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1. Wprowadzenie

Gmina Szelków jest typowa gmina wiejska polozona w pólnocnej czesci

województwa mazowieckiego i graniczy z gminami: Maków Mazowiecki,

Czerwonka. Rzewnie, Obryte, Puhusk, Kamiewo. Pod wzgledem

administracyjnym gmina Szelków sklada sie z 23 solectw oraz jednego osiedla.

Gmina Szelków administracyjnie lezy w powiecie makowskim, który obejmuje

powierzchnie 106.456 ha i jest pod wzgledem wielkosci 14 powiatem

w województwie mazowieckim.

1.1 Cel przygotowania analizy

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 10 i art. 9t ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r.

o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250),

Gminy maja obowiazek:

Dokonac corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych

przeznaczonych do skladowania,

- potrzeb inwestycyjnych zwiazanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi,

-kosztów poniesionych w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- liczby mieszkanców,

-liczby mieszkanców, którzy nie zawarli umowy, o której mowa wart. 6 ust.

1 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, w imieniu których
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gmina powinna podjac dzialania o których mowa wart. 6 ust. 6 - 12 niniejszej

ustawy,

- ilosci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilosci zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostalosci z sortowania. odpadów komunalnych przeznaczonych

do skladowania zbieranych z terenu gminy.

Niniejszy dokument stanowi roczna analize stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie gminy Szelków, sporzadzona w celu weryfikacji

mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania

odpadami.

1.2 Podstawa prawna

Analize sporzadzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia

1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)

gdzie okreslony zostal wymagany zakres analizy. Coroczna analiza ma

dostarczac informacji o liczbie mieszkanców, liczbie wlascicieli nieruchomosci,

którzy nie wykonuja obowiazków okreslonych w ustawie,

a takze ilosci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Zakres

przedmiotowej analizy czesciowo pokrywa sie z rocznym sprawozdaniem

z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

sporzadzanym przez gmine celem jego przedlozenia marszalkowi województwa

oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska w terminie do 31 marca

roku nastepujacego po roku, którego dotyczy.
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Uchwaly Rady Gminy podjete w celu prowadzenia prawidlowego zarzqdzania

systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szelków.

Uchwala Nr XXVIII/138/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru

metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki takiej oplaty od wlascicieli nieruchomosci na terenie Gminy

Szelków

Uchwala Nr XXVIII/139/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia

wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.

Uchwala Nr XXVHI/140/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawIe

szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych

odpadów, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za

zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwala Nr XXVIIl/141/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia

regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Szelków.

2. Istniejqcy system zbierania odpadów w 2015r.

2.1. Zródla odpadów

Odpady komunalne - to odpady powstajace w gospodarstwach domowych,

z wylaczeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a takze odpady

niezawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzacych od innych wytwórców

odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub sklad sa podobne do odpadów

powstajacych w gospodarstwach domowych, zmieszane odpady komunalne

pozostaja zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaly poddane



czynnosci przetwarzania odpadów, która nie zmienila w sposób znaczacy ich

wlasciwosci.

2.2. Postepowanie z odpadami powstajacymi na terenie gminy Szelków

Gmina Szelków prowadzila odbiór odpadów komunalnych z nieruchomosci

zamieszkalych zlokalizowanych na terenie gminy.

Rokiem przelomowym dla gospodarki odpadami na terenie gminy Szelków byl

rok 2013, gdyz od 1 lipca 20l3r. uruchomiony zostal nowy system

gospodarowania odpadami komunalnymi i od tego czasu podmiotem

odpowiedzialnym za organizacje i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina

Szelków. Rok 20l5r. byl kolejnym rokiem funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szelków. W ramach

nowego systemu wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych z terenu gminy

Szelków uzyskali mozliwosc selektYwnego zbierania odpadów "u zródla"

(bezposrednio na terenie nieruchomosci). Obowiazujacym systememI

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szelków od l lipca

20l3r. jest system dualny. Odbiorem odpadów objete sa nastepujace frakcje

odpadów:

l. zmieszane odpady komunalne,

2. odpady segregowane, w tym:

a. odpady komunalne zbierane jako frakcja sucha,

b. odpady komunalne zbierane jako frakcja mokra.

