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Cel i założenia analizy 

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) gminy 

zobowiązane zostały do wykonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na swoim terenie.  

Analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt 

selektywnego zbierania odpadów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach analiza obejmuje 

w szczególności: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

 liczbę mieszkańców; 

 liczbę 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; 

 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

 ilość 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. 
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1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołbiel. 

Gmina Kołbiel w myśl obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach przejęła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, położonych w granicach administracyjnych gminy Kołbiel. Zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Kołbiel nr XXI/136/2013 z dnia 12 lutego 2013r. stawka opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi 6,00zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 

nieselektywny wynosi 12,00zł miesięcznie do jednego mieszkańca. 

Od stycznia 2016r systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objęte również 

nieruchomości zabudowane domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami 

wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, położone na terenie gminy Kołbiel. Rady Gminy Kołbiel Uchwałą nr XII/90/2015 z 

dnia 29 grudnia 2015r. ustaliła ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 

144,00zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 288,00zł w przypadku 

jeśli odpady nie są segregowane. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Kołbiel zajmuje się przedsiębiorstwo EKO- SAM BIS 

Sp. z o.o z Jakubowa. Umowa zawarta została na okres 2 lat (od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.). 

Wartość umowy wynosi 1 173 590,00zł brutto w tym odbiór odpadów z działek rekreacyjnych 

173 347,00zł. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem zbiorki 

odpadów komunalnych (instytucje oświatowe, placówki zdrowia, placówki handlowe, 

przedsiębiorstwa) zobowiązani są do podpisania we własnym zakresie stosownej umowy na 

świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, posiadającym 

wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kołbiel. Dla 

wyżej wymienionych nieruchomości niezamieszkałych usługi odbioru odpadów komunalnych 

świadczone były przez: 

 PPHU LEKARO Wola Ducka 70A  

 TONSMEIER Centrum  oddział Otwock ul. Piastowa 2 
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 REMONDIS Otwock ul. Johna Lennona 4 

 EKO – SAM Bis Sp. z o.o. ul. Dobra 12 Jakubów 

 

Z nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów przez Gminę Kołbiel odbierana 

jest każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Jedyne ograniczenie dotyczy odpadów 

budowlanych, których odbiór  został ograniczony do 100kg z nieruchomości na rok. 

Obowiązuje także system segregacji odpadów „u źródła” czyli na terenie nieruchomości. 

Nieruchomości w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyposażone są w worki służące do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. 

Selektywnie zebrane odpady mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 

zielony  worek – szkło, 

niebieski worek – papier makulatura, 

żółty worek – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

biały worek – metale, 

brązowy worek - odpady zielone, 

czarny worek – zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania. 

Niezależnie od odbioru wyżej wymienionych odpadów istnieje możliwość dostarczenia 

odpadów zebranych w sposób selektywny, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie targowiska miejskiego przy 

ul. Stefczyka w Kołbieli. Punkt ten jest czynny dwa razy w miesiącu w godzinach 9
00

- 12
00. 

Poza stacjonarnym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze gminy 

Kołbiel funkcjonuje również system mobilnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości. 
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2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

a. Zmieszane odpady komunalne 

 

Na terenie Gminy Kołbiel niema możliwości przetwarzania 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: 

 PPHU LEKARO Wola Ducka  - 205,33 Mg  (45,55%) 

 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa   - 164,52 Mg (36,49%) 

 BYŚ Warszawa    -   80,99 Mg (17,96%) 

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,  (15,53 Mg). 

 

c. Pozostałości z sortowania odpadów 

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (191212)  powstające instalacjach 

przekazane były na składowiska odpadów: 

 AMEST Otwock     - 3,430Mg 

 MPO Warszawa    - 1,054Mg 

 Tonsmeier Centrum w Krzyżanówku - 0,569Mg (odpady powstałe po sortowaniu  

             odpadów selektywnie odebranych) 

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

 W analizowanym okresie uruchomiono punkt selektywnej zbiórki odpadów na terenie 

targowiska w Kołbieli.  Istnieje konieczność  poprawy jego infrastruktury ewentualnie zmiany 

miejsca lokalizacji.  

