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J. 	 Wprowadzcnie 
1. 	 eel przygotowania Analizy 

Niniejszy dokument stanowi anal izy staou gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Nowe Miasto za 2020 r., sporz<!dzon~ w celu weryfikacji moiliwoSci technicznych 

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami kOlTIunalnymi. 

2. 	 Podstawy prawne sporz~dzenia Analizy 

Podstawy do przeprowadzenia "Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy 
Nowe Miasto za rok 2020" slanow i~ zapisy ustawy z dnia IJ wncinia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosci i pOTZ<!,dku w gminach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.) . 

Zgodnie z tTesciq art. 3 ust. 2 pkt JO oraz art. 9tb ww. ustawy, gminy zapewniaj~ czystosc 

i pOTZqdek na swaim terenie i twOTZq warunki niezbydne do ich utrzymania. 
Dokonuj'l corocznej anaJizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmuj~q 

w szczeg61nosci: 
• 	 moiliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, 

bioodpad6w stanowi,}cych odpady komunalne przeznaczonych do skladowartia 

pozostalosci z sortowania odpad6w komunalnych i pozostalosci z procesu mechaniczno
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych , 

• 	 potrzeby inwestycyjne z;wi'lzane z gospodarowaniem odpadami kornuna lnymi; 
• 	 koszty ponies lone w zwi<}2ku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych w podzia le na wplywy, wydatki i nadwyili 

z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

• 	 liczby mieszka.6.cow; 
• 	 liczby wlaScicieli nieruchomosci, kt6rzy nie z8warli umowy, 0 kt6rej mowa 

wart . 6 ust. I, W imieniu kt6rycb gmina powinna podj<)c dzialania, 0 kt6rych mowa 
wart. 6 ust.6-12; 

• 	 ilosc odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie grniny, 
• 	 ilosc niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunaln ycb I bioodpad6w 

stanowi<Jcych odpady komunalne odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 
skl:adowania pozostalosci z sortowania odpadow komunaln ych i pozostalosci z procesu 
mechaniczno-biologlcznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 
komunalnych. 

Gl6wnym celem analizy jest dostarczenie niezbydnych inforroacji dla stworzenia efektywnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi oa terenie Gminy Nowe Miasto oraz wskazanie 
dziatan w kierunku jego usprawnienia . 

Zgodnie z art. 9tb ust. 2 w/w ustawy analiz~ stano gospodarki odpadami komunalnymi 
sporz<tdza siy w termi..nie do <!nia 30 kwietn ia za poprzedni rok kalendan.owy. 
Analiza podlega takie publicznemu udost~pnienju na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej 
urz~du gminy (art. 9tb ust.3). 
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n. Rc-gulacje prawne z zakfesu gospodarlJ odpad umi 

Przy opracowaniu niniejszej Ana lizy opie rano siCf 0 ustawy, akty wykonawcze 

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

odpadami tj .: 

Ustawl'; 

• 	 Ustawa z dnia 14 grucinia 2012 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z po.in. zm.), 

• 	 Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymani u czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. 
2020 r. poz. 1439 z pOw. zm.). 

ROzPorzqdzeIJia: 

• 	 Rozporz~dzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpad6w z dnia 2 stycznia 2020 r. 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 10); 

• 	 Rozpol"Z4dzenie Minislra Srodowiska z dnia 29 grudnia 20 16 roku w sprawie 

szczeg61owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Oz. U. 

