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1. Cel przygotowania analizy

Niniejszy dokument stanowi roczna analizq stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Stara Kornica za 2016 rok. Analiza zostala przygotowana w celu
weryfikacji mozliwo6ci technicznych i organizacyjnych gminy Stara Kornica w
zakresie gospodarowan ia odpadam i kom unalnym i,

2. Podstawa prawna sporzqdzenia analizy

Analiza zostala przygotowana w oparciu o art. 3ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia j3
wrze6nia 1996 r. o utrzymaniu czysto5ci iporzqdkuwgminach (Dz. U. z2016r.poz.
250 ze zm') - powolywanej dalej jako u.c.p.g,, gdzie okreSlony zostal wymagany
zakres przedmiotowej analizy.

3. og6lna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Stara Kornica

od 1 lipca 2013 r. uruchomiony zostal nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizaqq
i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina Stara Kornica. Gmina w zamian za
uiszczanq przez mieszkaficow stawkg oplaty gospodaruje odpadami komunalnymi.
Wywiqzujqc si9 z ustawowego obowiqzku zorganizowala przetarg na odbior,
transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomosci
zamieszkalych polozonych na jej terenie. w 2016 r, przelarg wygralo
przedsigbiorstwo MPo sp. z o.o., ut. 42 puNku piechoty 4g, 1s-g5o Bialystok,
ktore zloZylo najkorzystn iejszq ofertg.

Nowy system zaczql funkcjonowac od 1 lipca 2013 r. W ramach nowego systemu
wlaSciciele nieruchomo6ci zamieszkatych z terenu gminy uzyskali mozliwo6c
selektywnego zbierania odpad6w. Odbior odpad6w komunalnych rozstal podzielony
na:

o zmieszane odpady komunalne oraz popiot odbierane 1 razw miesiqcu,

' odpadY segregowane tworzyw sztucznych, opakowari wielomaterialowvch

odbierane 1 razw miesiqcu,

. szklo odbierane 1 razw miesiqcu,

o odpady komunalne biodegradowalne odbierane 1 razw miesiacu.



. odpady segregowane z metalu oraz papier i tektura odbierane 1 raz na 6
miesiqcy,

. zuzyty sprzqt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady

wielogabarytowe - odbieran e 4 razy w roku,

o odpadY budowlane i rozbiorkowe - odbierane sq w terminach uzgodnionych

telefonicznie z odbiorcq odpad6w.

Drugi filar selektywnej zbiorki odpad6w stanowi Punkty selektywnej zbiorki

odpadow komunalnych mieszczEcy sig na terenie Gminnego Sktadowiska Odpad6w

Komunalnych w Starej Kornicy, kt6ry otwarty jest w kazdy piqtek w godzinach od 800

do 1500 i przyjmuje od wla6cicieli nieruchomo6ci nastgpujqce rodzaje odpadow:

odpady wielkogabarytowe, popi6l, zu|yty sprzqt elektryczny i elektroniczny, zu1yte

opony, zu2yte Swietlowki. W siedzibie Urzqdu Gminy Stara Kornica w godzinach

otwarcia, zbierane sE zuZyte baterie i akumulatory malogabarytowe. Ostatni z
punktow znajduje siq w Punkcie Aptecznym w Starej Kornicy, gdzie w godzinach

pracy punktu mozna dostarcza6 przeterminowane lekarstwa.

Optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaly zatwierdzone

uchwalq nr XXV|ll/17512013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013 r. w
ktorej zostal ustalone kwoty w wysokoSci Szllosobq/miesiqc w przypadku

selektywnego gromadzenia odpad6w oraz w wysoko6ci 1Ozllosobg/miesiqc w
p rzypad ku wNascicieli, ktorzy zadekla rowal i zm ieszany od b ior od padow kom u nal nych.

Uchwatq nr XXXIX/17912013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rada Gminy Stara Kornica

obni?yla wlaScicielom nieruchomoSci zamieszkatych, ktorzy zdecydowali sig

gromadzic odpady komunalne w sposob selektywny i zadeklarowali wiqksza liczbg

os6b niz 5 za szosta i kolejne osoby stawka wysoko6ci 1,00 ztlosobg/miesiqc,

4. Analiza mo2liwoSci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych,
odpad6w zielonych oraz pozostaNoSci z sortowania odpadow
komunal nych przeznaczonych do skNadowania

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a u.c.p.g, nakladajq na gminq obowiqzek
przeanalizowania mozliwo6ci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych,

odpad6w zielonych oraz pozostalo6ci z sortowania odpad6w komunalnych

ptzeznaczonych do skladowania. W tym miejscu zaznaczyc nale2y ze zgodnie z ari..