 W grudniu 2016r. ze środków otrzymanych w konkursie EKOPOZYTYW Mazowsza 

zakupiono 3 pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków, które znajdują się w Urzędzie 
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Gminy Kołbiel oraz w dwóch aptekach oraz pojemnik do zbiórki baterii, komplet pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych Gminy Kołbiel. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych stan na 31.12.2016; 

 

Należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 643 038,00zł 

zaległości za lata poprzednie    34 401,90zł 

SUMA  677 439,90zł 

Wpłaty  637 642,87zł 

W tym: 

Wpłaty bieżące 610 942,31zł 

Wpłaty zaległe    26 700,56zł 

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016:                      39 797,03zł 

Wydatki 

Koszt odbioru odpadów od mieszkańców  ) 586 796,96zł 

Likwidacja dzikich wysypisk     1 512,00zł 

Edukacja ekologiczna        550,00zł 

Place pracownika obsługi gospodarki odpadami + koszty biurowe   58 716,61zł 

 

SUMA 647 574,57zł 
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5. Liczba mieszkańców: 

Na dzień 31.12.2016 ilość osób zameldowanych w Gminie Kołbiel wynosiła 8 127 osób 

Wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkiwane były przez  7 915 osób:  

a. Nieruchomości zamieszkałe  

Na dzień 31.12.2016r. aktywnych deklaracji- 2 310 szt. w tym:  

 - liczba osób zgłoszonych systemie segregowanym – 7 778 osób  

 - liczba osób zgłoszonych w systemie zmieszanym –    137 osoby 

 - 34 osoby zostały zwolnione z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z powodu niskich dochodów. 

 

b. Nieruchomości rekreacyjne 

 Złożono 495 deklaracji w tym 

- zgłoszonych w systemie segregowanym – 488 nieruchomości 

 - zgłoszonych w systemie zmieszanym –       7 nieruchomości 

 

6. 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 
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7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kołbiel 

w roku 2016 

Rodzaj odpadów 

Ilość 

odebranych 

odpadów w 

PSZOK-u  

(w tonach) 

Ilość 

odebranych 

odpadów od 

mieszkańców  

(w tonach) 

SUMA 

(w tonach) 

20 03 01 
zmieszane odpady komunalne 

 450,840 450,840 

15 01 01 
opakowania z papieru i tektury 

1,500 181,810 183,310 

15 01 02 
opakowania z tworzyw sztucznych 

1,560 49,100 50,660 

15 01 04 
opakowania z metali 

0,050 31,190 31,240 

15 01 06 
zmieszane odpady opakowaniowe  125,637 

125,637 

 

15 01 07 
opakowania ze szkła 

2,610 207,240 209,850 

16 01 03 
zużyte opony 

0,170 8,83 9,000 

17 09 04 
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

23,110  23,110 

20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 4,130 4,130 

20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35* 

 13,790 13,790 

20 01 99 
inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

 198,280 198,280 

20 02 01 
odpady ulegające biodegradacji 

0,100 15,430 15,530 

20 03 07 
odpady wielkogabarytowe 

0,110 59,200 59,310 

SUMA 29,210 1 345,477 1 374,687 

 

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. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) przekazany zostały do Zakładu Utylizacji 

Odpadów sp. z o.o. w Woli Suchożebrska ul. Sokołowska 2. Zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny (20 01 35*, 20 01 36) trafił do przedsiębiorstwa UTIL EKO Utylizacja Sprzętu 

Komputerowego ul. Klonowa 3 w Stanisławowie. 
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 Osiągnięty poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

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

2016r. wynosi – 49,03 %  przy wymagalnym poziomi -18%. 

 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 2016r. wynosi –0,61 % przy 

poziomie wymaganym (Pr) - 45% 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. 

8. 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 2016 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 – 5,053Mg 

 


