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I. Wprowadzenie 
1. 	 eel przygotowania Analizy 

Niniejszy dokument stanowi anaHzl'( stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Nowe Miasto za 2020 r., sporz'ldzon'l w celu weryfikacji mozliwosci technicznych 

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. 	 Podstawy prawne SPorzlldzenia Analizy 

Podstawl'( do przeprowadzenia "Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy 
Nowe Miasto za rok 2020" stanowi'! zapisy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 

czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.). 

Zgodnie z tresci,! art. 3 Ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ww. ustawy, gminy zapewniaj,! czystosc 

i porZ'ldek na swoim terenie i tworZ'l warunki niezbydne do ich utrzymania. 

Dokonujq corocznej anaHzy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujqc,! 

w szczeg6lnosci: 

.. 	 mozliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, 

bioodpad6w stanowiqcych odpady komunalne przeznaczonych do skladowania 

pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych i pozostafosci z procesu mechaniczno

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, 

potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowanicm odpadami komunalnymi; " 
koszty pOlllCSlOne w zwillZku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem" 
i unieszkodliwianicm odpadow komunalnych w podziale na wplywy, wydatki i nadwyzki 

z opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
II Iiczbl'( mieszkaiic6w; 


liczbl'( wlascicieli nieruchomosci, kt6rzy nie zawarli umowy, 0 kt6rej mowa
" 
wart. 6 ust. 1, w imieniu kt6rych gmina powinna podjqc dziarania, 0 ktorych mowa 

wart. 6 ust.6-12; 
II ilosc odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

• 	 ilose niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych i bioodpad6w 

stanowilJcych odpady komunalne odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

skladowania pozostafosci z sortowania odpad6w komunalnych i pozostalosci z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 

komunalnych. 

Gt6wnym celem anaIizy jest dostarczenie niezbydnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto oraz wskazanie 

dziafafl w kierunku jego usprawoienia. 

Zgodnie z art. 9tb Ust. 2 w/w ustawy aoaHzl'( stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

sporzqdza sil'( w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza podlega takZe pubIicznemu udostl'(pnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

urzl'(du gminy (art. 9tb ust.3). 
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II. Regu\acje prawne z zakresu gospodarki odpadami 

Przy opracowaniu niniejszej Analizy opierano siy 0 ustawy, akty wykonawcze 
(rozporz1}dzenia) oraz akty prawa miejscowego dotycz1}ce zagadnienia gospodarki 
odpadami tj. : 
Ustawv: 

• 	 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 0 odpadach (Oz. U. z 2020 r. poz. 797 z poin. zm.), 
• 	 Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz1}dku w gminach (Oz. U. 

2020 r. poz. 1439 z poin. zm.). 
Rozporzqdzenia: 

• 	 Rozporz1}dzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow z dnia 2 stycznia 2020 r. 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 10); 

• 	 Rozporz1}dzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 
szczeg6towego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow (Oz. U. 
2017, poz. 19); 

• 	 Rozporz1}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 (Oz. U. z 2016 r. poz. 2167); 

• 	 Rozporz1}dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomow 
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaj1}cych biodegradacji przekazywanych do 
sktadowania (Oz. U. z 2017 r. poz. 2412); 

Akty prawa miejscowego 
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto regulowaty 
nastypuj1}ce akty prawa miejscowego tj.: 

• 	 Uchwata Nr 88IVII/20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystosci i porz1}dku na terenie Gminy Nowe Miasto ogtoszona ' 
w 	Dz. Urz. Wo;' Maz. W dniu 9/ipca 2019poz. 8505. 

• 	 Uchwata Nr 94IVIIl120 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 roku 
zmieniaj1}ca uchwaty Nr 88IVII/20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz1}dku na terenie Gminy Nowe Miasto 
ogtoszona w Dz. Urz. Wo;' Maz. W dniu 23 sierpnia 2019r. poz. 10032. 

• 	 Uchwata Nr 119/XIII12020 RAOY GMTNY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz1}dku na terenie Gminy Nowe Miasto 
ogtoszona Oz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 stycznia 2020 r. poz. 884 - obowiqzujqca od 

01 marca 2020 roku. 

• 	 Uchwata 1 85IXXfXl20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj1} mieszkailcy 
i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon1} przez wtasciciela 
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nieruchomosci op!ati( za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogloszona w ~'--"'''-''-'

Wof Maz. W dniu4 listopada 2.017 r. poz.l1074. 

