ANALIZA STANU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W
GMINIE SOBOLEW

Sobolew, 30 kwiecień 2015

1. Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10, art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane
zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim
terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zagadnienia ogólne
W roku 2014 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Sobolew zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała,
Lucin 4, 08-400 Garwolin. Firma ta została wybrana w drodze przetargu w roku 2013 i świadczyła
usługę odbioru odpadów do końca 2014 roku, do końca obowiązywania umowy.
Od mieszkańców Gminy Sobolew odbierana jest każda ilość odpadów powstających
w gospodarstwach domowych. Obowiązuje też system segregacji odpadów „u źródła” czyli na
terenie nieruchomości. Odpady segregowane są na następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa
sztuczne i metale oraz odpady zmieszane. Odpady te odbierane są z częstotliwością 1 raz
w miesiącu.
Na terenie Gminy Sobolew działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), do którego mieszańcy mogą dostarczać: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory,
zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji. Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otwarty jest dwa razy w miesiącu, każdy drugi
poniedziałek miesiąca i w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 17.00. Obsługą
PSZOK-u zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali, że będą segregować
odpady, dokonują opłaty w wysokości 5 złotych od osoby zamieszkałej na miesiąc. Natomiast
opłata za odpady niesegregowane wynosi 10 złotych od osoby miesięcznie.

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zgodnie z art. 9 e ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do przekazywania odebranych oda właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów

komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Mazowieckiego na lata 2013- 2017, dla regionu siedlecko- ostrołęckiego, do którego należy Gmina
Sobolew wyznaczone są dwie takie instalacje. Jest to zakład MPK Sp. z o. o. w Ostrołęce oraz
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach. W związku z tym odpady odbierane z terenu Gminy
Sobolew dostarczane są do tych dwóch instalacji regionalnych.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
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z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
5.Koszty
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i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w okresie od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r przedstawiają się następująco:
− koszt odbioru i zagospodarowania odpadów: 336 960,00 zł.
− Koszt obsługi systemu:
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r. przedstawiają się następująco
− Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 352 351,40 zł,
− Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 394 085 zł,
− Nieuregulowane zobowiązania z tytułu gospodarki odpadów komunalnych od 01.07.2013 r.
do 31.12.2014 r. - 80 265,60 zł.
Do osób, które mają zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami zostały wysłane
upomnienia a część osób powiadomiono telefonicznie.

6. Liczba mieszkańców
Na dzień 31.12.2014 r. na terenie Gminy Sobolew zameldowanych było 8339 osób.
Zadeklarowana liczba mieszkańców to 6580 osób. Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami dokonywana jest za osoby zamieszkałe
na terenie gminy. Różnica w ilości osób zameldowanych i zadeklarowanych może wynikać z tego,
że część osób jest zameldowanych na terenie Gminy Sobolew, a faktycznie zamieszkuje na terenie
innej Gminy.
Wobec osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zadeklarowali wszystkich osób,

które zamieszkują na terenie danej nieruchomości zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające.

7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Sobolew według danych
ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady przedstawia się następująco:
Kod odebranych odpadów Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów w Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych 47,4

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

162,9

15 01 04

Opakowania z metalu

2,1

15 01 07

Opakowania ze szła

80,59

20 01 01

Papier i tektura

10,5

16 01 03

Zużyte opony

9,2

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i
0,3
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23, zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
4,2
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

8.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy.
Z terenu Gminy Sobolew w 2014 roku odebrano 97,18 Mg odpadów zmieszanych. Po
segregacji pozostało 49,27 Mg odpadów zmieszanych przekazanych do składowania na
składowisku odpadów.

