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I. Podst~wa Ilr;,wxm 
Podstaw~ do przepruwadzenlti "Analizy stanll gospodarki odpadaml komunalnyml Gminy 

Nowe Miasm za rok 2019" s(anowlq zapis)' ustawy z dnia 13 wrzesllia 1996 r. 0 lltrzymaniu 
czystosci i porUfdku w gminach {Dz, U. z 20 19 r. poz. 2010 z pOin, zm.), 

Zgodnie z treSci~ art. 3 ust. 2 pkt to Draz art 91b \Yw. ustawy, gmin)' zapewniajq 

czystosc I pOfl<ldek ria swoim tcrenic i tWOfZ!! warunkj niezbydne do icb 'Utfzymania. 
DokonuJ''! corocznej analiz)' staflu gospodarki odpadami komunatnymi, w eelu weryfikacji 

mozHwosci technicznych j organizacyjnych gmin)' w zakresie gospodarovluo13 odpadami 

komunalnymi. 

Analiza stanu gospodarki odpadami obejmujc w szczeg61nosd: 

- mozliwosc1 przetwarzania niesegregowanych (zmieS7..anyc.h) oopad6w komunalnych, 

bioodpadow stanovi!':fcych odpady komunalne przeznaczonych do sktadowania pozostafoki 

z sortowanla odpad6w komuna!nych i pozostaiosci z pmcesu mechaniczno-blologicznego 
pnerwarzania nJcscgregowanych (zmjeszanych) odpad6w komuoa!nych, 

- pOlrzeby in\v€stycyjne zwiflzaoe z gospodarowanlcrn odpadami komuoainyml, 

koszty pOl)iesione w Z'<vi,!zku Z odbieraniern. odzysklern, recyklioglern 

i unicszkodHwianiem odpad6\v komunalnych, 

- Jiczhy mieszkancOw, 

- lkzby wlascicieJi nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umowy, 0 kt6rej mowa 
wart. 6 ust. J, 

- il<Jse odpad6w komunalnych wytwarzanych nn ternie grniny, 
~ ilose niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komuna[nych i bioodpadow 

stanowi/lcych odpady kOJ1lunalne odbieranych z tcreou gminy oraz przeznaczonych do 

sktadowania pOlQstatosci z sortowi1oia odpad6w komunalnych 1 pozostaJosci z proccsu 

mechaniczno-bio!ogicznego przelwarZ80ia niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 

komunalnych. 

Gt6wnym celem anaJizy jest dostarczenie niezb~dnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komuna!nymi na tertmie Ominy Nowe Miasto, 

wskazanie dziafan w kierunku jego uspra\vnienia oraz uzyskania nie2'.b~dnej wiedzy Sh1:l!:jcej do 

podjycia decyzji zwif1zanych z dm!osowaniem funkcjonujl}cego systemu gospodarki odpadami 
na terenie gminy do biezi;lcych i przys:dych wymagan. 

Zgodnie z art. 9tb usC 2 w/w uSlawy ar:allz<f stanu gospodarki odpadami komunaloymi 

spomJdza sit: w terrninie do dnia 30 kwietnia za poprzedm rck kalendarzow)'. 
Analiza podlega takie publicznemu udostr;pnieniu na stronie Biuletynu Informacj i Publicznej 

ur~du groiny (art. 9tb list3} 

Przy opro.cowa01u ni01ejszej Amdizy opierano si~ 0 ustawYI akty wykonawcze 

(rozporz<jdzenia) oro,z akty prawa mjejscowego dotycz"lce 7l!gadnienia gospodark! 

odpadami tj.: 



Us/owv: 
• 	 Ustawa z dnia 14 grudn ia 20 J2 0 odpadach (Oz. U. z 20 19 r. poz. 70 1 z p6f n. zm.), 

• 	 Ustawa z dnia 13 wTZesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i pornjdku w gminach (Oz. U. 