• 	 Uchwala Nr 120/XlIl/2020 RAOY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczego!owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug na terenie Gminy 

Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, 

na ktorych zamieszkujll mieszkaiicy i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za 

uiszczanll przez wlasciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ogloszona w """-""--""-'-="--'.!.-"..'-"--'-~'"'--'-'-.>!!!.'..>L.LL-="-""'~.--'''-''-'''-''-''--'-J=''-''''''-''
obowiqzujqca od 01 marca 2020 roku. 

• 	 Uchwala Nr 106/XVI/20 16 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

okreslenia gornych stawek opiat ponoszonyeh przez wlascieieli nieruchomosci za 

uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz opr6zniania zbiomik6w 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych ogloszona w ""-"'---"''-'-''''--'-''-='-'-'''''''''~ 

dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5456. 

• 	 Uchwala Nr 165/XIXl2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2020 r. 

w sprawie okreslenia g6rnych stawek opiat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci, 

ktorzy nie sll obowillzani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy za usrugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz oprozniania 

zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci ciektych ogloszona w Oz. Urz. 

Woi. Maz. W. dniu 7 pazdziemika 2020 r. poz.1 0073. 

• 	 Uchwala Nr 170/XXl2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 Iistopada 2020 r. 

zmieniajllca Uchwaly NR 165/XIXl2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 

2020 r. w sprawie okreslenia gornych stawek opIat ponoszonych przez wfascicieli 

nieruchomosci, ktorzy nie SI! obowillzani do ponoszenia opiat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usrugi w zakresie odbierania odpad6w 

komunalnych oraz oprozniania zbiomik6w bezodptywowych i transportu nieczystosci 

ciektyeh ogloszona w ~"--""~"""!"!'~~=_'-'...~~'-"-'=="""'~~-'-'-I"-"-",-,-,,--~. 
• 	 Uchwala Nr 36/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty ogloszona w """'"-='-'-"'......!..!.-=~"""'....!.!--='-=-!!. 

kwietnia2019 r. poz. 4213. 

• 	 Uchwala Nr 121IXIII/2020 RAOY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomosciach zamieszkatych i ustalenia stawki tej oplaty komunalnymi ogtoszona 

w - obowiqzujqca od 01 marca 

2020 roku. 

• 	 Uchwata 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marea 2019 r. w sprawie 

okreslenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ogioszona w Dz.Urz. wor Maz. w dniu 2 kwietnia2019 r. poz. 4214. 
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• 	 Uchwala Nr 1 09/XVII20 16 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci ogloszona w Dz. Urz. Wo;' 

Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5459. 

• 	 Uchwala Nr 1 22/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie okreSlenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci ogloszona w Dz. Urz. Woj. 

Maz. w dniu 17 stycznia 2020 r. poz. 883- obowiqzujqca od 01 marca 2020 roku. 

III. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz!}dku 

w gminach oraz niekt6rych innych ustaw obowi!}zuj!}ca od 6 wrzesnia 2019 r. wprowadzila 

powszechny obowi~zek segregacji odpad6w komunalnych dla wszystkich wlascicieli 

nieruchomosci w Polsce. 

Od 0 I marca 2020 r. na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadzono obowi!}zek 

selektywnej zbi6rki odpad6w dla wszystkich wlascicieli nieruchomosci, czyli w podziale na piyc 

frakcji : 

• 	 papier, 

• 	 szklo, 

• 	 metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 

• 	 bioodpady, 

• 	 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Gmina Nowe Miasto realizuj~c zadania zwi~zane z gospodark!} odpadami komunalnymi, 

objyla system wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj!} mieszkancy. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 

i porz!}dku w gminach, wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj!} mieszkancy 

zobowi!}zani s~ do ponoszenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za katdy 

miesi~c, w kt6rym na danej nieruchomosci zamieszkuje mieszkaniec. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacjy uslugi odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpad6w komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych bylo Przedsiybiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Plonsku Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk wybrane w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Umowa byla zawarta na okres od 16 stycznia 2020 r. do 3 I grudnia 2020 r. 

Natomiast nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj!} mieszkancy, a powstaj!} na nich 

odpady komunalne wyl~czone s!} z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi prowadzonego przez Gminy. 

Wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj!} mieszkancy, a powstaj!} 

odpady komunalne maj!} zawarte indywidualne umowy na wyw6z odpad6w komunalnych 

z Przedsiybiorstwem Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o. 0, ul. Mickiewicza 4, 09- I 00 

Plonsk posiadaj~cym na terenie Gminy Nowe Miasto wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej. 
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W 2020 r. przeprowadzono kontrole na terenie nieruchomosci niezamieszkalych tj. domki 

letniskowe i inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Z kontrolowano 141 nieruchomosci niezamieszkalych. 

Zgodnie Regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Nowe Miasto 
w 	 zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady byiy odbierane jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zbierane. 
Wyposazenie nieruchomosci w pojemniki nalezaio do obowillZku wiasciciela 

nieruchomosci, natomiast worki sfuzllce do gromadzenia odpad6w komunalnych zbieranych 

w spos6b selektywny dostarczane byly przez wykonawc« w ramach podpisanej umowy. 

Do selektywnego gromadzenia odpad6w stosowano worki 0 nast«pujllcych ujednoliconych 
kolorach oraz oznaczeniach tj.: 

• 	 worki koloru niebieskiego z napisem "P APtER" - przeznaczone do zbierania odpad6w 

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

• 	 worki koloru zielonego z napisem "SZKLO" przeznaczone do zbierania odpad6w ze 
szkia, w tym odpad6w opakowaniowych ze szkia; 

worki koloru zOhego z napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" 

przeznaczone do zbierania odpadow metali, w tym odpad6w opakowaniowych 
z metali, odpad6w tworzyw sztucznych, w tym odpad6w opakowaniowych tworzyw 
sztucznych, oraz odpad6w opakowaniowyeh wielomaterialowych; 

worki koloru brllzowego z napisem "BIO"- przeznaczone do zbierania odpad6w 
ulegajllcych biodegradacji, ze szczeg61nym uwzgl«dnieniem bioodpad6w. 

Odbi6r wszystkich odpadow, zarowno niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 

komunalnych, jak i selektywnie zebranych odbywal silt zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Odbi6r selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych (tworzyw sztucznych) wspomagany 

byi przez umieszczenie pojemnik6w siatkowych w wyznaczonych na terenie gminy miejscach 
lllcznie 12 punkt6w odbioru surowcow wt6rnych (PET). 

IV. Moiliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych, 

bioodpad6w stanowillcych odpady komunalne przeznaczonych do skladowania pozostalosci 
z sortowania odpad6w komunalnych i pozostalosci z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanyeh (zmieszanych) odpadow komunalnych 

lako przetwarzanie rozumie silt procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzajllce odzysk lub unieszkodliwianie. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto nie ma mozliwosci przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpad6w komunalnych, bioodpad6w stanowillcych odpady komunalne 

przeznaczonych do skladowania pozostalosci z sortowania odpad6w komunatnych i pozostaiosci 
z procesu mechaniczno-bio!ogicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunaJnych. 
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W 2020 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu Gminy 
Nowe Miasto 0 kodzie 20 03 01 zostaly przekazane do instalacji komunalnej : Przedsiybiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Plonsku - Zaklad Zagospodarowania Odpad6w w Poswiytnem, 
ul. Puhuska 5, 09-100 Plonsk (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych w m. Poswiytne), l'lczna masa 
odpad6w - 809,2800 Mg. 

W analizowanym 2020 roku odpady ulegaj'lce biodegradacji ze szczeg61nym 
uwzglydnieniem bioodpad6w 0 kodzie 20 02 0 I zebrane z terenu Gminy Nowe Miasto w calosci 
trafily do instalacji komunalnej : Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej w Plonsku - Zaklad 
Zagospodarowania Odpad6w w P05wi ytnem (do kompostowni odpad6w), l'lczna masa odpad6w 
- 84,3000 Mg. 

Informacja 0 masie odpadow powstalych po sortowaniu odpadow selektywnie odebranych, 
przekazanych do skladowania. 

Masa odpad6w zawieraj'lca frakcje ulegaj'lce biodegradacji, powstalych po sortowaniu 
odpad6w selektywnie odebranych, przekazanych do skladowania 0 kodzie odpadu 19 12 12 

trafila na skladowisko Dalanowek 51, 09-100 Plonsk - l'lczna masa odpadow frakcji 
powyzej 80 mm - 106,9370 Mg. 

Informacja 0 masie odpadow, powstalych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) 
odpadow komunalnych, przekazanych do skladowania. 

