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I.

Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
II.

Zagadnienia ogólne.

W 2014 r. odpady komunalne z terenu Gminy Rossosz odbierało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o. o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II 33
na podstawie umowy z Wójtem Gminy Rossosz

1. Na terenie Gminy Rossosz zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych umiejscowiony za Gminnym Ośrodkiem Kultury, czynne dwa razy w
roku ( maj i październik) . Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać następujące
odpady: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
akumulatory, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte
opony, odpady poremontowe , budowlane i odpady zielone.
2. Popiół odbierany był dwa razy w roku po telefonicznym zgłoszeniu posiadania takiego
odpady przez mieszkańca.
3. Zużyte baterie mieszkańcy gminy mogli wrzucać do pojemników znajdujących się w
sklepach, szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury.
4. Przeterminowane leki
mieszkańcy gminy mogli wrzucać do pojemników
znajdujących się w dwóch ośrodkach zdrowia i aptece.
5. Na terenie Gminy Rossosz ustawione są kontenery na opakowania szklane i
opakowania z tworzyw sztucznych w następujących miejscach:
• Rossosz za Urzędem Gminy
• Rossosz za Gminnym Ośrodkiem Kultury
• Romaszki
• Kożanówka
• Mokre I
• Mokre II
• Musiejówka
• Bordziłówka
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6. Wykaz punktów umiejscowionych na terenie gminy Rossosz gdzie można oddać
zużyte baterie i akumulatory wykorzystywane w sprzęcie rtv i agd

Nr.
punktu
1

Nazwa/Adres
Publiczne Gimnazjum w Rossoszu
ul. Lubelska 37
21-533 Rossosz
tel. (83) 311 35 11 e-mail:
gm-rossosz@wp.pl

2

Szkoła Podstawowa w Rossoszu
ul. Lubelska 37
21-533 Rossosz
tel./fax (83) 378 45 17
e-mail: sp_rossosz@poczta.onet.pl

3

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu
ul. Batalionów Chłopskich 53
21-533 Rossosz
tel. (83) 378 45 04
e-mail gokrossosz@tlen.pl

4
GS- SCH Sklep Spożywczy „GROSZEK” ul. Batalionów Chłopskich 87
21-533 Rossosz, tel:83 378 45 41
5
GS- SCH Sklep z Artykułami Rolniczymi ul. Batalionów Chłopskich 83
21-533 Rossosz Tel. 83 378 45 25
6
Maria Trembicka Sklep spożywczo-przemysłowy "Miś"
Batalionów Chłopskich 77A, 21-533 Rossosz
7
Trocewicz Krzysztof - Sklep spożywczy
Romaszki 24A, 21-533 Rossosz,
8
Krzysztof Parafiniuk Sklep Spożywczo Przemysłowy „WERONIKA ‘’

Romaszki 58,

str. 3

21-533 Rossosz

7. Wykaz punktów umiejscowionych na terenie gminy Rossosz gdzie można oddać
przeterminowane leki.

Nr.
punktu

Nazwa/Adres

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” PRO VITA”
ul. Batalionów Chłopskich 49
21-533 Rossosz
tel. 83 312 13 20

2

3
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznej Filia Rossosz
ul. Batalionów Chłopskich 122
21-533 Rossosz
tel. 83 378 45 05
Punkt Apteczny Dorota Bujnik
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel. 83 378 45 35

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy

w

zakresie

1.Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Rossosz nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie zmieszane odpady komunalne odbierane były przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o. o. które dokonywało ich segregacji i przetwarzania.
Odpady zielone mieszkańcy gminy zagospodarowują poprzez ich kompostowanie.
2.Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm) podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania zebranych od mieszkańców
odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania do Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RIPOK”, która znajduje się przy ul. Ekologicznej 1
w Białej Podlaskiej i jest prowadzona przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”
Sp. z o.o.
3.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
Na podstawie art.12 ust.1 pkt. 1i ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.)w dniach 11 września i 1 października
2014 r.w Gminie Rossosz przeprowadzono kontrolę w zakresie:
- ocena wypełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi w tym z
odpadami niebezpiecznymi
- sprawdzenie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
Zalecenie pokontrolne wiążące się z inwestycją to urządzenie i wyznaczenie stałych terminów
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Rossosz.
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4. Zestawienia

Stan na 31.12.2013 r.
gminy 2458

Liczba mieszkańców
Rossosz zameldowanych na
pobyt stały
Liczba mieszkańców gminy 42
Rossosz zameldowanych na
pobyt czasowy
Liczba mieszkańców
1936
zadeklarowanych w złożonych
deklaracjach

Stan na 31.12.2014 r.
2391
36
1980

2013 r.
16

2014 r.
10

Liczba deklaracji nieruchomości zamieszkałe
cały rok

599

605

Liczba deklaracji nieruchomości zamieszkałe
przez część roku lub
niezamieszkałe(pustostan)
Liczba wszczętych
postępowań
Liczba wystawionych decyzji
Liczba odwołań do SKO
Liczba wystawionych
upomnień

