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1. Cel i główne założenia analizy

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów

za  2018  rok  została  sporządzona  w  celu  realizacji  obowiązków  nałożonych  na  gminy  

przez obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.

zm.), gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji  możliwości technicznych i  organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi. Analiza winna zawierać informacje o:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  

oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3) kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4) liczbie mieszkańców;

5)  liczbie  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;

6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

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.

Poniższa  analiza  została  sporządzona  na  podstawie  rocznego  sprawozdania  wójta,  

z  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  za  rok  2018,

sporządzonym  na  podstawie  art.  9q  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  z  dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454

z późn. zm.) oraz na podstawie art.  9tb ust.  1 i  ust.  3 ww. ustawy, według którego wójt

sporządza  analizę  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i  publikuje  ją  na  stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.



2. Charakterystyka gospodarki odpadami na terenie gminy

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi został uruchomiony na terenie gminy

Stanisławów od dnia 1 lipca 2013 roku. Od tego czasu, zgodnie z art. 6 c ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454

z  późn.zm.),  gmina  przejęła  odpowiedzialność  za  zorganizowanie  odbioru  odpadów

komunalnych  pochodzących  od  właścicieli  nieruchomości  na  których  zamieszkują

mieszkańcy.  Właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  prowadzona  jest

działalność gospodarcza, w związku z powstającymi odpadami komunalnymi zobowiązani są

do  zawarcia  indywidualnej  umowy  na  odbiór  odpadów  z  firmą  zajmującą  się  odbiorem

odpadów komunalnych. Firma zajmująca się odbiorem musi posiadać obowiązujący wpis do

rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Stanisławów. W celu

prawidłowego przebiegu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy,

przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono firmę, odpowiedzialną 

za  odbiór,  transport  oraz  właściwe  zagospodarowanie  odpadów  od  mieszkańców  naszej

gminy. W  2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów

świadczyła firma EKO-SAM BIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dobrej 12 w Jakubowie.

W  ramach  nowego  systemu  gospodarki  odpadami,  właściciele  nieruchomości

zamieszkałych otrzymali możliwość selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio z terenu

nieruchomości,  tzw.  „u  źródła”.  Głównymi  celami  systemu  gospodarki  odpadami

komunalnymi na terenie gminy Stanisławów jest uszczelnienie systemu tak, aby obejmował

on  wszystkich  „wytwórców”  odpadów  jak  również  poszerzał  edukację  i  świadomość

ekologiczną wśród mieszkańców. System ma na celu obniżać masę odpadów komunalnych

ulegających  biodegradacji,  kierowanych  do  składowania  oraz  dążyć  do  całkowitego

wyeliminowania  nielegalnych  składowisk  odpadów.  Mieszkańcy  gminy  mają  możliwość

zbierania i oddawania odpadów  komunalnych w sposób selektywny, bezpośrednio sprzed

posesji, podzielonych na frakcje:

a) papier i tektura;

b) szkło;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady ulegające biodegradacji;

e) odpady  niebezpieczne  w  tym  przeterminowane  leki  i  chemikalia,  baterie  i

akumulatory



f) popiół paleniskowy;

g) odpady wielkogabarytowe;

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

i) zmieszane odpady komunalne;

j) zużyte opony.

Selektywna  zbiórka  odpadów  komunalnych  na  terenie  gminy  Stanisławów  wsparta  jest

również przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowany

jest w miejscowości Retków na terenie Oczyszczalni Ścieków „Centralna”.  Punkt Zbiórki

czynny  jest  dla  mieszkańców  gminy  w  soboty  w  godz.  9:00-14:00  (z  wyłączeniem  dni

świątecznych). Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny

koszt. Mieszkańcy mogą dostarczyć takie odpady jak:

a) papier i tektura;

b) szkło;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady ulegające biodegradacji;

e) odpady niebezpieczne;

f) odpady wielkogabarytowe;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) zmieszane odpady komunalne;

i) zużyte opony;

j) odpady z remontów oraz odpady pobudowlane;

k) popiół paleniskowy.

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2019  r.  

poz.  701  z  późn.zm.),  przez  odpady komunalne  rozumie  się  odpady powstające  

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także

odpady niezawierające  odpadów niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców

odpadów,  które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów

powstających  w  gospodarstwach  domowych.  Głównym  źródłem  powstawania  odpadów

komunalnych  na  terenie  naszej  gminy  są  gospodarstwa  domowe.  Zgodnie  z  danymi  w

zbiorach  Ewidencji  Ludności  gminy  Stanisławów na  dzień  31.12.2018 r.   na  pobyt  stały

zameldowanych było 6669 osób. 