Masa odpadow, powstala po sortowaniu zmieszanych odpadow komunalnych 
odebranych, przekazanych do skladowania 0 kodzie odpadu 19 12 12 trafila na skladowisko 
Dalanowek 51, 09-100 Plonsk - l'lczna masa odpadow frakcji od 0 do 80 mm - 227,7900 Mg 
oraz l'lczna masa odpadow frakcji powyzej 80 mm - 220,9170 Mg. 

V. Potrzeby inwestycyjne zwiilzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

W 2020 r. w Gminie Nowe Miasto nie realizowano inwestycji zwi'lzanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

VI. Koszty poniesione w zwiilzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych 

Wzrost kosztow obslugi systemu gospodarki odpadami spowodowal wzrost stawki oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. 

Zmiana stawki spowodowana byla koniecznosci'l zbilansowania kosztow systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

7 




Przepisy ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach wymagaj'l bowiem, aby 

wplaty wnoszone przez wiascicieli nieruchomosci, pokrywaty koszty funkcjonowania systemu. 
W celu ustalenia wysokosci stawki opIaty, dokonano szczeg610wej analizy aktualnych 

i prognozowanych koszt6w funkcjonowania systemu na terenie Gminy Nowe Miasto. 
L'lczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za okres od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyni6st - 998 476,16 zt: 

VII. Oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wptywy z oplat z tytuIu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi'l dochody 
budzetu gminy. 

Do 1 marca 2020 roku stawki optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzaleznione byly od gospodarstwa domowego, w zaiemosci od ilosci os6b zamieszkuj'lcych 

danll nieruchomosc oraz sposobu zbierania odpad6w. 