20 17, poz. 19); 

• 	 Rozpol""Uldzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 20 16 r. w sprawie poziomow 

recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych 

frakcji odpad6w komunalnych (Oz. U. z 20 16 r. poz. 2167); 

• 	 RozpoTUJdzeniu Mi nistra Srodowiska z dnia IS grudnia 2017 r. w sprawie poziom6w 

ograniczenia masy odpad6w komuna lnych ulegaj'lcych biodegradacj i przekazywanych do 

skladowania (Oz. U. z 2017 r. poz. 241 2); 

Akty prawa miejscowego 

System gospodarowania odpadami komunaln yrn i na terenie Gminy Nowe Miasto regulowaly 

nastCfPuj,!ce akty prawa miejscowego tj.: 

• 	 Uchwala Nr 88NIIJ20 19 Rady Ominy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrtymania czystosci i pOrl()dku na terenie Ominy Nowe Miaslo ogloszona w 

Dz. 	Un. Woj. Maz. w dn iu 9livca 2019p01. 8505. 

• 	 Uchwala Nr 94NUlI2019 Rady Ominy Nowe Miasto z doia 12 sierpnia 201 9 roku 

zmieniaj,!ca uchwaly Nr 88NIV20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 20 19 

r. w sprawie Regulaminu utrzyman ia czystosci i pOl""Z<ldl...'1J na terenle Gminy Nowe Miasto 

ogloszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 23 sierpnia 20J9r. paz. J0032. 

• 	 Uchwala Nr 1191X11lI2020 RAOY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie Regu larninu utrzym an ia czystosc i i p0r7.<Jdku na terenie Omioy Nowe Miasto 

ogloszona Dz. Urz. Woi. Maz. w dniu 17 stvcznia 2020 r. poz. 884 • obowiqzllj'lCa od 

OJ ",arca 2020 roku. 

• 	 Uchwala 18SIXXIXf20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 iistopada 20 J7 r. w sprawie 

szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow 

komunalnych od w1ascicie li nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l mieszkancy 

i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon ,! przez wlaSciciela 
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nieruchomosci opJaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogloszona w Dz. Urz. 
Wo;. Ma;. w dniu 4 listopada 2017 r. DOZ. 11074. 

• 	 Uchwala Nr 1201X1II/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczeg61owego sposobu l zakresu swiadczenia uslug na terenie Gminy 
Nowe Miasto w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci , 

na klorych zamieszkuj<! mieszkancy i zagospodarowaoia lych odpadow, W zamian z.a 
uiSlCzanq przez wJaSciciela nieruchomosci opj.8tcr za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ogloszona w Pz. Urz. Woj. Maz. w doju 17 stycznia 2020 r. paz. 885 • 

obowiqzujqca od Olmarca 2020 rokll. 

• 	 Uchwala Nr I06IXVV2016 Rady Omioy Nowe Miasto z doia 27 maja 20 16 r. w sprawle 
okreslenia g6rnych stawek opiat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za 

uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiomik6w 

bezodp1ywowych i transportu nieczyslosci cieklych ogloszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w 

dniu 17 czerwca 20J6r. p02. 5456. 

• 	 Uchwala Nr 165IXIXI2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2020 r. 

w sprawie ok.reslenia gornych slawek opmt ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci, 

klorzy nie sel obowiCJZani do ponoszenia oplal za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oa rzecz grniny za usrugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania 

zbiomikow bezodplywowych j Iransportu nieczystosci ciekJych ogloszona w Oz. Urz. 

Woi. Maz. w dniu 7 paidziemika 2020 r. paz. 10073. 

• 	 Uchwata Nr 170IXX/2020 Rady Gm.iny Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 r. 

zmieniajilca Ucbwaly NR 165/XlX/2020 Rady Ominy Nowe Miaslo z dnia 28 wrzesnia 

2020 r. w sprawie okreSlenia g6mych stawek op1at ponoszonych przez wlascicieli 

nieruchomosci, kt6rzy nie Sq obowi'llan i do ponoszenia oplal za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usrugi w zakresie odbierania odpad6w 

komunalnych oraz oprowiania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci 

cieklych ogloszona w Dz. Un. Woj. Maz. w dniu 30 listooada 2020 r. poz.1170. 