3.  Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów

zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-



biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do

składowania.

Na  terenie  gminy  Stanisławów  nie  ma  możliwości  przetwarzania  odpadów

komunalnych. Zgodnie z zawartą umową odpady przekazywane były do firmy wywozowej

– EKO-SAM BIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Jakubowie.  Zgodnie z  Wojewódzkim Planem

Gospodarki  Odpadami  (WPGO)  dla  Mazowsza,  gmina  Stanisławów  wchodzi  w  skład

regionu  ostrołęcko-siedleckiego  dla  którego  są  przypisane  odpowiednie  instalacje

do przetwarzania poszczególnych odpadów komunalnych. Oznacza to,  że pochodzące od

mieszkańców naszej gminy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości

z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  powinny  być

przekazywane,  zgodnie  z  zaszeregowaniem  do  Regionalnej  Instalacji  do  Przetwarzania

Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

4.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 2018 roku, na terenie gminy Stanisławów, Wójt Gminy Stanisławów nie wydał żadnej

decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie

obejmującym  odprowadzanie  ścieków  z  gospodarstw  domowych  w  miejscowościach

skanalizowanych,  mieszkańcy  mają  zawarte  umowy  na  odprowadzanie  ścieków

do kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach gdzie brak jest sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy

korzystają z usług firm asenizacyjnych wpisanych do rejestru.

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

i  unieszkodliwianiem  odpadów  komunalnych  oraz  potrzeby  inwestycyjne  związane  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2018  roku  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  na

które  składa  się  odbiór,  odzysk,  recykling  i  unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych

wyniosły 424 229,76 zł. System gospodarki odpadami na terenie gminy Stanisławów spełnia

swoje założenia. Odpady są odbierane bezpośrednio od mieszkańców oraz z terenu Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2018 roku nie były realizowane

żadne inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami na trenie gminy Stanisławów nie



ma  również  potrzeb  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarowaniem  odpadami

komunalnymi.

6. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Stanisławów

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne w 2018

roku z terenu nieruchomości zamieszkałych gminy Stanisławów odebrano następujące ilości

odpadów:

Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne 482,800 Mg

Papier i tektura 116,135 Mg

Szkło 89,195 Mg

Tworzywa sztuczne 185,340 Mg

Metale 18,200 Mg

Odzież i tekstylia 0,0 Mg

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,520 Mg

Odpady wielkogabarytowe 83,400 Mg

Odpady ulegające biodegradacji 19,960 Mg

Opakowania wielomateriałowe 60,140 Mg

Zmieszane odpady z betonu, gruzu, materiałów ceramicznych

z rozbiórek i remontów 85,980 Mg

Inne odpady (pozostałe) 51,56Mg

7.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.

Zgodnie  ze  złożonymi  sprawozdaniami  podmiotów  odbierających  odpady  komunalne  

od  właścicieli  nieruchomości  za  2018  rok,  z  terenu  gminy  Stanisławów  zostało

przeznaczonych do składowania  Mg pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych.  Jak  wynika  ze  złożonych  przez



przedsiębiorców  sprawozdań,  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  zostały

w całości poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania.

8. Podsumowanie

Przedstawiona  analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  gminy

Stanisławów  za  2018  rok  wskazuje  na  to,  że  gospodarka  odpadami  komunalnymi  jest

prowadzona w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami prawa. Odebrane od mieszkańców

gminy  Stanisławów  odpady  zostały  poddane  innym niż  składowanie  procesom odzysku  

co  przyczyniło  się  do  osiągnięcia  przez  gminę  wysokich  poziomów  recyklingu,

przygotowania  do  ponownego użycia  papieru,  metali,  tworzyw sztucznych  i  szkła.  Punkt

Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  komunalnych  (PSZOK)  spełnia  swoją  rolę.  Ilość

korzystających  z  niego  mieszkańców  oraz  ilość  oddawanych  tam odpadów ciągle  rośnie.

Przyczynia się to do budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej gminy

oraz zapobiega powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

/-/ Wójt Gminy Stanisławów

         Kinga Anna Sosińska           

    


