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ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI             

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO  

opracowana w oparciu o art.3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) za 2013 rok. 
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1. Cel przygotowania Analizy 

       Niniejszym dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadów komunalnych                      

na terenie Gminy Nowe Miasto, obejmujący 37 miejscowości tworzący 33 sołectwa. 

Roczna analiza  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto  została 

przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy. 

 

       Analiza została przygotowana na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 

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

gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy. 

Analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                        

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

komunalnymi. Ma dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, 

którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych 

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

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych                 

z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem  z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013, sporządzonym przez gminę,                   

na podstawie art. 9q ust.1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  celem jego 

przedłożenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz  Mazowieckiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Ciechanowie w terminie do 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy. 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Nowe Miasto 

       Prezentowana analiza gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje rok 2013, kiedy                      
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to w życie weszły przepisy zmieniające organizację funkcjonowania systemem gospodarki 

odpadami. 

W okresie od 1 stycznia  do 30 czerwca 2013 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Nowe Miasto odbywał się na podstawie zawieranych indywidualnie przez właścicieli 

nieruchomości umów cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej o świadczenie usług  przez  posiadającego  w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.   

Zadnia realizowane były przez : 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 

Płońsk, 

 Błysk-Bis Sp. z o. o. Maków Mazowiecki  ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków 

Mazowiecki. 

W ramach „starego” systemu  odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości jako  

niesegregowane (zmieszane). Zmieszane odpady, tylko w niewielkiej ilości poddawane był 

procesom przetwarzania, znaczna ich ilość trafiała na składowisko odpadów. Znacznym problemem 

dla mieszkańców było pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, 

leków, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz innych odpadów np. opon 

samochodowych.  

Mieszkańcy sygnalizowali, że tego typu odpady spotykane są w lasach oraz w innych miejscach, 

gdzie składowanie odpadów jest zabronione. 

Od 1 lipca 2013 roku uruchomiony został  nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z  2013 r. 

poz. 1399 z późn. zm.) , Gmina Nowe Miasto zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu 

gospodarki odpadami. Rada Gminy  podjęła uchwały niezbędne do wdrożenia systemu. Jednym              

z obowiązujących etapów było podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości                 

i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto . Obowiązek ten wynika z art. 4  ust.1 i 2  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy podjęła uchwałę                  

Nr 173/XXX/2013  z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto – stanowiący prawo miejscowe.  

Regulamin określa, w dość precyzyjny sposób,  m. in. prawa i obowiązki zarówno właścicieli 
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nieruchomości jak i Gminy. 

       Zgodnie z obowiązującym przepisem zakres merytoryczny Uchwały  Nr 173/XXX/2013                    

z dnia  25 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowe Miasto obejmuje następujące zagadnienia: 

 wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

 częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, 

 rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, 

 wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego  planu gospodarki odpadami, 

 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

 obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej  przeprowadzenia. 

Równocześnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku  Rada Gminy Nowe Miasto podjęła 

następujące  uchwały w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie:  

1. Uchwała Nr 128/XXIV/2012/ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu     

uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała Nr 139/XXV/2013  z dnia 31  stycznia  2013 r.  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Nowe Miasto. 

  Uchwała Nr 138/XXV/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Nowe Miasto. 

4. Uchwała Nr 137/XXV/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu                   

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Uchwała Nr 151/XXVI/ 2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  
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6. Uchwała Nr 150/XXVI/ 2013 z dnia 7 marca 2013 r. w  sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości                

ciekłych. 

7. Uchwała Nr 149/XXVI/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie  szczegółowego sposobu               

i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami             

komunalnymi. 

     8. Uchwała Nr 169/XXX/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., zmieniająca Uchwałę Nr 148/XXVI/2013 

z dnia  7  marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy  Nowe Miasto są uchwałami obligatoryjnymi.  

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Nowe Miasto 

uruchomiła punkt konsultacyjną-informacyjny dla mieszkańców, w celu zasięgnięcia porady                    

w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów, ich segregacji czy też wypełnienia deklaracji. 

Przeprowadzone zostały spotkania informacyjne wójta i pracowników merytorycznych urzędu                

z sołtysami i mieszkańcami, na których przekazywano informacje dotyczące ustawy                             

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z  2013 r. poz. 

1399 z późn. zm.),  o obowiązkach  gminy  i mieszkańców,  wynikających  z nowej obowiązującej 

ustawy. 

 

 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 

roku. 

