - osobowe 

2- osobowe 

3 - osobowe i wi~cej 

Wedlug ewidencji zlozonych deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnyrni lqczna wysokosc naleznosci z tytulu "oplaty smieciowej" w 2018 

roku (wg stanu na 31.12.2018 r.) wyniosla: 

• 	 przypis naleznosci z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- 549 350,00 zl; 

• 	 wplywy z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 531 361,08 zl; 

• 	 zaleglosci na dzien 31.12 2018 r. - 94 101,33 zl; 

• 	 nadplaty na dzien 31.12.2018 r. - 11 051,64 zl. 

W stosunku do wlascicieli nieruchomosci, kt6rzy zalegajq z oplatq za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostaly wystosowane upomnienia. Upomnienia 

z tytulu nieuregulowanych naleznosci w oplacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w 2018 roku otrzymalo 207 wlascicieli nieruchomosci. Znaczna CZ((SC zaleglosci zostala 

uregulowana po otrzymaniu upomnienia. Wobec dluznik6w, kt6rzy nie dokonali wplaty 

zaleglosci pomlmo upomnienia zostaly wystawione tytuly wykonawcze w celu 

przymusowego sciqgni((cia naleznosci. Wystawiono 50 tytu16w wykonawczych, z kt6rych 

sUkcesywnie naplywajq naleznosci. 

Na dzien 31.12.2018 r. liczba os6b zameldowanych na terenie Gminy Nowe Miasto 

4560, natorniast zadeklarowana przez wlascicieli nieruchomosci sumaryczna liczba os6b 

zamieszkujqcych nieruchomosci zamieszkale 4278 (stan na dzien 31 grudnia 2018r.). 
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RMnica pomiydzy ilosci'}. os6b zameldowanych, a l'}.czn'}. liczb'}. os6b 

zadeklarowanych w systemie wynosi 282. Liczba os6b zameldowanych nie jest 

r6wnoznaczna z ilosci'}. os6b faktycznie przebywaj'}.cych w gminie, st'}.d tez mog'}. 

wystypowac rozbieznosci w powyzszych danych. 

RMnice w danych mog'}. wynikac z tego, ze: 

• 	 uczniowie i studenci kontynuuj'}. nauky po za miejsce stalego zameldowania, 

• 	 osoby cZylU1e zawodowo, ze wzglydu na wykonywan'}. pracy przebywaj'}. poza 

miejscem stalego zameldowania (np. za graniq), 

• 	 zalozenie wlasnej rodziny zamieszkuj'}. poza terenem gminy. 

W analizowanym okresie przeprowadzono 5 postypowan po zawiadomieniu 

o zmianie stawki, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'}.dku 

w gminach. 

Na biez'}.co prowadzone s'}. dzialania maj'}.ce na celu weryfikacjy danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. 

Na dzien 31.12.2018 r. systemem bylo objytych 1382 gospodarstw domowych w tym 

selektywn'}. zbi6rky opad6w komunalnych prowadzilo 40,7% gospodarstw. 

W deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wskazuje siy gospodarstwo domowe w zaleznosci od liczby os6b faktycznie zamieszkuj'}.cych 

dan'}. nieruchomosc, w oparciu 0 kt6r'}. wylicza siy nalezn'}. oplaty za wyw6z 

i zagospodarowanie odpad6w. 

Zgodnie bowiem z zapisami ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'}.dku w gminach, 

wlasciciel nieruchomosci zobowi'}.zany jest zlozyc w Urzydzie Gminy Nowe Miasto 

deklaracjy 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca. Natomiast, w 

przypadku zmiany danych byd'}.cych podstaw'}. ustalenia wysokosci naleznej oplaty, powinien 

zlozyc now'}. deklaracjy w terminie 14 dni od dnia nast'}.pienia zmiany. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 r. nie odnotowano koniecznosci wydania 

przez W6jta Gminy Nowe Miasto decyzji administracyjnej wobec wlascicieli nieruchomosci, 

kt6rzy nie zawarli umowy, 0 kt6rej mowa wart. 6 ust. 1 ustawy 0 utrzymaniu czystosci 

i porz'}.dku gminach. Gmina zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 prowadzila ewidencjy um6w na 
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odbieranie odpadow komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci niezamieszkalych (domki 

letniskowe, firmy, instytucje, itp.). 