• 	 Uchwala Nr 36/JVn OJ9 Rady Gminy Nowe Miaslo Z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty Z<I gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej oplaty ogloszona w Dz. Urz. wor Maz. w dlll« 2 kwie[IIia 1019 

r, ooz. 4213. 

• 	 Uchwala Nr 1211XIIV2020 RADY GMINY NOWE MlASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomosciach zamieszkalych i ustalenia stawki tej oplaty komunalnymi ogloszona 

w Dz, UIZ. Woi. Maz. w dniu 17 stvcznia 2020 r. paz. 886· obowiqzujqca od 01 marco 

2020 roku. 

• 	 Uchwala 371JV12019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 

okreslenia lenninu, cz~tolliwosci i lrybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ogloszona w Dz. Vrz. wor Maz. w dniu 2 !elVie/nia 2Q/9 r. poz. 42/4.. 
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• 	 Uchwala Nr 1091XVU2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dn ia 27 maja 2016 r. w sprawte 

okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci aplaty za gospodarowa nie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci ogtoszona w Oz. Un. Wof. 

Mal. w dniu 17 czenvca 201 6 r. QQZ. 5459. 

• 	 Uchwala Nr 1221X1IU2020 RADY GMlNY NOWE MlASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie okreS lenia wzoru deklaracj i 0 wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci ogloszona w Oz. Urz. Wa it 

Maz. w dniu 17 stvcznia 2020 r. paz. 883- obowiqzujqca od 01 marca 2020 roku. 

HI. System gospodarowania odpadami komunalnymi na Icrenie Gminy Nowe Miasto 

Ustawa z dnia 19 lipea 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i pOfZ'ldku 

w gminach oraz niektorych innych ustaw obowi<}zuj'lca od 6 wrzesnia 201 9 r. wprowadzila 

powszechny obowi42ek segregacji odpadow komunalnych dla wszystkich wlascicieli 

nieruchomosci w Po lsce. 

Od 01 marca 2020 r. na terenie Gminy Nowe Miaslo wprowadzono obow i~zek 

selektywnej zbi6rki odpad6w dla wszystkich wlascicieli nieruehomosci, ezyli w podziale na pi<rc 

frakcj i: 

• 	 papler, 
• 	 sillo, 

• 	 metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateria~owe, 

• 	 bioodpady, 

• 	 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Gmina Nowe Miasto rea lizujqc zada nia zwi<Jzane z gospodark1J odpadami komunalnymi, 

obj~a system wlascicieii nieruchomosci, oa ktorych zamieszkujq mieszk.arlcy. 

Zgodnie z zaplsaml ustav.ry z dnia J3 wrzesnia J996 r. 0 utrzymaniu czystosci 

i porz<J.d ku w gminach, wiasc iciele oieruchomosci, oa kt6rych zamieszkuj& mieszkancy 

zobowi~zanj s~ do ponoszenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kaidy 

miesiqc, w ktorym na danej nieruchomosci za mieszkuje mieszkaniec. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizaej(( uslugi odbioru, transportu i zagospodarowan ia 

odpadow komunalnych z ni eruchomosci zamieszkalych bylo Przedsi~biorstwo Gospodarki 

KomunaLnej w PloiLsku Sp. z o. o. ul . Mickiewicza 4, 09- 100 Pioil.sk wybrane w drodze przetargu 

nieograniezonego. 

Umowa byla zawar1a oa okres od 16 stycznia 2020 r. do 3 1 grudn ia 2020 r. 

Natomiast nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj'l mieszkancy. a powstaj~ na nich 

odpady komunalne wyl'lezone s,! z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi prowadzonego przez Gmin~. 

Wla.Sciciele nieruchomosci, na klorych nie zamieszkuj~ mieszkancy, a powstaj~ 

odpady komunalne maj& zawarte indywiduaine umowy na wyw6z odpad6w komunalnych 

z Przedsi~biorstwem Gospodarki KomWlainej w Ploil.sku Sp. z o. 0 , ul. Mickiewieza 4, 09-100 

PloiLsk pos iadaj~cym na tcreoie Gminy Nowe Miasto wpis do rejestru dzja~alnosci regulowanej. 