       Zgodnie z załącznikiem do  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,            

poz 21) obowiązuje następujący podział procesów odzysku i unieszkodliwiania: 

 

Symbol Procesy odzysku 

R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 
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R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników  

 

R3 

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalnik ( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania) 

R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali 

R5 Recykling lub odzysk innych materiałów  nieorganicznych 

R6 Regeneracja kwasów lub zasad 

R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 

R8  Odzysk składników z katalizatorów 

R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia  olejów 

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 

stanu środowiska 

R11 Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1 -R10 

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1 – R11 

R13 Magazynowanie odpadów  poprzedzających którykolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1 – R12 ( z wyjątkiem wstępnego magazynowania u 

wytwórcy odpadów) 

 

Symbol Procesy unieszkodliwiania 

D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)  

D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów 

w glebie i ziemi itd.)  

D3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej 

pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór 

itd.)  

D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, 

poletkach osadowych lub lagunach itd.)  

 

D5 

Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie 

w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie 

wzajemnie i od środowiska itd.)  

D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów  

D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz  

 

D8 

Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w 

wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane 
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za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12  

 

D9 

Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego 

załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w 

pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)  

D10 Przekształcanie termiczne na lądzie  

D11 Przekształcanie termiczne na morzu(*)  

D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)  

D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek 

z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12(**)  

D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w 

pozycjach D1-D13  

D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w 

pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)  

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku ( instalacje mechaniczno – 

biologicznego  przetwarzanie odpadów komunalnych ) lub unieszkodliwiania. 

Tabela nr 1 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w poszczególnych 

kwartałach 2013 roku. 

 

 

Rok 2013 

Nazwa i adres instalacji, do której 

zostały przekazane odpady 

komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

 odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg)
1
 

Sposób 

zagospodaro

wania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

I kwartał  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. 

Zakład mechaniczno  – 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów 

selektywnych  zebranych w m. 

 

 

 

20 03 01  

 

 

 

143,18 

 

 

 

R 12 

 

                                                 
1 Mg - tona 
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Poświętne 

I kwartał Błysk -Bis Sp. z o. o. ul. Armii 

Krajowej 1  

06-200 Maków Mazowiecki 

sortownia  przy ulicy Moniuszki 

dz.332 

 

20 03 01 

 

10,23 

 

R 12 

II kwartał Błysk -Bis Sp.. z o. o. ul. Armii 

Krajowej 06-200 Maków 

Mazowiecki sortownia  przy ulicy 

Moniuszki dz.332 

 

20 03 01 

 

11,85 

 

R12 

II kwartał Przedsiębiorstwo Gospodarki 

komunalnej w płońsku Sp. z o. o. 

Zakład mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych 

 

20 03 01 

 

197,4 

 

 

R 12 

III kwartał Przedsiębiorstwo Gospodarki 

komunalnej w płońsku Sp. z o. o. 

Zakład mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych 

 

20 03 01 

 

184,7 

 

R 12 

IV kwartał Przedsiębiorstwo Gospodarki 

komunalnej w płońsku Sp. z o. o. 

Zakład mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych 

 

20 03 01 

 

170,72 

 

R 12 

 

Razem 

   

718.08 

 

  

Tabela nr 2 

Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu               

(MBP) - 2013 rok . 

Nazwa i adres instalacji, do 

której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa 

 odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

Sposób 

zagospodarow

ania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 
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Zakład Usług komunalnych 

USKOM Sp.  z o. o. o 

ul. Płocka 102, 06-500 Mława – 

MBP Zakład Kosiny Bartosowe 

 

19 12 12  

 

4,87 

 

D5 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Płońsku,  

Składowisko odpadów stałych 

w m. Dalanówek 

 

19 12 12 

 

105,65 

 

D 5 

 

Razem  

  

110,52 

 

 

Przekazane do instalacji zajmującej się odzyskiem zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 

poddawane są procesom mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zgodnie                

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.                

w  sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

Z łącznej masy przekazanych z terenu Gminy do RIPOK w 2013 roku zmieszanych odpadów 

komunalnych do składowania skierowanych zostało 110,52 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 

powstałych po mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu. 

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

       Rok 2013 wprowadził ogromne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminę 

do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami  komunalnymi na 

terenie gminy Nowe Miasto w roku 2013  z perspektywy na kolejne lata wynikają przede wszystkim 

z realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, której celem jest podniesienie 

poziomu segregacji „u źródła”, co przyczyniłoby się do podwyższenia wymaganych poziomów 

recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji 

odpadów komunalnych. 

    W 2013 roku przeprowadzono na terenie gminy akcje informacyjne dla mieszkańców 

przedstawiające nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi . Mieszkańcy otrzymali 

ulotki, które informowały o nowym systemie odbioru  odpadów w gminie i zachęcały do segregacji. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Miasto odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. 
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Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Miasto 

prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: 

 tworzywa sztuczne, 

 szkło, 

 papier i tektura,  

 opakowania wielomateriałowe 

 metal,  

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

 wielkogabarytowe, w tym meble, 

 zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczne 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i zużyte akumulatory, 

 zużyte opony 

 odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 

       W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków                       

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

 worek żółty  –  na  tworzywa sztuczne,  odpady z metalu, odpady z papieru i tektury, 

opakowania wielomateriałowe 

 worek zielony –  odpady ze szkła; 

 worek brązowy -  odpady ulegające biodegradacji. 