2019 r. poz. 2010 z pMn. zm.). 

ROZIJorzqdzenia: 

• 	 Rozporz'ldzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpad6w z dnia 2 stycznia 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

• 	 RozporZlldzenie Minislra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziom6w 

recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niekt6rych 

frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. z 20 16 r. poz. 2 167); 

• 	 Rozporz'ldzeniu Ministra Srodowiska z dnia IS grudnia 2017 r. w sprawie poziom6w 

ograniczenia masy odpad6w komunaln ych ulegaj'lcych biodegradacji przekazywanych do 

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

Akty praws miejscowego 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Now!: Miasto regulowaly 

nast~puj4ce akt )' prawa miejscowego tj.: 

• 	 Uchwala Nr J84/XXIXI2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie Regulaminu ulrzymania czys(osci i porl4dku na (erenie Gminy Nowe Miaslo 

ogtoszona w Oz. Urz. Wo;' Maz. W dni1l4 grudnia 2017 r. DOZ, 11073. 

• 	 Uchwala Nr 88/VI1I2019 Rady Gmin), Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r, w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystosci i porUjdku na terenie Gminy Nowe Miasto ogloszona 

w Dz. Urz , fro;. Maz. w dniu 9lipca 2019 DOZ, 8505. 

• 	 Uchwala NT 94NII1f20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniaj4ca 
uchwal~ Nr 88fVIIJ2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu ulrzymania czystosci i po/'Uldku na lerenie Gminy Nowe Miasto ogloszona w 12k 
Un Waj, Maz. w dniu 23 sierDnio 20191'. POI, 10032. 

• 	 Uchwata 1 85IXXIXI2017 Rady Gminy Nowe Miaslo Z dnia 91istopada 2017 r, w sprawie 

szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakres ie odbierania od pad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujij mieszkancy 

i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonij przez wlaSciciela 

nieruchomosci optat€( za gospodarowanie odpadami komunaJnymi w Dz. Urz, Woj, Maz, 

w dnill 4listopada 2017 r, poz, 1/074. 

• 	 Uchwala Nr J06lXVlnO l6 Rady Gminy Nowe Miasto z doia 27 maja 2016 r. \V sprawie 

okreslenia g6mych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za 

uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprotniania zbiomik6w 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych oglos2.ona w Oz. Un wor Maz. 
w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5456. 

• 	 Uchwala Nr 107/XV1I2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi Oraz ustalenia stawki tej optary cgloszona w Dz. UrI. Jfoi, Maz. tv dniu 

LZ~:~{tr!yc{l2Q16 r. poz. 5457. 

• 	 Uchwata Nr 361lV/2019 Rady Gm!ny Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. 
w sprawle wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
komuna!nymi oraz ustalenia stawki tej op1aty ogloszona w Dz. Urz, Wof Ma;:. w dniu 

2 kwiefnia 2019 r. paz. 42/3, 

• 	 Cch-wafa I08!XV1!2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 
okreslenia terminu, cZl(S1ot!iwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ogloszona w D;;;L"Utl"JEQL Mgt, tV dniu 17 czerwca 2016 r. oo'Z. 5458. 

.. 	 Uchwala 37/iV/2019 Rady Gminy Nowe :v1iasto z dnia 14 marca 2019 L W sprawje 
okresJenia tenninu, czt:stotliwo.scl 1 trybu uiszczania oplaty za gospodarowani-e odpadami 
komunalnymi ogioszona w 1)z. Ur:;. ?FOI. ,"'(CAl...Jt'Jlniu 2 kwietniq 2019 r. DOZ. 4214.. 

.. 	 UChWt\t3 Nr 1 09:fXVil20!6 Rady Gmlny Nowe Mia<;.to z dnie. 27 maja 2016 r. W sprawie 
okrestenta wzoru deklaracji 0 wysokosci opiaty za gospodarowanie odpadami 
komunaJoymi skladanej przez wlu.scicicla nierucnomosci ogfoszona w Ik. Ur:: VVoi 
}vfaz. w dniu /7 c::erwca 2016 r. ODZ. 5459. 