Wysokosc miesifcznej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Nowe Miaslo przedstawia sif nastfpujqcO: 

~~~~~.~~~ti===j3~2,00 zt3-osobowe 37,00 zt 
<-~---....< 

48,00 zt 

Od 1 marca 2020 r. stawki opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane 

byty od os6b zamieszkuj'lcych danll nieruchomosc. 

Wzrosta stawka opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie 
Nowe Miasto na mocy Uchwaly Nr 1211XlII12020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomosciach zamieszkalych i ustalenia stawki tej opiaty. 

Miesiyczna stawka opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wlascicieli 
nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujll mieszkancy, jezeli odpady zbierane 
i odbierane w spos6b seJektywny w wysokosci 25,00 zr od osoby zamieszkujllcej danll 

nieruchomos6. 

• 	 Podwyzszona miesi¥Czna stawki opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
wtascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l mieszkancy, jezeJi wlasciciel 
nieruchomosci nie wypelnia obowillzku zbierania odpad6w komunalnych, w spos6b 
selektywny w wysokosci 50,00 zt od osoby zamieszkujllcej dan'l nieruchomosc. 
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W!ascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostuj,!cych bioodpady stanowi,!ce odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, kt6rzy w deklaracji 0 wysokosci op!aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zadeklarowali, ze kompostuj,! bioodpady w kompostowniku 

przydomowym, zwolnieni s,! z czysci z op!aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokosci 2,00 z! z miesiycznej op!aty. 

Zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami zmiana metody ustalenia op!aty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wi,!za!a siy z koniecznosci,! wypetnienia i z!ozenia przez wszystkich 

w!ascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj,! mieszkancy nowej deklaracji 0 wysokosci 

optaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomosci zamieszka!ych. 

Podjyto Uchwa!y Nr 122IXIII12020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 

2020 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci op!aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi sk!adanej przez w!asciciela nieruchomosci . 

Wed!ug ewidencji z!ozonych deklaracji 0 wysokosci op!aty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi !'!czna wysokosc naleznosci z tytu!u "op!aty smieciowej" w 2020 roku 
(wg stanu na 31 .12.2020 r.) wynios!a: 

przypis naleznosci z tytulu op!aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- 1 200 866,00z!; 

wp!ywy z tytu!u optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - I 018664,21 z!; 

zaleg!osci na dzien 31.12 2020 r. - 229 392,59 z!; 

nadp!aty na dzien 31.12.2020 r. - 17 876,01 z!. 

W 2020 roku w stosunku do 257 w!ascicieli nieruchomosci, kt6rzy zalegali z op!at,! za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystosowano upomnienia. Wobec dluznik6w, kt6rzy 

nie dokonali wp!aty zaleg!osci pomimo upomnienia zosta!y wystawione tytu!y wykonawcze 

w celu przymusowego sci,!gniycia naleznoSci . Wystawiono 37 tytu!6w wykonawczych w celu 

sci,!gniycia naleznosci. 

W 2020 roku wydano I decyzjy okreslaj,!c,! wysokosc op!aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla w!asciciela nieruchomosci oraz I decyzjy w sprawie umorzenia postypowania 

dotycz'!cego okreslenia wysokosci op!aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

w!asciciela nieruchomosci. 

VIII. Liczba mieszkancow 

Na dzien 31.12.2020 r. liczba os6b zameldowanych na terenie Gminy Nowe Miasto by!o 

4520, natomiast zadeklarowana przez w!ascicieli nieruchomosci sumaryczna liczba os6b 

zamieszkuj,!cych nieruchomosci zamieszka!e 4127 (stan na dzien 31 grudnia 2020 r.). 

R6znica pomiydzy ilosci,! os6b zameldowanych, a !'!czn'! liczb,! os6b zadeklarowanych 

w systemie wynosi 393. Liczba os6b zameldowanych nie jest rownoznaczna z ilosci,! os6b 

faktycznie przebywaj,!cych w gminie, st,!d tez mog,! wystypowac rozbiemosci w powyzszych 

danych. R6znice w danych mog,! wynikac z tego, ze: 
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II uczniowie i studenci kontynuuj'l nauky poza miejscem staiego zameldowania, 

II osoby czynne zawodowo, ze wzgJydu na wykonywan'l pracy przebywaj'l poza miejscem 

state go zameldowania (np. za granic'l), 

II zalozenie wlasnej rodziny zamieszkuj'l poza terenem gminy. 

Na biez'lcO prowadzono dzialania maj'lce na celu weryfikacjy danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stan em faktycznym. Na dzien 31.12.2020 r. system em bylo 

objytych 1441 nieruchomosci zamieszkaiych. 

IX. Liczba wlascicieli nieruchomoSci, ktOrzy nie zawarli umowy, 0 kt6rej mowa wart. 6 
ust.!. 

Na terenie Gmlny Nowe Mlasto w 2020 r. nie odnotowano koniecznosci wydania przez 

W6jta Gminy Nowe Miasto decyzji administracyjnych wobec wlascicieli nieruchomosci, ktorzy 

nie zawarii umowy, 0 kt6rej mowa wart. 6 ust. 1 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku 

gminach. 

Gmina zgodnie z art. 3 Ust. 3 pkt 3 prowadzila ewidencjt( umow na odbieranie odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuj<'} mieszkancy, a powstaj'l 

odpady komunalne tj. (domki letniskowe i inne nieruchomosci wykorzystywane na cere 

rekreacyjno-wypoczynkowe, skJepy, firmy, instytucje, szkoty, apteki, itp.) 

W 2020 roku z05tato zawartych 80 nowych umow na odbi6r odpad6w komunalnych 

z nieruchomosci niezamieszkalych z Przedsit(biorstwem Gospodarki Komunalnej w Ptonsku 

Sp. z o. 0., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Ptonsk. 

X. IIose odpad6w wytworzonych na terenie gminy. 

Ilose odpad6w wytworzonych przez wlascicieli nieruchomosci na terenie Gminy 