5 


http:Pioil.sk
http:ustav.ry


W 2020 f. przeprowadzono kontrole oa terenie nieruchomosci niezamieszkalych Ij . domki 

letniskowe i ione nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Z kontTOlowano 141 nieruchomoSci niezamieszkalych. 
Zgodnie Regulamillem IIfrzymania czystosci i porzqdku na Jerenie Gminy Nowe Miaslo 

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady byJy odbierane jako niesegregowane 

(zm.ieszane) odpady komunalne i se lektywnie zbierane. 

WyposaZenie nieruchomosci w pojemni ki nalezalo do obowillZku wlasciciela 
nieruchomoSci , natomiast worki sluZ<}ce do gromadzenia odpadow komunalnych zbieranych 

w spos6b seJektY"JnY dostarczane byly przez wykonawc(f: w ramacb podpisanej umowy. 

Do selektywnego gromadzenia odpad6w stoSQwano wo rld 0 nastcrpuj<!cych ujednoliconych 

kolorach oraz oznaczeniach tj.: 

worki koloru niebieskiego z napisem ..PAPIER" - przeznaczone do zbierania odpad6w 

z papieru, w tym tektury, odpad6w opakowaniowych z papieru i odpad6w 

opakowaniowych z tektury; 

• 	 worki koloru zielonego z napisem .,sZKLO" - przeznaczone do zbierania odpad6w ze 

szkJ:a, w tyro odpad6w opakowaniowych ze szlda; 

worki koloro z&!tego z napisem ..MET ALE I TWORZYWA SZTUCZNE" 
prLeznaczone do zbierania odpad6w metall , w tym odpad6w opakowaniowych 

z metali, odpad6w tworzyw sztucznyc h, w tym odpad6w opakowaniowych tworzyw 

sztucznych, oraz odpad6w opakowaniowyc h wielomatenatowych; 

worki koloru br<lzowego z napisem ,.B10"- przeznaczone do zbierania odpad6w 

ulegaj<}cych biodegradacj i, ze szczeg6lnym uwzglydnieniem bioodpad6w. 

Odbi6r wszystkich odpad6w, zarowno niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 

komunalnych, jak i seleklywnie zebraoych odbywal sil( zgod nie z uSlalooym hannonogramem. 

Odbi6r selekty-.vnej zbi6rki odpad6w komunalnych (tworzyw sztuczoych) wspomagany 

byl przez umieszczenie pojemnik6w siatkowych w wyznaczonych oa terenie gminy miejscach 

~~cznie 12 pUnkt6w odbioru surowc6w wt6mych (PET). 

IV, Moiliwosci przetwarzania Diesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, 

b ioodpadow stanowil}cych odpady komunalne przeznaczonych do skladowania pozostalosci 

z sortowania odpad6w komu naLnych i pozostalosci z procesu mechaniczno-bio1ogiczncgo 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych 

lako przetwarzanie rozumie si~ procesy odzysku lub unieszkod liwiania , W Iym 
przygotowanie poprzedzaj<l:ce odzysk Iub unieszkodliwiaoie. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto nie rna mozliwosci przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpad6w kornunalnych, bioodpad6w stanowi!lCych odpady kornunalne 

przeznaczonych do skladowania pozostaJosci z sortowarua odpad6w komunaln ych i pozostalosci 

z procesu mechaniczno-biologicznego przerwan..ania ruesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunalnych. 
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W 2020 roh niesegregowane (zrnieszane) odpady komunalne zebrane 7.. terenu Gminy 

Nowe Miaslo 0 kodzie 20 03 01 zastaly przekazane do ins talacji komunalnej: Pnedsilfbiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Plonsku - Zak~ad Zagospodarowania Odpad6w w Poswi~tnem. 

ul. Pultuska 5, 09-100 P10lisk (instaiacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych w m. Poswi~tne), tqczna masa 
odpad6w - 809,2800 Mg. 

