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Wstęp  

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbiel za 

rok 2015 sporządzona została w celu realizacji art. 3 ust 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 poz 1399 ze zm).  

Analiza ta ma na celu, zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.  

Analizy dokonuje się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego 

zbierania odpadów oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

a. Zmieszane odpady komunalne 

 

Na terenie Gminy Kołbiel nie funkcjonuje przedsiębiorstwo mające stosowne zezwolenia na  

przetwarzanie odpadów komunalnych,  odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zmieszane odpady komunalne (200301) przekazywane był do instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych: 

 HETMAN Sp. z o.o. Nadarzyn  - 174,1 Mg (39,64%) 

 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa   - 160,3 Mg (36,50%) 

 PPHU LEKARO Wola Ducka  - 104,8 Mg  (23,86%) 

b. Odpady ulegające biodegradacji 

 

Odpady ulegające biodegradacji (200201) poddane zostały procesowi kompostowania 

w Kompostowni Odpadów Zielonych MZO Wołomin Sp. z o.o.; Al. Niepodległości 123; 

Lipiny Stare,  (11,4 Mg) oraz w Kompostowni Odpadów Zielonych w Guzowie prowadzoną 

przez przedsiębiorstwo Ziemia Polska Sp. z o.o. (7,9 Mg) 

 

c. Pozostałości z sortowania odpadów 

 

Pozostałości z sortowania odpadów (191212) oddawane były za pośrednictwem firmy EKO- 

SAM BIS Sp. z o.o. do następujących zakładów: 

 Zakład Odzysku i Biostabilizacji 

 Odpadów Komunalnych  

 ZUK USKOM Sp. z o.o. w Mławie 

 Zakład przerobu odpadów: Kosiny Bartosowe - 115,4 Mg (37,07%) 

 NOVAGO Sp. z o.o.   

Zakład Odzysku i Biostabilizacji 

 Odpadów Komunalnych Kosiny Bartosowe  -  195,9 Mg (62,93%) 
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

 W analizowanym okresie nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina Kołbiel planuje uruchomienie punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK.  

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie 

gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny takie jak: 

 przeterminowane leki i chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 odpady zielone, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych stan na 31.12.2015; 

 

Należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2015 604 494,00zł 

zaległości za lata poprzednie    35 606,30zł 

SUMA  640 100,30zł 

Wpłaty  601 969,00zł 

W tym: 

Wpłaty bieżące 573 351,00zł 

Wpłaty zaległe    28 618,00zł 

 

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015:                      38 131,30zł 
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Wydatki 

Koszt odbioru odpadów od mieszkańców  ) 393 984,00zł 

Odbiór odpadów z użytkowania  miejsc użyteczności publicznej  

oraz interwencji 127 008,00zł 

Likwidacja dzikich wysypisk        756,00zł 

Edukacja ekologiczna     9 627,00zł 

Place pracownika obsługi gospodarki odpadami + koszty biurowe   57 261,19zł 

 

SUMA 588 636,19zł 
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4. Liczba mieszkańców: 

Na dzień 31.12.2015 ilość osób zameldowanych w Gminie Kołbiel wynosiła 8 108 osób 

Wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkiwane były przez  8 556 osób:  

a. Nieruchomości zamieszkałe  

Na dzień 31.12.2015r. aktywnych deklaracji- 2 242 szt. w tym:  

 - liczba osób zgłoszonych systemie segregowanym – 7 799 osób  

 - liczba osób zgłoszonych w systemie zmieszanym –    119 osoby 

 - 25 osób zostało zwolnionych z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z powodu niskich dochodów. 

 

b. Nieruchomości rekreacyjne 

 Złożono 364 deklaracji w tym 

- liczba osób zgłoszonych w systemie segregowanym – 571osób  

 - liczba osób zgłoszonych w systemie zmieszanym –   67 osoby 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 

ust. 6-12; 

 

W analizowanym okresie nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów 

z nieruchomości nie objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez 

Gminę Kołbiel 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kołbiel 

w roku 2014 

 20 03 01 zmieszane odpady komunalne  – 439,200 Mg  

 15 01 07 opakowania ze szkła   –  259,200 Mg 

 19 12 12 pozostałości z sortowania odpadów  – 311,300 Mg 

 15 01 01 opakowania z papieru i tektury  – 170,200 Mg 

 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych  –  137,600 Mg  
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 20 01 99 inne nie wymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny      –  135,100 Mg 

 15 01 04 opakowania z metali  –    38,100 Mg 

 20 03 07 odpady wielkogabarytowe    –   32,800 Mg 

 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji   –   19,300 Mg  

 16 01 03 opony       –   10,800 Mg 

 20 01 36, 20 01 35, 20 01 23 zużyty sprzęt elektryczny 

  i elektroniczny      –      7,100 Mg 

 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

 i remontów       –     2,100 Mg  

Z terenu Gminy Kołbiel w roku 2015 odebrano 1 562,800Mg odpadów komunalnych  

 

Odpad segregowane odebrane od właścicieli nieruchomości trafiły do sortowni odpadów 

należącej do firmy EKO SAM BIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dobrej 12 w Jakubowie  
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Wykres 1 : Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołbiel 

 

 

 Osiągnięty poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 

2015r. wynosi –66,86 %  przy wymagalnym poziomi -16%. 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania (Tr) za 2015 r. wynosi –1,03 % przy 

poziomie wymaganym (Pr) - 50% należy jednak zaznaczyć, że jeżeli Tr= Pr albo 

Tr < Pr -poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 
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16 01 03 - zużyte opony 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

17 01 01 - odpadyz rozbiórek i remontów 
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7. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych 

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

W roku 2015 masa odpadów powstałych po mechaniczno biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych, o kodzie 19 12 12 nie spełniających wymagań 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 1052) 

przekazanych do składowania wynosi – 7,56 Mg 

 