Mieszkancy mogli równiez w ramach wnoszonej do gminy oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi skorzystac z funkcjonowania

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego

przez Firme Blysk-Bis z Makowa Mazowieckiego w miejscowosci Chyliny,

gmina Szelków.



PSZOK czynny jest w okresie letnim (od 16 kwietnia do 15 pazdziernika) dwa

dni w tygodniu tj. w kazda sobote w godz. 10.00 - 14.00 oraz w kazdy.

poniedzialek w godz. 7.00 - 11.00. W okresie zimowym (od 16 pazdziernika do

15 kwietnia) czynny jest w godz. 9.00 - 15.00.

Do PSZOK-u mieszkancy mogli przywozic odpady takie jak:

-przeterminowane leki i chemikalia,

- zuzyte baterie,

- zuzyte opony (tylko z samochodów osobowych),

- tekstylia i odziez,

- zuzyte sprzet elektryczny i elektroniczny,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane srodki ochrony rosli oraz opako}Vania po tych srodkach,

-farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje,

- zuzyta folia,

- Odpady budowlano - remontowe,

-makulatura, opakowania z papieru i tektury,

- szklo,

- tworzywa sztuczne (w tym butelki oraz inne opakowania plastikowe),

-popiól z palenisk domowych C.O.)

Ponadto dwa razy w roku odbyla sie objazdowa zbiórka odpadów

wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz

zuzytych opon bezposrednio sprzed posesji wlascicieli nieruchomosci.

--..-



Szczególowy termin zbiórki w poszczególnych miejscowosciach oraz zasady

zbiórki poprzedzane sa akcja informacyjna ze strony Wykonawcy oraz gminy-

Szelków.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od

gospodarstwa domowego z nastepujacym podzialem:

l) gospodarstwo domowe l osobowe:

a) za odpady segregowane - 10 zl;

b) za odpady niesegregowane - 15zl;

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe:

a) za odpady segregowane - 15 zl;

b) za odpady niesegregowane - 22,50 zl;

3) gospodarstwo domowe 3 osobowe:

a) za odpady segregowane - 20 zl;

b) za odpady niesegregowane - 30 zl;

4) gospodarstwo domowe 4 osobowe i powyzej 4 osób:

a) za odpady segregowane - 25 zl;

b) za odpady niesegregowane - 37,50 zl;

W trybie przetargowym obowiazki odbioru odpadów komunalnych od

mieszkanców gminy realizuje Firma Blysk-Bis, ul. Armii Krajowej l, 06-200

Maków Maz.
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Przedmiotem umowy z firma Blysk-Bis Sp. z o. o. bylo:
-

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci

zamieszkalych polozonych na terenie gminy Szelków;

-wyposazenie nieruchomosci zamieszkalych w pojemniki;

- zorganizowanie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych raz

w roku;

- utworzenie i wyposazenie PSZOK - punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych.

3. Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

odpadów zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych

przeznaczonych do skladowania.

Przepisu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadkuI w gminach nakladaja na

gmine obowiazek przeanalizowania mozliwosci przetwarzania zmieszanych

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostalosci z sortowania

odpadów komunalnych przeznaczonych do skladowania. Podmiot odbierajacy

odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci jest obowiazany do

przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

skladowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z zalozeniami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

oraz Panu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego Gmina Szelków

wchodzi w sklad ciechanowskiego regionu gospodarki odpadami dla którego to

regionu instalacja, która spelnia warunki instalacji regionalnej do przetwarzania

odpadów komunalnych jest Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba

w Mlawie skladajacy sie z dwóch oddzialów:



- Sortownia Odpadów Komunalnych w Uniszkach Cegielnia, gmma

Wieczfnia Koscielna;

- Zaklad Odzysku i Biostabilizacji Odpadów Komunalnych w Kosinach

Bartosowych, gmina Wisniewo, bedacy Regionalna Instalacja Przetwarzania

Odpadów Komunalnych (RIPOK)

W uwagi na powyzsze, do tej wlasnie instalacji trafiaja odebrane od wlascicieli

nieruchomosci zamieszkalych z terenu gminy Szelków zmieszane odpady

komunalne, odpady zielone oraz pozostalosci z sortowania odpadów

komunalnych przeznaczonych do skladowania. Sa one przekazywane do RIPOK

przez firme Blysk-Bis Sp. z 0.0..