W analizQwanym 2020 roku odpady uiegaj,!:ce biodegradacji ze szczeg61nym 

uwzgllfdnien iem bioodpad6w 0 kodzie 20 02 01 zebrane z terenu Gminy Nowe Miasto w caJosci 
trafity do instalacji komunalnej : Przedsi~bjorstwo Gospodarki Kornunalnej w Plonsku - Zaklad 

Zagospodarowania Odpadow w Poswi~(nem (do komposlowni odpadow), l'lczna masa odpad6w 

- 84,3000 Mg. 

InJormacja 0 masie odpadow powstulych po sorrowa"iu odpadOw seJektywnie odebranych. 
p,.zekazanych do sk/adowania. 

Masa odpad6w zawieraj'lca frakcj e ulegaj~ce biodegradacji, powstatych po sortowaniu 

odpadow selektywnie odebranych, przekazanych do skladowania 0 kodzie odpadu 19 12 12 

trafLla na sldadowisko Dalanowek 51, 09-100 Plonsk - J'lczna masa odpadow calego strumienia 

odpad6w - 47,9870 Mg. 

brjormacja 0 music odpadow, powsta/yeh po ~'ortowaniu zmieszonych (lliesegregowallych) 

odpadow komullalllych, przekazullyeh do sk/adowallia. 

Masa odpadow, powstala po sortow8niu zmieszanych odpad6w komunalnych 

odebran ych, przekazanych do skladowania 0 kodzie odpadu 19 12 12 trafiJa oa skladowiska 

Dalanowek 5 1, 09·100 Plonsk - J'lczna masa odpad6w frakcji 0 wie1kosci powyzej 80 nun 

-110,8270 Mg. 

V. Potr1.eby inwesrycyjne zwi'lzane 1. gospodarowaniem odpadami komuna lnymi 

W 2020 r. w Gminie Nowe Miasto nie realizowano inwestycji zwi'lzanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi . 

VI. Koszty poniesione w zwi:pku z odbieraniem. odzyskiem, rccykJingiem 
j unieszkodliwianiem odpadow komunalnych 

Wzrost koszt6w obstugi systemu gospodarki odpadami spowodowat wzrost stawki aplaty 

za gospodarowanie odpadami kOO1unalnymi w 2020 r. 

Zmiana stawki spowodowana byla koniecznosci& zbilansowania koszt6w systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Przepisy uSlawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'l-dku w gminach wymagaj'J bowiem, aby 

wplaty wnoswne przez wlaScicieLi nieruchomoSci, pokrywaJy koszty funkcjonowania systemu . 

W celu usta lenia wysokosci stawki opiaty. dokonano szczegOJowej analizy aktualnych 
i prognozowanych kosztow funkcjonowania systemu na terenie Gminy Nowe Miaslo. 

LCJczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za okres od 

01.0 1.2020 r. do 3 1.1 2.2020 r. wyniasl - 998 476,16 zl: 

VII. Oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wptywy Z opJat z tytutu gospodarowania odpadami komunalnymi stanow iC) docilody 

budzetu gminy. 

Do 1 marea 2020 roku stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uzaleznione byly od gospodarstwa domowego, w zaJetnosci od iLosci os6b zamieszkujqcych 

danq nieruchomosc oraz sposobu zbieran ia odpad6w. 