Na terenie Gminy Nowe Miasto zorganizowane zostały punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych   ( tworzyw   sztucznych )    poprzez   umieszczenie   pojemników   siatkowych   

w wyznaczonych  miejscach. 

Jest  15 punktów odbioru surowców wtórnych (PET). 

Gmina objęła nowym systemem organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkałe. 

Gmina realizuje odbiór odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:  

 odpady zmieszane – jeden raz na miesiąc; 
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 odbiór odpadów selektywnych – papier i tektura, metale, tetrapak, tworzywa 

sztuczne – jeden raz na miesiąc  

  szkło – jeden raz na miesiąc; 

  odpady ulegające biodegradacji – cztery razy w roku maj, czerwiec, sierpień, 

październik; 

  odbiór odpadów niebezpiecznych takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze-grupa 20 – dwa razy w roku 

  odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon samochodów osobowych               

– 2 razy w roku 

 opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących 

na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje na zgłoszenie; 

 odpady przeterminowane i zbędne leki  odbierane w trzech punktach zbiórki  – 

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

Przychodnia „Palium”                      ul. Apteczna 5, 

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

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

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

 Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

        W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie  z art. 6k ust.1  ustawy                         

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęto w gminie stawkę  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego  w zależności                 

od ilości osób zamieszkujących  daną nieruchomość / Uchwała Nr 151/XXVI/2013 Rady Gminy 

w Nowym Mieście  z dnia 7 marca  2013 roku. 

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

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

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

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

i więcej. 

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane                      
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od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy: 

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

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

i więcej.  

6. Liczba mieszkańców  Gminy Nowe Miasto. 

 

        Dokonując analizy na podstawie art.3 ust. 2  pkt. 10 ppkt d  u.c.p.g, należy wziąć pod uwagę 

liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Nowe Miasto oraz sumaryczną liczbę osób ujętych              

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Punktem wyjściowym do przeprowadzenia analizy była liczba osób zameldowanych na terenie 

Gminy.  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba zameldowanych na terenie gminy Nowe Miasto wynosiła 4660 

osób.  

Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących 

nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła 3976 (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.).  

Różnica 684 osób w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach 

wynika m. in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  przez uczniów                 

i studentów.  Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na 

wykonywaną prace migrują poza terenem Gminy.  Na bieżąco  prowadzone   są   działania   mające   

na   celu   weryfikację   danych   zawartych   w   deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem 

faktycznym. 

 Systemem objęto: 1292 gospodarstwa domowe w tym wydano 27 decyzji o określeniu wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 56 umów podpisanych indywidualnie,  

nieobjętych systemem. 

Na  dzień 31.12.2013 r.  selektywną   zbiórkę  zadeklarowało 351 gospodarstw  domowych , 

w sposób  zmieszany  odpady  gromadzi  941 gospodarstw domowych.  

 

7. Liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1  

        W  wyniku  weryfikacji  ilości   gospodarstw  domowych  na  podstawie  danych  z  rejestru 

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

zostały objęte systemem wywozu i zagospodarowania.    
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8. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowe Miasto oraz osiągnięte 

poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych. 

Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierającej od właścicieli nieruchomości ilości   

odpadów komunalnych odebranych w roku 2013 z terenu Gminy Nowe Miasto: 

 

ODPADY  NIESEGREGOWANE (zmieszane) 

Kod odebranych 

odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  Masa odebranych odpadów 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

718,08 

ODPADY SEGREGOWANE 

Kod odebranych 

odpadów komunalnych  

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Łączna 

masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnyc

h (Mg) 

Masa 

odpadów 

poddanych 

recyklingowi 

(Mg) 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 

 

0,52 5,8 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 0 11,8 

15 01 04 Opakowania z metalu 0 4,5 

15 01 07  Opakowania ze szkła 0 8,6 

20 01 01  Papier i tektura 0,8 0,8 

20 01 02  Szkło 9,1 9,1 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 47,1 47,1 

 

Kod odebranych 

odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  Masa odebranych odpadów 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 14 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,8 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki(1) 

 

1 

 

 

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

  

3,4 
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01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

 

20 01 32  Leki inne niż wymienione 20 01 31 0,02 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,8 

Kod odebranych 

odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  Masa odebranych odpadów 

(Mg) 

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji 8,3 

 

W roku 2013 na terenie Gminy Nowe Miasto zostało odebranych ogółem 834.3 Mg odpadów 

komunalnych, natomiast łączna mas odpadów odebranych  o kodzie 20 03 01 (niesegregowane 

zmieszane odpady komunalne) z terenu Gminy Nowe Miasto wyniosła  718.08 Mg. 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów  wynosi 108,7 Mg. 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowania poza składowiskiem 3,1Mg. 