Gm,il'l' Nowe Mi,,,lo 
Systemem gOSPQdarowani3 odpadami komunaJnymi gmina objyta wiascicieli 

nieruchomosci zamieszkatych, nie Obj\!fO wfascicic!i njeruchomos.ci niezamieszkalych tj, (domki 
letniskowe, sklepy, firmy, instytucje, szkoty, npteki, itp.). Podmiotem odpowiedzia!nym za 
realizacjy uSfugi odbioru, rransportu 1 zagospodarowania odpad6w komunalnych od wiascicreH 
nieruchomoSci po-townych OH terenie Gmioy Nowe Miasto w 20 t9 roku byio Przedsiybiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w PJO!lsku Sp, Z 0.0. u1. Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk wybrane 
w drodze przetargu nieograntczonego, 

Umowa byia :r..awartll nil okres od I stycznia 20 19 r. do 31 grudnia 2019 r. 
W!asciciele nierucnomosd niezamieszkaiych zawarte majq indywidualne umowy ne. 

wywoz odpad6\.v komunaJnych z Przedsiybiors!wem GOSjJodarki Komunalnej w P{onsku 
Sp, Z Q,(L uL Micklewicza 4, 09-100 Pionsk posJadaj,ifcym on terenje Gminy Nowe Miasto wpis 
do rejestru dziatalnoSct reguiowanej, 

Zgodnie Regulaminem ufr::ymania czystosd i porzqdku no terenie Gminy Nowe Miasto 

w zabudowie jednorodzlnnej i zagrodow'ej odpady byty odbierane jako niesegregowllne 
(zmieszane) i selektywne, 

Wyposazenie nieruchomos.ci w pojemniki nale-zalo do obowl{}zku wrascicieIa 
nieruchomosci, natomiast work! s1ui4ce do gromadzenia odpad6w komuna!nych zbieranych 
w spos6b selektywny dostarczane byfy przez ..vykonav>'cy 'IV ramach podpisanej umowy 

Do selektywnego gron\adzenia odpadc)\,l stosowano workl 0 nast/fpujq:cych 
ujednolicony<:b koloracn oraz oznaczcniach tj,; 

• 	 worek niebie-ski - papier i 1ektura, odpady opakowaniowe z papicru i tektury; 
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• 	 worek zielo[)y - szklo j opakowania szk lane kolorowe; 

• 	 worck 161ty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworz)'\v sztucznych 
oraz odpady wielomaterialowe; 

• 	 worek brqzowy - odpady uJegaj'lce biodegradacji , ze szczeg61nym uwzglydnieniem 

bioodpadow; 

• odpady niesegregowanc (zmieszane) - pojemnik lub ezarny worek. 
Odbi6r wszystkich odpad6w, zarowno niesegregowanych (zmieszanych) jak 

i seJekty"'mie zebranych odbywal 	siy zgodnie z ustalonym harmonogramem z cZIYStotliwosci,}: 

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

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


jeden raz oa mies i'lc; 


• odpady ulegaj'}ce biodegradaeji (bioodpady): eztery razy w roku -maj , sierpien, 

patdziernik,listopadj 


• odpady niebezpieczne - dwa razy w roku; 


• 	 meble i inne adpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku i 

• zui.yty sprz/ft elektryczny i elektroniczny pochodz(Jce z terenu nieruchomosci - dwa 
razy w roku; 

• 	 zuzyte opony - dwa razy w roku; 

• 	 zuzyte akumulatory - dwa razy w roku 

• adpady budowJane i rozbi6rkowe powstate w wyniku drobnych prac remontowych 
1501 - dwa raz w roku; 

• przeterminowane leki wydzielone ze strumienia odpad6w komunalnych 

przekazywane by!y do specjalistycznych pojemnik6w znajduj(Jcych si/f w aptekach; 

• zuzyte baterie byJy dostarczane do oznakowanych pojemnikow usytuowanych 
w placowkach oswiatowych i w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

Odbi6r selektywnej zbi6rki odpad6w komuna[nych (tworzyw sztucznych) wspomagany 

byl przez umieszczenie pojemnik6w siatkowych w wyznaczonych na terenie gminy miejscach 

f4cznie II punktow odbioru surowc6w wtomych (PET). 