9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot odbierajqcy odpady komunalne od wNaScicieli

nieruchomo6ci jest obowiqzany do przekazywania zmieszanych odpadow

komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalo6ci z sorlowania odpadow



komunalnych przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpad6w komunalnych. Zgodnie z zalo2eniami u.c.p.g. oraz
Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z
uwzglqdnieniem lat 2018 - 2023 (powolywany dalej jako wpGo), przyiqtego

uchwalq Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego nr 212112 z dnia 22 pa2dziernika

2012 r', Gmina Stara Kornica przekazuje odpady komunalne do Regionalnej
lnstalacji Przelwarzania Odpadow w Siedlcach, Linia sortowania zmieszanych
odpad6w komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchozebrskiej. Z uwagi
na powyzsze, odebrane od wtaScicieli nieruchomo6ci zamieszkalych i

niezamieszkatych z terenu gminy Stara Kornica zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz pozostalo6ci z sortowania odpad6w komunalnych
przeznaczonych do sktadowania, byty transportowane przez firmg MPO Sp, z o,o.

do zakladu utylizacji odpad6w w Siedlcach. Na chwilg obecnq brak jest innych

mozliwo6ci w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do

sktadowania.

5. Analiza koszt6w poniesionych w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych

Gl6wnym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymijest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia odpadow
komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych

odbieranych przez przedsigbiorc9 od wtaScicieli nieruchomoSci zamieszkatych na
terenie gminy stara Kornica, ktory przedstawia siq w spos6b nastgpujqcy:

miesiqczny koszt odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych wyniost
19 440,00 zl.

W roku 2016 koszt ten wyni6sl213 840,00 zl.

Powyzsze wskazane koszty, ktore w caloSci sq przekazywane przedsigbiorcy, nie
stanowiq jednak wszystkich kosztow zwiqzanych z wdraZaniem, prowadzeniem i

obslugq systemu.

Koszty obstugi administracyjnej systemu zawierajq w sobie: szkolenia, zakup
material6w biurowych, druk deklaracji, koszty egzekucyjne, upomnienia,



wezwania, decyzje, wynagrodzenie pracownika. Wszystkie te wymienione koszty

administracyjne i biezqce w 2016 r. wynosity 23 348,01 zl.

6. oplaty z tytuNu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r.

- przypisano (optata naliczona i saldo zalegfo6ci z ubieglego roku) w kwocie

293 720,80 zl,

- w zwiqzku ze zmianami w oplacie odpisano 4 600,00 zl,

- wplacono opNatg w kwocie 246 786,67 zl,

- zaleglo6ci na koniec 2016 r. wyniosly 41 838,53 zl, odsetki od zalegtoSci w

kwocie 3188,00

- w 2016 r. wystawiono 298 upomniefi na kwotq 87 772,86 zl oraz 37 tytul6w

wykonawczych na kwotq 20 693,00 zt.

7. Analiza liczby mieszkafic6w

Dokonujqc analizy na podstawie art.3 ust.2 pkt 10 ppktd u,c.p.g, nale|y wziq6 pod

uwagq liczbq os6b zameldowanych na terenie gminy Stara Kornica oraz sumarycznE

liczbq osob ujqtych w deklaracjach o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie gminy. Punktem wyjsciowym do jej przeprowadzenia moze

stanowi6 jedynie liczba meldunk6w. Na dzien 31 grudnia 2016 r. liczba osob

zameldowanych na terenie gminy Stara Kornica wynosi 4991. Natomiast

zadeklarowana przez wta6cicieli nieruchomo6ci sumaryczna liczba osob

zamieszkujqcych nieruchomo6ci polozone na terenie gminy wynosi 3935 (stan na

dzien 31 grudnia 2016 r.). R62nica moze wynikac z faktu, 2e czgS6 osob

zameldowanych na terenie gminy Stara Kornica faktycznie zamieszkuje na terenie

innych gmin. Ponadto warto rowniez zauwa2yc, 2e w deklaracji wymienia sig osoby

faktycznie zamieszkujqce danq nieruchomoSc. W sytuacji gdy dana osoba jest

zameldowana na terenie gminy Stara Kornica, a zamieszkuje na terenie innej gminy,

wtasciciel n ieruch omosci jest obowiqzany udokumentowa6 powyzszy fakt,

8. Analiza liczby wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie zawarli umowy, o

kt6rej mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu kt6rych gmina powinna

podjq6 dziaNania, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.

Stosownie do zapisow art,3 ust.2 pkt 10 ppkt e u.c.p.g., analizie powinna zostac

poddana r6wnieZ liczba wla6cicieli nieruchomoSci, ktorzy nie zawarli umowy, o ktorej



mowa w art. 6 ust. 1 u.c,p.g., w imieniu ktorych gmina powinna podjqi dzialania, o

kt6rych mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. Jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie, Ze

wtasciciel nieruchomo6ci pozbywa siq nieczysto6ci statych bqdZ ciektych w sposob

niezgodny z obowiqzujqcymi przepisami u.c,p.g., w6jt Gminy stara Kornica

wszczyna postqpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku
postqpowania gruntownie badany jest sposob pozbywania sig odpadow lub

nieczystoSci ciektych przezwlaSciciela nieruchomoSci.