W 2018 roku zawartych bylo 14 umow przez wlascicieli nieruchomosci 

niezamieszkalych (domki letniskowe) z Przedsiybiorstwem Gospodarki Komunalnej 

w Plonsku Sp. z o. 0., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk na odbior odpadow komunalnych 

oraz 19 umow przez firmy prowadz'!ce dzialalnosc gospodarcz'!. 

Zgodnie z ustaw'! z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 

z p6Zn. zm.) odpady komunalne zostaly zdefiniowane jako odpady powstaj'!ce 

w gospodarstwach domowych, z wyl,!czeniem pojazdow wycofanych z eksploatacji, a tak.Ze 

odpady niezawieraj,!ce odpadow niebezpiecznych pochodz,!ce od innych wytworcow 

odpadow, ktore ze wzglydu na swoj charakter lub sklad s,! podobne do odpadow 

powstaj'!cych gospodarstwach domowych. Na podstawie sprawozdan polrocznych skladanych 

przez podmioty odbieraj,!ce odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy 

Nowe Miasto w 2018 roku odebrano nastypuj,!ce frakcje odpadow. 

Masa odebranych odpadow komunalnych w 2018 roku z terenu gminy zpodziaiem na kody 
odpadow. 

Kod odebranych 
odpadow 

komunalnych7) 

Rodzaj odebranych odpadow 
komunalnych7) 

Masa odebranych 
odpadow 

komunalnych8
) [MgJ 

2001 01 
Papier i tektura 

5,320 

15 01 04 Opakowania z metali 
4,630 

2001 02 Szklo 
51,265 

2001 39 Tworzywa sztuczne 
70,845 

200301 Niesegregowane odpady komunalne 
875,605 
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200307 Odpady wielkogabarytowe 
66,400 

Leki inne niz wymienione w 200131 
2001 32 0,030 

Farby, tusze, farby drukarskie 
200127* 1,080 

Zuzyte urz,!dzenia elektroniczne i elektryczne 

2001 36 
 inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

4,255
01 35 


Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materialow ceramicznych i 


1701 07 
elementow wyposazenia inne niz wymienione 24,680 

w 1701 06 

200203 lnne odpady nie ulegaj,!ce biodegradacji 
39,800 

Urz,!dzenia zawieraj,!ce freony 
2001 23* 0,685 

Zuzyte urz,!dzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

2001 35* 3,009
zawieraj,!ce niebezpieczne skladniki( 1) 

Opakowania zawieraj,!ce pozostalosci 
15 01 10* substancji niebezpiecznych 0,060 

Odpady ulegaj,!ce biodegradacji 
200201 5,150 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
200121 0,005

zawieraj,!ce rtyC 

1152,819SUMA 

Zgodnie z art. 3b ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach, gminy s,! 

zobowi'!zane do 31 grudnia 2020 r. (zgodnie Rozporz'!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia 

i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2167), do osi,!gniycia zalozonych poziomow recyklingu i przygotowania do ponownego 

uzycia: 

• papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla w wysokosci co najrnniej 50% wagowo; 
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• 	 odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych stanowi~cych odpady komunalne 

w wysokosci co najrnniej 70% wagowo. 

Zalozone i osi~gniyte przez Gminy Nowe Miasto w 2018 r. poziomy recyklingu dla 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla oraz dla odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych 

przedstawiaj~ ponizsze tabele. 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych, szkla 

osi~gni~cia poziom 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami 
odpadow budowlanych i rozbiorkowych 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia i odzysku innymi metodami 
odpadow budowlanych i rozbiorkowych(%) 

Rok 

osi om 
Poziom osi~gni~ty 

rzez Gmin 

Zgodnie z art. 3c ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach, obowi~zkiem 

gminy jest r6wniez ograniczenie masy odpad6w komunalnych ulegaj~cych biodegradacji 

przekazywanych do skladowania: 

• 	 do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie wiycej niz 50% wagowo calkowitej masy odpad6w 

komunalnych u1egaj~cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, 

• 	 do dnia 16 Jipca 2020 r. - do nie wiycej niz 35% wagowo calkowitej masy odpad6w 

komunalnych ulegaj~cych biodegradacji przekazywanych do skladowania w stosunku 

do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 r. 