Zuzyty sprz/fl elektryczny i elektroniczny wfascieiele nieruchomosci w ramach optaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli dostarczyc do punktu zuzytego sp~tu 

elektrycznego i elektronicznego znajdujl}cego siy przy UrLydzie Gminy Nowe Miasto 
uJ. Apteczna 8. 

IV. Mozliwosci pnetwarzanill nicscgregow1111ych (zmicszanych) odpad6w 
kOlUunalnych, bioodpad6w stanO\\'i:!cych odpady kOl11unalnc przeznaczonych 
do skladow3nia pozostalosci z so r towania odpadow komunalnych 
i pozostalosci z procesu mechnniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmiesza nych) odpad6w kom unalnych 
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Jako przetw31Lsnie rozumie Sly proccsy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
prLygotowMle poprzedzajqce odzysk rub unieszkodliwianie. Na terenie Gminy l'owe Miasto nie 
ma mozllwosci przetwarzania nicscgregowanych (zmteszanych) odpad6w komunalnych, 
biQodpad6w stanoVl'lqcych odpady komuna[nc przczn3czonych do skradowania pozostato~i 
z sortowania odpad6w komuna!nych i pozosta!OScl z procesu mcchaniczno~bioJogiczncgo 

przetwarzania nicsegregowanycn (zmieszanycb) odpadow komunalnych. 
W 2019 roku niesegregowane (zmleszane) odpady komuoalne zcbrane z terenu Gminy 

Nowe Miasto 0 kodzie 20 03 0 J zostai'y przekazane do !nstalacji RegloJialnej, kt6r~ jest 
f'rzedsl«biorstwo Gospodarki Komunalnej w Pronsku Sip, Z o. o. Zaklad Zagospodarowania 
Odpadow w Poswililnem, ul. Puhuska 5, 09~lOO P~onsk (instalacJa mechaniczno-biologiczne.go 
przcH,varz.1nia niesegregowanych (zmieS1J1nych) odpsd6w komunalnych w m. Poswiytnej 
w ilosd 904,422 Mg. 

W analizowanym 2019 rORU oclpady ulcgajflce biodegradacji bioodpady {} kodzie 
20 02 01 zebrane z terenu Gminy Nowc Mlasto w caloScl traflly do Zaktadu Zagospodarowania 
Odpad6w w Poswi~-tnem, 09 - 100 Plofisk do kompostownL 

W 2019 r. w Gminie Nowe Miasto me realizowaoo inwesty~ji zwiq:t.anych 
z gospodarowaniem odpadami komunatnymL 

Koszty funkcjonowania systemil gospodarowania odpadami za okrcs od 01.01.2019 r. 

do 3L12.2019 r. obejmoj,1' 
• 	 koszt pOnieS1one w zwiqzku z. odb.ieraniem, odzyskiem, recYklingiem 

i unieszkodliwianj{~m odpad6w komunalnych - 586 160,77 ;d; 

• 	 koszty administracyjne obs!'Jgi systemu wynagrodzcnia pracowoikow - 81 293 j 62 zl; 
• 	 koszty 7;3 aktualizacj'Y oprogramowaoia programu komputerQwego (odpady komunalne)

1722,00,j; 
4czne koszty funkcjonowania sysiemu gospodarowania odpadaml komunalnYffil w 2019 r. 
wynios-iy ~ 669176),39 zt 

I. l'III::lly z 

Wptywy z optat z tytUfU gospodaro\vania odpadami komunalnymi stanowlq dochody 
budzetu gminy. Wzrost kosztow obs!ugi systemu gospodarki odpadami spowodCl\.var wzrost 
stawek optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku. 