Wysokosc mies;fcznej stawki oplary Zoa gospodarow(lIIie odpadami komullaillymi 
z n;eruchomosci zamieszkalych ua teren;e Gminy Nowe MitlSlo pnedstawia sir nastfP"jqco: 

Rodzaj gospodarstwa Oplala miesi~czDa od gos podarshva domowego 

Zbi6rka selektywna odpad6w iZbi6rka nieselektywna odpad6w 


Gospodarstwo I-osobowe 17,00 zl 30,00 zl 

Gospodarstwo 2-osobowe 32,00 zl 52,00 zl 

Gospodarstwo 3-osobowe 37,00 zl 57,00 z1 

Gospodarstwo 4-osobowe 48,00 zl 68,00 zl 

1 powyieJ 

Od I marea 2020 r. stawki optat za gospodarowanie odpadami kornunalnymi naliczane 
byly od os6b zamieszkuj~cych danq nieruchomosc. 

Wzrosla stawka oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie 
Nowe Miasto oa mocy Uchwaly Nr 1211X1I1/2020 Rady Ominy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 

2020 r. w sprawie wyboru metody ustaleni a aplaty za gospodarowanie odpadami komunainymi 
oa nieruchomosciach zamieszkalych j ustalenia stawki tej aplaty. 

Miesi~czna stawka oplaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi od wlascicieli 

oieruchomosci, oa kt6rych zamieszkuj,,! mieszkancy, jezeJi odpady zbierane 
; odbierane w spos6b selektywny w wysakosci 25,00 zl od osaby zamieszkuj,,!cej dan,,! 

nieruchomosc. 

• 	 Podwy-l:szona miesi~c2Jla stawki apJaty za gospodarowanie odpadami komunainymi od 
wiascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj~ mieszkancy, jezeli wtasciciei 
nieruchomosci nie wypclnia obowi<j.zku zbierania odpad6w komunalnych, W spos6b 
selektywn y W wysokosci 50,00 z! ad osoby zamieszkuj<lcej dan,,! nieruchomosc. 
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• 	 Wlascicieti nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostuj~cych bioodpady stanowi'lce odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, ktorzy w dekJaracji 0 wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zactek tarowali, ze kompostuj'l bioodpady w kompostowniku 

przydomowym, zwolnieni Sf} Z cz~sci Z oplaly za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokosci 2,00 z~ z miesi~cznej oplaty. 

Zgodnie Z obowiq,ZUjqcymi przepisami zmiana metody ustalenia oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wiqzata si~ z koniecznosci~ wypelnienia i ztoi:enia przez wszystkich 

wtascicieli nieruchornosci, oa kt6rych zamieszkujq mieszkancy nowej deklaracj i 0 wysokoscl 

oplaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomosei zamieszkalyeh. 

Podj<;to Uehwal, Nr 1221X1I1I2020 RADY GMlNY NOWE MI ASTO z dnia 7 slyeznia 

2020 r. w sprawie okreslenia wzoru dek laraej i 0 wysokose i oplaly za gospodarowaoie odpada mi 

komunalnymi skladanej przez wlasc iciela nieruehomosei. 

Wedlug ewidencji zJoronycb deklaracji 0 wysokoSci optaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi il}C7.Jla wysokosc na leinosei z tyturu "oplary smieciowej" w 2020 roku 

( wg stanu na 3 J. 12.2020 r. ) wyniosla: 

przypis naleZnosci z tyturu oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- 1 200 866,00zl; 

• 	 wplywy z tytuJu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 0 18 664,21 zl; 

zaJeg/Dsc i na dzien 31.1 2 2020 r - 229 392,59 zl ; 

nadplary oa dzien 3 1.12.2020 r. - 17 876,0 I zl, 

W 2020 roku w stosuoku do 257 wlaScicie li nieruchomosci, kt6rzy zaiegaJi Z oplat<j. za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowano upomnienia. Wobec dlumi.k6w, kt6rzy 

oie dokooali wplaty zaleg10sci pomimo upomnienia zostaly wystawione tytuly wykonawcze 

w celu przymusowego sci<j.gniycia nalemosci. Wystawiono 37 tytu16w wykonawczych w celu 

sci'lgni~cia nalemosci. 