9. Analiza ilo6ci odpad6w komunalnych wytworzonych na terenie gminy

Na podstawie iloSci odpad6w wskazanych w p6lrocznych sprawozdaniach za rok
2016 zlo2onych przez firmy odbierajqce odpady komunalne na terenie Gminv Stara

Kornica opracowano ponizsze zestawienie:

Naiwa i adres
instalacji6), do kt6rej
zostaly przekazane
odpady komunalne

',,,Kod, '

odeb,r.anych

qdpad6w .

komuh;lnvch'

Rodzaj odebranyCh
odpad6w

, komu,na,l,hyc67)'

Masa ,',',

odebranych
od:pad6w,

ko,m,uh'a.tnychQ

[Mrl,g] 
,

: Spo,s6,b

zagospod,arowa,nia

ode:br;anych
' gd,p.ad6w

komunarlnlzchel

Zaklad Utylizacji Odpad6w
Sp, z o.o., w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadow
Komunalnych (MBP)w
Woli Sucho2ebrskiej

ul. Sokolowska 2

08-125 Sucho2ebry:

Sodownia

20 03 01
Zmieszane odpady

komunalne 190,60 Ri2

Zaklad Utyl izacj i Od pad6w
Sp. z o,o,, w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpad6w
Komunalnych (MBP)w
Woli Sucho2ebrskiej

ul. Sokolowska 2

08-125 Sucho2ebry:

Skladowisko

20 01 99
Inne niewymienione
frakcje zbierane w
spos6b selektywny

18,86
D:'

Instalacja do sortowania
odpad6w MPO Sp. z o,o.,
ul/ 42 Pulku Piechoty 48,

15 01 06
Zmieszane odpady

opakowaniowe 37,40 R12



us Recykling Sp. z
o.o.ZakNad Pnerobu
Stluczki Szklanej, 64-920
PiNa, ul. Wawelska 107

P oprzez Przedsigbiorstwo
Komunalne Siemiatycze

L5 0L07 Opakowania ze szkta 14,77

Rhenus Recykling Sp. z
o.o. ZakNad Pzerobu
Stluczki Szklanej, 64-920
Pila, ul. Wawelska 107

Poprzez ZZO Haln6wka

15 01 07 Opakowania ze szkta

O-1 Pordukcja Polska
S.A., ul. Morawskal , 3Z-
500 JarosNaw PopnezZZO
Hajn6wka

Opakowania ze szkta

CEMEX Polska Sp, z o.o.,
22-100 Chelm ul.
Fabryczna 6 poprzez
Trans Poludnie

Zu2yte opony

MPO Sp. z o.o., ull 42
Pulku Piechoty 48, 15-950
Bialystok

Odpady
wielkogabarytowe

Zaklad Utylizac
Sp. z o.o., w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Paetwarzania Odpad6w
Komunalnych (MBP) w
Woli Sucho2ebrskiej

ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Sortownia

20 02 03
Inne odpady
nieulegajqce
biodegradacji

Rl.2



Zaklad Utylizacji
Odpad6w Sp. z o.o.,
w Siedlcach -
Regionalna Instalacja
Pnetwarzania
Odpad6w
Komunalnych (MBP)
w Woli
Sucho2ebrskiej

ul. Sokolowska 2
08-125 Sucho2ebry:

Sortownia

20 0201 Odpady ulegajqce
biodegradacji

Enso Poland ul. I

ArmiiWojska
Polskiego 21,07-

40L Ostrotqka

L5 01 01
Opakowania z papieru i

tektury

R3

R3

10'Analiza iloSci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych
oraz pozostaloSci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych

do skladowania odbieranych z terenu gminy

llo56 zmieszanych odpadow komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostalo6ci z
sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do sktadowania, odbieranych z
terenu gminy Stara Kornica w 2016 r. wynosi 190,60 Mg. Przedstawione warto5ci
wynikajq ze sprawo zdari kwartalnych sktadany ch przezpodmioty odbierajqce odpady
komunalne z terenu gminy.



ll.Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku
innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych, osiqgniqte
przez Gminq Stara Kornica w 2016 r.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2g ma4a 2012 r. w sprawie
poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi
metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz, u. z 2012 r. poz. 64s),
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkla, dla 20i6 roku wynosi 1g %. osiqgniqty poziom recyklingu na
terenie Gminy Stara Kornica, przygotowania do ponowneg o u2ycia nastqpujqcych
frakcji odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla wyni6s{
24,41 o/o.

osiqgnigty poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych

biodegradacji kierowanych do skladowania wyniosl 14,07 o/o.