W celu ustalenia WySOk05Cl stawkl optaty, dokonano szczeg610wej snatizy aktualnych 
i prognozowanych kosztow funkcjonowania syslcmu oa terenie Gm[ny Nowe MiastO. 

6 

http:mechaniczno-biologiczne.go


Od I maja 2019 roku wzrosta stawka oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie Nowe Miasto na ruoey Uehwaly Nr 361JV/2019 Rady Gminy Nowe 
Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia aplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty. 
Stawk i optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzaleznione byly od 

gospodarstwa domowego. w zaleinosci od ilosci os6b zamieszkujt}cych dan" nieruchomosc oraz 
sposobu zbierania odpad6w. 

Wysokosc mleslfcznej slawki oplaty za gospodarowanie odpadami komullalnymi 
z Ilieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Nowe Miasto przedstawia sill nasl'lpujqco; 

seleklywoa 	 nleseleklywnl 

Wedtug ewidencji zlozonyeh dek laracji 0 wysokosci opJaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi It}czna wysokosc naleznosei z tytulu "aplaty smieciowej" w 2019 roku 
( wg stanu na 31.12.201 9 r.) wyniosta: 

• 	 przypis naletnosei z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- 720 769,04 zl; 

• 	 wptywy Z tYlum oplal za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 647 186,747.1; 

• 	 zalegtosci na dzieri 31.12 2019 r. - 114 779,67 zl; 

• 	 nadplaty na dzieli 31.12.2018 r. -12 798,28 zl. 
W 2019 roku w slosunku do 230 wlascieieli nieruehomosc i, kt6rzy zalegali z optatt} za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowano upomnienia. Wobee d~uinjk6w, kt6rzy 
nie dokonali wplalY zaleglosci pomimo upomnienia zoslaiy wystawione tytuly wykonaweze 
IN ce lu przymusowego sci'lgn i~eia nalei nosci . Wyslawiono 72 tytuly wykonawcze w celu 

sci~gni~cia naleinosci. 
W 2019 roku wydano 14 deeyzji okrdlaj t}eyeh wysokosc oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomosci, w tym 8 decyzji \V sprawie umorzenia post~powania. 
Wydano 128 zawiadomien 0 zmlame stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z pouczeniem, i.e sianowi podstaw~ do wyslawienia tyturu wykonawezego, 
zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy 0 ut rzyman iu czyslosci i porzt}dku w gminach. 
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Na dziel131.12.20] 9 r. liczba osob zameldowanych nn terenie Gminy Nowe Miasto byfo 

4516. natomiast zadeklarowana przez wlaScic1eli nieruchomosci sumaryczna liczba os6b 

zamieszkujqcych nieru..;homosci zamieszka1e 4220 (stan on dzieri 31 grudnia 20 J9 rJ 

RMnica pomie;dzy !loSc]q os6b zameldowanych, a t<)clnq liczbq os6b z.adeklarowanych 
w systemie wynosi 296. Liczba os6b zameldmvanych Die jest r6wnoznaczna z ilosci4 os6b 
faktycznie przebywaj<j.cych w gminie, stqd tei: mog4 wys1ttPOwac rozbieznoscl w powyzszycb 

danych, R6:l:nice w danych mog'l wynikac Z lego, t.t: 
" uczniovde i studenci kontymmjq nauk{( poze miejscem sta{cgo zamddowania, 

• osoby czynne zawodowo, ze \VZgl\du na wykonywan~ prac>:f przebywaj<} poza rniejscem 

stalego zameldowania (np. u grankl!), 
" zfltot.enie wfasnej rodzmy zamieszkuj,!} poza terenem gminy, 

Na bieztlco prowadzone 51} dziatania majlice na ceiu weryfikacjtf danych zawartych 

\If deklaracjach i sprawdzanie ieh ze slanem faktyeznym poprzez weryfikowanie liczby 

urodzonych dzieci, zameldowanych os6b oraz na podstawie informacji oosobach zmarlYcfL 

No dzien 31.12.2019 r. systemem byio objytych 1392 gospodaiStw domowych. 