W 2020 roku wydano 1 decyzji( okre.siaj 'lC'J wysokosc op-{aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla wlasciciela nieruchomosci oraz I decyzjy w sprawie umorzenia posti(powania 

dotycz'lcego okreslenia wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komuna ln ymi dla 

w!a:k iciela nieruchomosci. 

VIII . Liczba mieszkailc6w 

Na dzieri. 31. 12.2020 r. liezba osob za meldowanych na terenie Gminy Nowe Miasto bylo 

4520, natomiast zadeklarowana przez wlai;c ic ie li nieruchomosci sumaryczna Iiczba os6b 

zamieszktij'lcych nieruchomosci zamieszkale 41 27 (stan na dzieit 3 1 grudnia 2020 T.). 
Roi.niea pomi~dzy ilosei<l os6b zame ldowanych, a ll}cZll'l liczb'l os6b zadeklarowanych 

w sys temie wynosi 393. Liczba os6b zameldowanych ni e jest r6wnoznaczna z ilosci'l os6b 

fak tyeznie przebywaj <}Cych w gminie, sU}d lez mog~ wyslypowac rozbieinosci w powyiszych 

danych . Romice w danych mog,! wynikac z lego, ze 
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• 	 uczniowie i slUdenci kontynuuj() nau k~ poza miejscem statego zameldowani a, 

• 	 osoby czynne zawodowo, ze wzgl~du na wykonywanCl prac(( przebyv.'aj ~ poza miejscem 
sis tego zameldo wania (np . za gran ic;;) . 

• 	 zatoz.enie wlasnej rodziny zsmieszkuj"J poza terenem gminy. 

Na biez<lcO prowadzono dzialania maj'}ce oa celu weryfikacj y danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stan em faktycznym. Na dzieo 31 12.2020 r. systemem by to 
obj ~tych 1441 nieruchomosci zamieszkalych. 

IX. Liczba wlascicicli nicruchoRlosci, ktorzy Die zawarli umowy, 0 ktorej mowa '" arl. 6 

ust. 1. 

Na tereoie Gmioy Nowe Miasto w 2020 r. nie odnotowano koniecznoSci wyda nia przez 

W6jta Ominy Nowe Miaslo dec yzji admi nistracyj nych wobec wlaSciciel i nieruchomosci , kt6n y 
nie zawarli umowy. 0 ktorej mowa w an. 6 USI. I ustawy 0 utrzymaniu czyslosc i i po~dku 

gminacb. 

G mina zgodnje z art 3 ust. 3 pkt 3 prowadzila ewidencj~ umow na odbieran ie adpad6w 

komunalnych ad wla.sc icieLi nieruchomoSci, na ktorych oie zamieszkuj(} mieszkailcy, a pawstaj~ 

odpady komunalne Ij. (domki letn iskowe j inne nieruchomosc i wykorzystywane na cele 

rekreacyjn o~wypoczynkowe, sklepy, firmy, instytucje, 5zkoly, apteki . itp.) 

W 2020 roku zostalo zawartych 80 nowych um6w na odbi6r odpad6w komunalnych 

z nieruchomoki niezamieszkalych z Przeds i ~b i orstwem Gospodarki Komunalnej w Plonsku 
Sp. z a. 0., ul. Mickiewicza 4, 09~100 Plonsk. 

X. Hose odpad6w wylworzonych na terenie gminy. 

Hose odpadow wytworzonych przez wla:icicieli nierucho mosci na lerenie Gmin y 

Nowe Miasto wedrug danych przekazanych przez podmiol odbieraj l}cy odpady komunalne 

roczll e spra wozdanie podmialu dziolojqcego 110 podscalVie umowy z gmiflq (wylaniany 
w drodze przetargl.l) i roczne sprawozdanie podmiolu dzialajqcego na podstowie umow 

z w/ascicieiami niemc/tomosci. 110 ktorych nie zamieszkujq mieszkaflcy. a powstajq odpady 
komunaille. 