Poziomy ograniczania masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji 
przekazywanych skladowania 
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Osiqgni{!ty poziom ograniczania masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji 
skladowania 

Jak wynika z powyzszych zestawien w 2018 r. Gmina Nowe Miasto osi,!gnyia wymagane 

przedmiotowym rozporz'!dzeniem poziomy: 

• 	 recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papleru, metalu, tworzyw 

sztucznych, szkla; 

• 	 recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odzysku innymi metodami 

odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych; 

• ograniczania masy odpad6w komunalnych ulegaj,!cych biodegradacji przekazywanych 

skiadowania. 

Osi,!gniyte wskazniki S,! obliczone na podstawie sprawozdan otrzymywanych od firm 

odbieraj,!cych od wlascicieli nieruchomosci odpady komunalne. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi rna na celu weryfikacjy 

mozliwosci technicznych i organizacyjnych Gminy Nowe Miasto w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Analiza rna dostarczye informacji dla stworzenia efektywnego 

ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Na podstawie przedstawionych danych stwierdzie naleZY, iz system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto realizuje zalozenia ustawowe 

okreslone w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku 

w gminach. 

Systemem zostaly objyte nieruchomosci zamieszkale na terenie gminy, wyl,!czaj,!c 

nieruchomosci niezamieszkale (domki letniskowe, firmy, instytucje, szkoly, itp.). 

Gmina za uiszczon'! oplaty przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych odbieraia 

kazd,! wytworzon,! ilose odpad6w komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w spos6b 

selektywny tj. szkIa, papleru tektury, metalu, tworzyw sztucznych, odpad6w 
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• 

biodegradowalnych oraz wyposazala nieruchornosci w worki niezbydne do grornadzenia 

odpadow selektywnie zbieranych. 

W 2018 roku zwiykszyla siy ilosc odpadow wytwarzanych przez rnieszkailcow do 

roku poprzedniego. Zwiyksza siy rowniez ilosc gospodarstw dornowych segregujqcych 

odpady kornunalne. Z pewnosciq doZe znaczenie rna tu stawka oplaty za odbior odpadow 

kornunalnych odbieranych od rnieszkancow w sposob selektywny, ktora jest nizsza od stawki 

oplaty za odbieranie odpadow w sposob nieselektywny. 

Waznyrn czynnikiern Sq dzialania informacyjne edukacyjne w zakresie 

prawidlowego gospodarowania odpadarni kornunalnyrni do szkoly skierowany byl poradnik 

ekologiczny "EKO I MY" w celu prornowania swiadornosci edukacji ekologicznej dzieci i 

rnlodziezy. 

Placowki oswiatowe w roku szkolnym 2017/2018 braly udzial w akcji ksztaltujqcej 

pozytywne postawy dzieci i rnlodziezy wzglydern srodowiska naturalnego, np. poprzez 

prornowanie selektywnej zbiorki odpadow czy powtome wykorzystanie surowcow wtomych. 

Szkola wlqcza siy corocznie w akcjy "Sprzqtanie swiata". 

Dziyki skutecznernu zorganizowaniu systernu gospodarowania odpadarni Grnina 

Nowe Miasto osiqgnyla wyrnagane przepisarni prawa poziorny odzysku i recyklingu oraz 

ograniczenia rnasy odpadow kornunalnych kierowanych do skladowania. Wszystkie zebrane 

z terenu gminy odpady kornunalne poddawane Sq innyrn niz skladowanie procesorn 

przetwarzania. Prawidlowq segregacjy odpadow prowadzonq "u zrodla" potwierdzajq 

uzyskane poziorny odzysku i recyklingu. 

Ustawicznyrn obowiqzkiern dla Grniny Nowe Miasto na lata nastypne jest dalsze 

uswiadarnianie rnieszkancow grniny w zakresie prawidlowego postypowania z odpadarni 

w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow kornunalnych oraz racjonalnego 

sortowania odpadow w dqZeniu do osiqgniycia okreslonych przez Uniy Europejskq poziornow 

odzysku i recyklingu odpadow. 

Zatwierdzil: 

Opracowala: 

Alina Jasiflska Gl6wny specjalista ds. gospodarki odpadami 

Nowe Miasto, dnia 15 kwietnia 2019 


Sprawdzila: 

Eltbieta SzymGl1ska Kierownik Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 
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