Selekt}'\\'oq zbi6rkif zadeklarow!1ro 799 gospodarslw dornowycb tj. 51,4% a niesegregowane 

(zmieszane) 593 gospodarstwa domowe tj 42,6%. 

IX, l,ie,l", 
mowawa 6 L 

Na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 r. nle odnotol..vano koniec;woScl wydania przez 

W6jta Gmir:y Nowe Miasto decyzji adminJstracyjnych wobcc w1ascic!eli nieruchomosci, kt6rzy 
nie zawarlj umowy, 0 kt6reJ mowa wart 6 usL I ustawy 0 utrzymaniu cz),stosci i porz'ldku 
gminach. 

Gmina zgodoie z art. 3 \'!st 3 pkt 3 prowadzita ewidencjy um6w oa odbieranie 

odpad6w komunainych przez wtaSclciell nieruchomosci niezamieszkalych 1j. (domki letniskowe, 

sklepy, finny, instytucje, szkory Itp.), W 2019 roku Zos1ato zawartycb 14 nowych um6w 

z przedsilYblorstwem Gospodar:ki Komonalncj w Plonski! Sp. z o. 0., uL Micklewicza 4, 09~ 100 
Plonsk na odbi6r odpadow komunalnycb. 

0<111",,16,," ",+7" 1.l1'LC}ll~ cll m< Ie rel1 
Hose odpad6w wytworzooych na terenie gminy wedtug danych otrzymanycb ad 

przedslybiorcy odbierajqcego odpady z terenu Gminy Nowt! Miasto w 2019 roku. 

itlasa Qdebrtmych Qdpadow komurtalrt.vch W 2019 roku z terenu gminy zpo(h;lalem na kod)' 

odpad6w, 
c··~·-"" 

:Kod odebranyeb Rodzaj odebranych odpadow komunalnycb Masa odebranych 
oop.d6w odpadiiw 
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komunalnych komunalnych IMgl 

200101 
Papier i tektura 

22,370 

200 102 Szklo 
63,320 

200 139 Tworzywa sztuczne 
87,500 

200301 Niesegregowane odpady komunalne 
904,422 

200307 Odpady wielkogabarYlOwe 71 ,260 

2001 32 
Leki inne nit. wymienione w 20013 1 

0,QI5 

200136 
Zutyte u~dzeni a elektroniczne j elektryczne 
inne nit. wymienione w 20 012 1,200123 i 20 

01 35 
6,693 

170107 

Zmieszane octpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materialow ceramicznych i 

element6w wyposaienia inne ni i: wymienione 

wl70106 
15,480 

200203 Inne odpad y nie ulegajqce biodegradacji 
34,540 

200 123' 
Ul'74dzenia zawierajqce freon y 

0,649 

200133' 

Baterie i akum ulatory ''lcznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 160601 , 16 
06 02 lub 16 06 OJ oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierajqce te baterie 

0,031 

-

200135' 

1501 10' 

Zuzyte urzqdzenia e lektryczne i elektroniczne 

inne ni t wymienione w 20 01 21 i 20 0 I 23 

zawieraj~ce niebezpieczne skladniki(J) 

_.-
Opakowania zawie raj<Jcc pozostaloSci 

substancji niebezpiecznych 

2,049 

- 
0,08 

200201 
Odpady ulegaj<1ce biodegradacji 

18,400 

9 
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200121 
Lampy fluorescencyjne j inne odpady 