Masa odebranych odpadow komunalnych IV 1020 roku z lere"u gminy z podzialem no kody 

odpadow. 

Kod odebr a nycb 
odpad6w 

komunalnych 

Rodzaj odpad6w komunaloych Masa odebranych 

odpadow 

komunalnych [Mg] 

52, 79002001 0 1 Pap ier i tektura 

200 1 02 SzkJo 91,0400 
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2001 39 Tworzywa sztuczne 78,1200 

200301 Niesegregowane odpady komunalne 
809,2800 

20 0307 
Odpady wielkogabarytowe 127,8600 

2001 32 Leki inne nii wymienione w 200 13 1 0,0030 

Zuiyte urz~dzenia elektroniczne i e1ektryczne inne 
2001 36 

nii wymieniooe w 20 0121, 20 Ot 23 i 20 01 35 19,8200 
Zmieszane odpady z belonu, gruzu ceglanego, 

170107 odpadowych materia16w ceramicznych i element6w 
5,3400

wyposaienia inne niz wymienione w 1701 06 
200203 Inne odpady nie ulegaj<Jce biodegradacji 41,0600 

Odpady ulegaj'lce biodegradacji 
200201 84,3000 

L..,CZNA MASA ODEBRANYCH ODPAD6 W 1309,613 

IIose odpad6w wytworzonych na terenie Gminy Nowe Miaslo wedtug danych 
przekazanycb przez podmiot zbieraj<Jcy odpady komunalne - roczne sprawozdanie podmiotu 

zbierajqcego odpady komunalne, stanowiqce fra kcje odpad6w komunalnych : papienl, melali, 

tworzyw sZlUcznych i szkla. 

MasQ POszcZi!golnych frakcji odpadow komu"alnych: papieru, me/fiJi, twor~ 

saucVlyeh i szkla prr;yj(fych przez PUllkt skupu w 2020 r. 

Kod zebraoych 
odpad6w 
komunalnycb 

Rodzaj odpad6w komuDalnych Masa zebranycb 
odpad6w koruuoalnych 

IMgJ 

150104 Opakowania z melali 
3,2140 

170401 Miedi:, b~z, mosi<)dz 11,9020 
170402 Aluminium 20,2580 
170403 Ol6w 0,6280 
170404 Cynk 0,0321 
170405 Zelazo i stal 536,8510 
L..,CZNA MASA ZEBRANYCH ODPAD...Q.W 572,8851 

XI. Poziomy rccykJingu. przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metoda mi 
niekt6rych frakcj i odpad6w komunalnych oraz ograniczenie skJadowania ilosci odpad6w 
ulegajqcych biodegradacji. ktore musZll oSiltgn:]c gminy w poszczcgoluych lalaeh. 
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uiycia nast~pujqcych frakcp odpad6w 
komunaillych: papieru. metalu, tworzyw sZllIcznych i szkla IV wysokosci co najmniej 50% 

wagowo. 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uiycja i otizysku innymi me/odami odpadow 
budowlal1ych i rozbi6rkowych w wysokosci co najmniej 70% wagowo. 

Poziomy ograniczonia masy odpadow kOJ1llmaln),ch ulegajqcych biodegradacji przekazywanych 

skladowania do dn ia 16.07.2020 /lie wifcej nii 35% wagowo calkowitej masy odpadow 
przekazywallych do skladowania W slOsunku do masy 
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Maj~c na wzgl~dzie powyisze wyzwama, niezbydne staje siy state monitorowani e 
i doskonalenie systemu gospodark.i odpadami. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi jest modyfikowany zgodnie 
ze zmianami prawnymi wprowadzanymi w zycie. 

Opracowala: 

Alina Jasinska Glowny specjalista ds. gospodarki odpadami komuJlalnymi 

Nowe Miasto, 28lrn'ietnia 2021 
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