40

Liczba mieszkańców objętych
wydanymi decyzjami
określającymi wysokość opłaty

Liczba prowadzonych spraw
egzekucyjnych przez Wójta
Gminy

26

15

16
152

10
2
23

0

8

a) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Rossosz zgodnie z deklaracją na
dzień 31.12.2013 r. – 1936.
b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Rossosz zgodnie z decyzją o
wysokości opłaty wydaną przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2013 r - 16
c) Po weryfikacji dokumentów, z deklaracji i decyzji wynika że 548 osoby nie
zamieszkują na terenie Gminy Rossosz.
d) Systemem objęto wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w gminie Rossosz i
zebrano: 599 deklaracji o segregacji odpadów komunalnych,

str. 6

9 deklaracji o nie segregacji odpadów komunalnych
40 deklaracji o nie zamieszkaniu

e) W stosunku do 26(ilość) właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a ujawnionych przez
pracowników Urzędu Gminy Rossosz którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym
terminie, prowadzone było postępowanie o ustalenie wysokości opłaty.
f) Wysłano 152 upomnień o uregulowanie należności
5.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i zebranych selektywnie z terenu Gminy
Rossosz w 2013 r.
a) W I kwartale 2013r. w ramach „starego” systemu – „Komunalnik” odebrał łącznie z
terenu Gminy Rossosz:
• Niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 9,6 Mg
• Szkło opakowaniowe:
3,3 Mg
• Zmieszane odpady opakowaniowe:
0,8Mg
b) W II kwartale 2013r. w ramach „starego” systemu – „Komunalnik” odebrał łącznie z
terenu Gminy Rossosz:
• Niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 19,6 Mg
• Szkło opakowaniowe:
10,4 Mg
• Zmieszane odpady opakowaniowe:
3,0 Mg
• Papier i tektura;
1,7 Mg
c) W III kwartale 2013r. w ramach „nowego ”systemu – „Komunalnik” odebrał łącznie z
terenu Gminy Rossosz:
• Niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 12,4 Mg
• Szkło opakowaniowe:
16,0 Mg
• Zmieszane odpady opakowaniowe:
5,9 Mg
• Papier i tektura;
0,4 Mg
• Paliwo alternatywne ( odpady oddane do spalania w cementowni) 5,5 Mg
d) W IV kwartale 2013r. w ramach „nowego ”systemu – „Komunalnik” odebrał łącznie z
terenu Gminy Rossosz:
• Niesegregowane zmieszane odpady komunalne : 18,0 Mg
• Szkło opakowaniowe:
5,0 Mg
• Zmieszane odpady opakowaniowe:
4,2 Mg
• Zużyte opony:
0,4 Mg
• Paliwo alternatywne ( odpady oddane do spalania w cementowni) 4,2 Mg
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
0,3 Mg
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6.Łączna masa selektywnie
biodegradacji : 1,4 Mg

zbieranych

odpadów

komunalnych

ulegających

7.Osiągnięty poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania (%): 15,7 ( w 2013 r. nie więcej niż 50%)
8.Osiągnięty poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia następujących
rodzajów odpadów komunalnych :papieru ,tworzyw sztucznych i szkła (%) 28,4
( w 2013 r. nie mniej niż 12%)
9.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych(%) nie
było odpadu
IV.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od
01.07.2013r. do 31.12.2013r.

Przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z deklaracji i decyzji:
58654,60 zł,
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
48606,80 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2013r

10 047,80 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2013r.

149,20 zł

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

1. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 39600,00 zł
5. Koszty administracyjne:

24479,46 zł

w tym:
a.
b.
c.
d.

wynagrodzenia pracownika
szkolenia pracowników
program komputerowy „Mikrobit”
koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda,
śmieci, lex, bip, akcesoria komputerowe, obsługa prawna, telefony,
inne).
e. Worki na odpady
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VI. Wyposażenie mieszkańców w worki

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w worki do zbierania odpadów
komunalnych (czarny, żółty, biały, niebieski). Worki na odpady można było pobierać w
Urzędzie Gminy i u sołtysów





Worki czarne:
2500 szt. ( na zmieszane odpady komunalne- frakcja sucha)
Worki niebieskie: 2500 szt. ( na zmieszane odpady komunalne- frakcja mokra)
Worki żółte:
2500 szt. ( na tworzywa sztuczne)
Worki białe:
2500 szt. ( na opakowania szklane)

Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Rossosz za 2013
rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również
dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych
nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim
dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Przedstawiona analiza obejmuje rok 2013, kiedy to system gospodarowania odpadami
można podzielić na dwa okresy. Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2013 r., w którym
właściciele nieruchomości płacili tylko za znaczek kupowany u sołtysów(1 znaczek za 3 zł
na worek) , całość pozostałych kosztów funkcjonowania odbioru odpadów ponosił budżet
gminy. Natomiast drugi okres obejmuje III i IV kwartał kiedy to obowiązki w zakresie
gospodarki odpadami przejęła Gmina poprzez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Od
lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Rossosz a podmiotem świadczącym usługę.
Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że to rok przełomowy w systemie
gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła

wiele zmian obowiązujących od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Rossosz
Priorytetowym zadaniem dla Rossosz na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów
komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku
i recyklingu odpadów.
Sporządził: Kazimierz Mazurek
W załączeniu:
1. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROSSOSZ Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
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