0,006
zawieraj'lce rtc;c 

SUMA 1226,815 

Masa poszczegolnych frakeji odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworlY"' sztucwych 
i szkla Przyjftych do punklu skupu w 2019 r .cc....:.:...c.. - - - - , . - - ---. - _._--_.._- -


Kad odebranych 
 Rodzaj odebranych odpad6w komunalnych Mass odebra nyeh 
odpad6w odpad6w 

komunalnych komun.lnych (Mg( 

150104 Opakowania z melali 
4,114 

170401 Miedi, br'lz, mosi'ld z. 10,898 
170402 Aluminium 28,739 
170403 O16w 0,535 
170404 Cynk 0,016 

Zelazo i stal170405 369,766 
Papier j tektura 191201 0,246 
Papier j tektura20 0101 0,700 

SUMA 415,014 

W zwi'lzku ze zmian'l przepis6w i \-vydluzonym terminem skladania sprawozdan od 
przedsicrbiorc6w odbieraj'lcych odpady komunalne oraz podmiot6w zbieraj,!cych odpady 
komunalne slanowiqcych frakcje odpad6w: papieru. metali , tworzyw sztucznych i szkla z terenu 
Gminy Nowe Miaslo, nie moi.na ustalic pelnej ilosci odebranych odpadow, tym samym wyliczyc 
poziom6w odzysku i recyklingu. 

XL Podsumowanic 
Na podstawie przedstawionych danych slwierdzit nalezy. ii. system gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto realizuje za~oi.enia uslawowe okreslone w ustawie 
z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i pOfZ<}dku w gminach. 
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Wlasciciele nierucho mosc i wnosZ<l oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

gnllny na podstawie ztolonych deklaracj i 0 wysokosci opla(y za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi , a Gmi na z kalei w ramach zebranego w ten spos6b budtetu reali zuje racjonaln'l 

gospodarkf( odpadami komunalnymi. 

Liczba mieszkallcow Gminy systematycznie zmniejsza si~. 

W 2019 roku liczba os6b zameldowanych Ita teren;e Gminy Nowe Miasto wynosi la 

4516. W slosunku do roku ubiegJego zmniejszyla sicr 0 44 osoby. Ze zlozonych deklaracji 

o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika jednak, ze li czba os6b 

zamieszkuj~cych Gminy wynosib 4220 os6b. W stosunku do roku 20 J8 zmniejszyla siy 0 58 

os6b. 
W 2019 roku zwicrkszyta siy ilos6 osob segreguj ,!cych odpady komunalne w stosunku do 

2018 roku. 
Duty wp lyw rna stawka oplaty za odbi6r odpadow komunalnych odbieranych od 

mieszkancow w sposOb se lek tywny. ktora jest nitsza od stawki optaty za odbieranie odpad6w 

w spos6b nieseleklywny. 

Waznym czynnikiem s'l dzialania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidlowego 

gospodarowan ia odpadami komunalnymi. Do szkoly sk ierowany byl poradnik eko logiczny 

1)EKO t MY" w ce lu promowania swiadomosci edukacj i ekologicznej dzieci j mlodziezy. 

Reasumuj'lc podj <;te dzialania organ izacyjne tworzy sifY sprawny, szczelny 

i prawid{owo funkcjonuj'lcy system gospodarowania odpadami komunalnymi na le renie 

Gm iny Nowe Miasto. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata nast<;pne jest zwifYkszenie poziomu wiedzy 

mieszkanc6w gminy w zakresie se Jekt ywnej zb iorki odpad6w komunalnych "u trodta,') 

minimalizacj i powstawania odpad6w j ich preselekcji w gospodarstwach domowych. 

Maj'lc na wzglydzie powyisze wyzwania, niezbydne staje si<; state monitorowanie 

i doskonalenie systemu gospodarki odpadami. 

r 

SlmrOllllf" 

Opracowala. 

Alina Jasinslw GI6wny specja/is/a ds. gospodarki odpadami 

Nowe Mias/o. 29 kwiefllia 1010 
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