Ilości  odpadów niebezpiecznych ( zebranych selektywnie ) pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych 5,2 Mg. 

Ilość innych odpadów nie ulegających biodegradacji 8,3 Mg. 

 

9. Osiągnięty w 2013 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

       Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku 

odpadów zebranych selektywnie. 

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia 

określonych w art. 3b i art. 3c  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.  zm.) odpowiednich poziomów: 

 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów 
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komunalnych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych 

latach następujących poziomów: 

 

  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [ %] 

 

 

Papier, metal, 

tworzywa 

sztuczne, szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Osiągnięty przez Gminę Nowe Miasto poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

ww.  frakcji odpadów wyniósł 18,8% przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosi 12%, co 

oznacza, że wymagany poziom został osiągnięty. 

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami[%] 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane                

i rozbiórkowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

30 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

45 

 

50 

 

60 

 

70 

 

W roku 2013 z terenu Gminy Nowe Miasto żaden z przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe miasto nie wykazał odbioru   

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

- poziom ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Zgodnie z art. 3c ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   obowiązkiem Gminy 

Nowe Miasto jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 



 

                                                                                                                                                                

16 

przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania                    

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                          

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 

r. poz. 676) gminy są obowiązane do nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

Rok  

2012 

16 lipca 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

16  

lipca 

2020 

Dopuszczalny 

poziom masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w 

stosunku do masy 

tych odpadów 

wytworzonych w 

1995 r. [%] 

 

 

 

75 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

35 

 

W Gminie Nowe Miasto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 wyniósł 23,45%, co oznacza,                       

że wymagany poziom został osiągnięty. 

 

10. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień  31 grudnia 2013 r.)  

 

       Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu w tym koszty poniesione w 

związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

zostały wykazane w poniższej tabeli . 
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Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Nowe Miasto w roku 2013 w  

związku z wdrożeniem i obsługą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie  Koszty i wydatki 

Usługa odbioru odpadów komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ) - usługa w ramach 

przetargu 

  

170 100, 00 zł 

 

Koszty administracyjne obsługi systemu  

 

 

29 858, 88 zł 

Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczących 

odpadów komunalnych i właściwego postępowania odpadami 

niebezpiecznymi i innymi niż niebezpiecznymi. 

 

 660, 00 zł 

RAZEM 200 618,88 zł 

 

 

11. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2013r.  

a) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  180 015,50 zł 

b) Zaległości na dzień 31.12 2013 r. - 33 340,00 zł 

c) Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r.  -  3 925,50 

d) Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –   209 430,00zł 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat                                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Upomnienia z tytułu                     

nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013 otrzymało 163  

właścicieli nieruchomości. 

12. Podsumowanie 

       Na terenie Gminy Nowe Miasto od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku         
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w gminach. Gmina Nowe Miasto podjęła w terminie wszystkie wymagane przepisami                         

prawa uchwały. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto               

za 2013 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Analiza ma za zadanie dostarczyć 

informację o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji 

dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami obejmuje dwa okresy. 

Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2013 r., w którym właściciele nieruchomości rozliczali się 

indywidualnie za odbiór odpadów z podmiotem  odbierającym  ( firmą wywozową ) w formie 

umowy korzystania z usług przedsiębiorcy. Okres drugi zawiera III i IV kwartał, kiedy to obowiązki 

w zakresie gospodarki odpadami przejęła Gmina Nowe Miasto poprzez podmiot wyłoniony                     

w drodze przetargu. Od lipca 2013 roku właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości 

opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Nowe Miasto                  

a podmiotem świadczącym usługę. 

Dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gmina Nowe Miasto osiągnęła w 2013 roku wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu                    

i przygotowania do ponownego  użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła  oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 
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Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele 

zmian m. in. dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie Gminy                     

Nowe Miasto zorganizowano 15 punktów odbioru surowców wtórnych (PET) oraz mobilny odbiór  

odpadów selektywnych. 

Utworzono został  Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego  zlokalizowany przy Urzędzie Gminy  Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 

czynny codziennie w godz. 8.00 – 16.00. 

W ramach uiszczonej opłaty śmieciowej właściciele nieruchomości mogą przekazać zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

Analizowany 2013 rok, to rok przełomowy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Niełatwym i zarazem pracochłonnym zadaniem dla władz i mieszkańców gminy był proces 

wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Gmina Nowe Miasto zadania wynikające z ustawy zrealizowała terminowo. 

Osiągnięty rezultat zależał od współpracy wysiłku władz i pracowników urzędu gminy, ale także               

od podmiotu odbierającego odpady od mieszkańców.  

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

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.                                                                                                                                                                                                                                             
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