Na chwile obecna brak jest innych mozliwosci w zakresie przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostalosci

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do skladowania.

4. Ilosc zebranych odpadów

Ilosc odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Szelków w roku 2015:

e

15 01 06 I Zmieszane odpady I 198,3

opakowaniowe

Odpady betonu oraz gruz

1701 01 I betonowy z rozbiórek I 5,1

i remontów

Inne odpady

20 02 03 I nieulegajace I 13,3



-

biodegradacji

Niesegregowane

2003 Ol (zmieszane) odpady 284,9

komunalne

Inne odpady (w tym

substancje i przedmioty)

19 12 12 z mechanicznej obróbki 108,6

odpadów inne niz

wymienione w 19 12 11

Zmieszane odpady

z betonu, gruzu

ceglanego, odpadowych

17 Ol 07 materialów 31,4

ceramicznych i

elementów wyposazenia I

inne niz wymienione

w 17 Ol 06

Zuzyte urzadzenia

elektryczne i

20 Ol 36 elektroniczne inne niz 4,1

wymienione w 20 Ol 21,

200123 i200135

15 Ol Ol Opakowania z papieru i 10,9

(wysegregowanez 150106) tektury

15 Ol 02 Opakowania z tworzyw 32,7

(wysegregowanez 150106) sztucznych

15 Ol 04 Opakowania z metali 8,3

(wysegregowane z 15 Ol 06)

15 Ol 07 Opakowania ze szkla 37,7



Odpady z PSZOK-u:

Kod o.debrariych,..". '.

pdBa.d9W'!<.Q~Ubalnych
}>j' 1

'J.RodZaj "9~e~ra9Y~1i:
q .. "''':('''''.,..~ '\~. V

od,padóWc~alnUJ;l~}nysh
Jj ".:-~; :i(". + "'{/4;,:11.;
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17 O1 07

Zmieszane odpady

z betonu, gruzu

ceglanego, odpadowych

materialów 1,6

ceramicznych i

elementów wyposazenia

inne niz wymIemone

1701 01

w 17 01 06

Odpady

wielkogabarytowe

Odpady betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i

remontów

13,220 03 07

13,0

15 O1 02 Opakowania z tworzyw

sztucznych

Opakowania ze szkla

Zuzyte opony

Zuzyte urzadzenia

4,0

15 01 07

16 01 03

20 01 36

3,0

4,9

1,7

AO

(wysegregowanez 150106)

20 03 07 .odpady 5,7

wielkogabarytowe

16 01 03 Zuzyte opony 3,6

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym 7,4

kamienie



elektryczne i

elektroniczne inne niz

wymienione w 20 01 21,

2001 23,2001 35

Przedstawione wartosci pochodza ze sprawozdan pólrocznych skladanych przez

podmioty odbierajace odpady komunalne z terenu gminy Szelków.

5. Ilosci zebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych

do skladowania odbieranych z ternu gminy Szelków

Ilosc zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do

skladowania odbieranych z temu gminy Szelków w roku 2015 przedstawia sie

nastepujaco:

KQd Qd~branych
;,'{' ""

Niesegregowane

20 03 01 (zmieszane) odpady 284,9

komunalne

-- -



W tabeli nie wykazano odpadów zielonych poniewaz gmina Szelków obejmuje

tereny rolnicze. l\1ieszkancy sa wlascicielami posesji, na terenie których sami

zagospodarowuja odpady zielone i biodegradowalne - do spasania zwierzat

gospodarskich oraz do WYtwarzania kompostu do uprawy roslin.