Nowe Miasto wedtug danych przekazanych przez podmiot odbieraj<'}cy odpady komunalne 

roczne sprawozdanie podmiotu dZialajqcego na podstawie umowy z gminq (wyloniony 
w drodze przetargu) i roczne sprawozdanie podmiotu dzialajqcego na podstawie umow 
z wlascicielami nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady 
komunalne. 
Masa odebranych odpadow komunalnych w 2020 roku z terenu gminy z podzialem na kody 
odpadow. 

Rodzaj odpad6w komunalnych Masa odebranych 
pad6w 

91,0400 

10 



2001 39 Tworzywa sztuczne 78,1200 

200301 Niesegregowane odpady komunalne 
809,2800 

200307 
Odpady wielkogabarytowe 127,8600 

2001 32 Leki inne niz wymienione w 200131 0,0030 

2001 36 
Zuzyte urz'ldzenia elektroniczne i elektryczne inne 
nizwymienionew200121 , 200123 i200135 19,8200 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
1701 07 odpadowych materia16w ceramicznych i elementow 

wyposazenia inne niz wymienione w 17 0 I 06 
5,3400 

200203 lnne odpady nie ulegaj'lce biodegradacji 41,0600 

200201 
Odpady ulegaj'lce biodegradacji 

84,3000 

Lt\CZNA MASA ODEBRANYCH ODPADOW 1309,6130 

IIose odpadow wytworzonych na terenie Gminy Nowe Miasto wedlug danych 
przekazanych przez podmiot zbieraj'lcy odpady komunalne - roczne sprawozdanie podmiotu 
zbierajqcego odpady komunalne, stanowiqce frakcje odpad6w komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkla. 

Masa poszczeg6lnych Jrakcji odpadow komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkla przYJ(!tych przez punkt skupu w 2020 r. 

Kod zebranych Rodzaj odpadow komunalnych Masa zebranych 
odpadow odpadow komunalnych 
komunalnych (Mg] 

1501 04 Opakowania z metali 
3,2140 

170401 Miedi, br'lz, mosi'ldz 11,9020 

170402 Aluminium 20,2580 

170403 O16w 0,6280 

170404 Cynk 0,0321 

170405 Zelazo i stal 536,8510 

Lt\CZNA MASA ZEBRANYCH ODPADOW 572,8851 

XI. Poziomy recyldingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami 
niektorych frakcji odpadow komunalnych oraz ograniczenie skladowania ilosci odpadow 
ulegajilcych biodegradacji, ktore muszll osiilgnllc gminy w poszczegolnych latach. 
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego utycia nastffpujqcych frakcji odpad6w 
komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkia w wysokosci co najmniej 50% 

wagowo. 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego utycia i odzysku innymi metodami odpad6w 
budowlanych i rozbi6rkowych w wysokosci co najmniej 70% wagowo. 

Poziomy ograniczania masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych 
skladowania do dnia 16.07.2020 nie wifcej nit 35% wagowo caikowitej masy odpad6w 
komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania w stosunku do masy 
tych wytworzonych w 1995 r. 
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Jak wynika z powyzszych zestawien w 2020 r. Gmina Nowe Miasto nie osi,!gnyla 

wymaganego poziomu: 

• 	 recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metaJu, tworzyw sztucznych 

i szkla. 


Natomiast Gmina Nowe Miasto osi,!gnyla poziom: 


• 	 recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami odpad6w 

budowlanych i rozbi6rkowych; 

• ograniczania masy odpad6w komunaJnych uJegaj,!cych biodegradacji przekazywanych 

skladowania. 

Osi,!gniyte wskainiki S,! obliczone na podstawie zlozonych sprawozdan od podmiotu 

odbieraj,!cych odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci oraz od podmiotu zbieraj,!cego 

odpady komunalne (skup zlomu), stanowi,!ce frakcje odpad6w komunalnych: papieru, metali , 

tworzyw sztucznych i szkla. 

XII. Podsumowanie 

Przedstawiona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Nowe Miasto za rok 2020 jednoznacznie wskazuje, ze podjyte dzialania organizacyjne 

tworz'! sprawny, szczelny i prawidlowo funkcjonuj,!cy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto. 

System gospodarki odpadami komunalnymi byl realizowany zgodnie zalozeniami 

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

w gminach. 

Wlasciciele nieruchomosci wnosz'! oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

gminy na podstawie zlozonych deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , a Gmina z kolei w ramach zebranego w ten spos6b budzetu realizuje racjonaln,! 

gospodarky odpadami komunalnymi . 

Wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Nowe Miasto zagospodarowano 

zgodnie z obowi¥uj,!cymi w tym zakresie przepisami. 

Gmina Nowe Miasto nie osi,!gnyla wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego uzycia papieru, metalu , tworzyw sztucznych i szkla, natomiast osi,!gnyla poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami odpad6w 

budowlanych i rozbi6rkowych oraz poziom ograniczania masy odpad6w komunaInych 

ulegaj,!cych biodegradacji przekazywanych skladowania. 

Waznym czynnikiem S,! dzialania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidlowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Do szkoly skierowany byl poradnik ekologiczny 

"EKO I MY" w celu promowania swiadomosci edukacji ekologicznej dzieci i mlodziezy. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy na lata nastypne jest zwiykszenie poziomu wiedzy 

mieszkanc6w gminy w zakresie selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych "u ir6dla," 

minima/izacji powstawania odpad6w i ich preselekcji w gospodarstwach domowych . 
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Majqc na wzglydzie powyzsze wyzwania, niezbydne staje siy state monitorowanie 
i doskonalenie systemu gospodarki odpadami. 

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

Opracowala: 


Alina lasiizska Gl6wny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi 
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