6. Wymagane poziomy recyklingu

Gmina Szelków osiagnela w 2015 roku wszystkie wymagane poziomu odzysku

surowców wtórnych. Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego

uzycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

w 2015 roku przedstawi sie nastepujaco:

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo

34,98 %

Inne odpady (w tym
-

substancje i przedmioty)

19 12 12 z mechanicznej obróbki 108,6

odpadów
. .Inne mz

wymienione w 19 12 11



Inne niz niebezpieczne odpady

budowlane i rozbiórkowe 100%

Dopuszczalny poziom masy odpadów

komunalnych ulegajacych biodegradacji

przekazywanych do skladowani w

stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 roku (%) 10,88 %

7. Oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi

Oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od l stycznia

2015r. do 31.12.2015r. ksztaltuja sie nastepujaco:

- naleznosci z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za

2015r.: 260.217,50

- Wplywy z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za 2015 r.: 233.210,20

- nadplaty z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za 2015 r.: 3.884,00 zl

- nieuregulowane zobowiazania tytulu oplat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za 2015r.

stan na 31.12.2015r. - 22.698,60 zl



W stosunku do wlascicieli nieruchomosci, którzy spózniaja sie z wnoszeniem

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysylane sa po kazdym

kwartale upomnienia.

Liczba wlascicieli, którzy zalegali z oplata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za 2015 rok wynosi 211 osoby.

8. Analiza liczby mieszkanców objetych systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi

Gmina Szelków liczy 3791 mieszkanców (stan na 31.12.2015r.). Na dzien

31.12.2015r. do Urzedu Gminy w Szelkowie mieszkancy zlozyli 1187

deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Róznica miedzy liczba mieszkanców zameldowanych, la.ujetych do'oplat wynika

glównie z faktu, ze czesc osób faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy

( z powodu pracy badz nauki) podjecie przez mieszkanców gminy Szelków.

W celu prawidlowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

regularnie prowadzone sa zadani majace na celu weryfikacje danych zawartych

w deklaracji do ilosci osób faktycznie przebywajacych na terenie gminy

Szelków.



9. Liczba wlascicieli nieruchomosci, którzy nie zawarli umowy, o której

wart. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjac dzialania,"

o których mowa wart. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.

Gmina Szelków wprowadzajac nowy system gospodarowania odpadami

komunalnymi z dniem 1 lipca 2013r. objela tylko nieruchomosci zamieszkale.

W wiedzy posiadanej przez Urzad Gminy 'w Szelkowie wszyscy wlasciciele

nieruchomosci niezamieszkalych posiadaja podpisane umowy indywidualne.

Gmina Szelków przeprowadzajac kampanie informacyjno - edukacyjna bardzo

mocna podkreslala, ze system obejmuje nieruchomosci zamieszkale,

ale pozostale nieruchomosci musza zawrzec umowy indywidualne. Jezeli

istnieje uzasadnione podejrzenie, ze wlasciciel nieruchomosci pozbywa sie

nieczystosci w sposób niezgodny z przepisami, Wójt Gminy Szelków wszczyna

postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

10. Potrzeby inwestycyjne

Art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt b u.c.p.g. zobowiazuje gmine do dokonania analizy

w zakresie potrzeb inwestycyjnych zwiazanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi. W ramach wywiazania sie z ustawowego obowiazku

zapewnienia porzadku i czystosci na terenie gminy zostal utworzony Punkt

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK zostal utworzony przez

Firme Blysk-Bis Sp. z 0.0.. Inwestycje, które powinny byc poczynione aby

usprawnic funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w



glównej mierze powinny byc skierowane na edukacje ekologiczna wsród

mieszkanców. Dzieki takim krokom mozliwe bedzie ograniczenie ilosci'

odpadów powstajacych w gospodarstwie domowym jak równiez usprawni to

system segregacji odpadów w gminie Szelków.

11. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie powyzszych danych nalezy stwierdzic, ze system

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Szelków w 2015r.

funkcjonowal prawidlowo. Mieszkancy mieli mozliwosc pozbycie sie

wszystkich odpadów komunalnych powstajacych w gospodarstwie domowym,

a oprócz odbioru odpadów bezposrednio z nieruchomosci mozna bylo równiez

oddac nieodplatnie wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielkogabarytowe

i odpady problemowe go Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych - z czego czesto tez korzystano, o czym swiadczy ilosc

odebranych odpadów. Mieszkancy ponosza równoczesnie rzeczywiste koszty

funkcjonowania systemu.

Priorytetem na rok 2016 jest dalsze uswiadamianie spoleczenstwa

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilosc

wytwarzanych odpadów. Poprawie powinna ulec takze prawidlowa segregacja

odpadów u zródla, która wplynie korzystnie na gospodarke odpadami na terenie

gminy Szelków w przyszlych latach.
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