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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.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami,
od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
samorząd.
Na terenie gminy Rossosz obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi realizuje jednostka budżetowa Gminy Rossosz.
Na terenie Gminy Rossosz, nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte
zostały nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych gminy.
Podstawowym elementem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest ich
zbieranie w sposób selektywny. Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki zostały określone w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rossosz, który jest aktem
prawa miejscowego.
W 2015 r. odpady komunalne z terenu Gminy Rossosz odbierało i zagospodarowywało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o. o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Aleja
Jana Pawła II 33 na podstawie umowy z Wójtem Gminy Rossosz.

•
•
•
•

Zgodnie z tym Regulaminem, w 2015 roku odpady komunalne zbierane były do worków z
częstotliwością odbioru:
frakcja resztkowa w worku czarnym raz w miesiącu,
tworzywa sztuczne w worku żółtym raz na kwartał,
szkło opakowaniowe w worku białym raz na kwartał,
popiół raz w roku w miesiącu marcu po telefonicznym zgłoszeniu .
Na terenie Gminy Rossosz zorganizowano PSZOK 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.
Zużyte baterie mieszkańcy gminy mogli wrzucać do pojemników znajdujących się w
sklepach, szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury.
Przeterminowane leki mieszkańcy gminy mogli wrzucać do pojemników znajdujących się
w dwóch ośrodkach zdrowia i aptece.
Na terenie Gminy Rossosz ustawione są kontenery na opakowania szklane i opakowania z
tworzyw sztucznych w następujących miejscach: Rossosz za Urzędem Gminy, Romaszki,
Kożanówka, Mokre I, Mokre II, Musiejówka, Bordziłówka.
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5. 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, 21-533 Rossosz
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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

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
gospodarowania odpadami komunalnymi

organizacyjnych

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 2015 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. W celu usprawnienia zbiórki odpadów potrzebny jest stały punkt
PSZOK co najmniej raz na kwartał,
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4. Zestawienia
Stan na
31.12.2013 r.
2458

Stan na
31.12.2014 r.
2391

Stan na
31.12.2015 r.
2420

Liczba mieszkańców wg danych
wynikających ze złożonych
deklaracjach

1936

1980

1817

Liczba mieszkańców wg danych
wynikających z wydanymi
decyzjami określającymi
wysokość opłaty
Liczba wszczętych postępowań

16

10

6

26

15

5

Liczba wystawionych decyzji

16

10

5

-

2

1

Liczba wystawionych upomnień

152

23

20

Liczba wystawionych Tytułów
Wykonawczych stosowanych w
egzekucji należności
pieniężnych

0

8

6

Liczba mieszkańców gminy
Rossosz zameldowanych na
pobyt stały

Liczba odwołań do SKO

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych wynika stąd, iż pewna grupa
mieszkańców z różnych powodów nie przebywa na stałe w Gminie Rossosz, ale nadal
widnieje w bazie danych jako osoby zameldowane.
Dotyczy to głównie uczniów i studentów, którzy kontynuują naukę poza miejscem stałego
zameldowania oraz osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza gminą Rossosz .
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5.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i zebranych selektywnie z terenu Gminy
Rossosz w 2015 r.
Kod odebranych

Rodzaj odebranych

odpadów

(wyselekcjonowanych) odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,4 Mg

19 12 01

Papier i tektura

4,7 Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,6 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

33,1 Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

38,9 Mg

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

3,5 Mg

Masa odebranych odpadów

72 Mg
20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)odpady

(z powyższej masy

komunalne

wysortowano odpady o kodzie
19 12 12 w ilości 11,3 Mg)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne

1,7 Mg

Zmieszane odpady z betonu ,gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
170107

ceramicznych i elementów

1,7 Mg

wyposażenia inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23, 20 01 35
10 01 01

200132
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Żużle ,popioły paleniskowe i pyły z
kotłów
Leki i inne niż wymienione w 20 01 31

8,5 Mg

0,013 Mg

6.Łączna masa selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających
3,4 Mg.

biodegradacji :

7.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania (%): 4,8 ( w 2013 r. nie więcej niż 50%).
8.Osiągnięty poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia następujących
rodzajów odpadów komunalnych :papieru ,tworzyw sztucznych i szkła (%) 28,8
( w 2015 r. nie mniej niż 16%) .
9.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych(%) -100
( w 2015 r. nie mniej 40%).
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015r.
do 31.12.2015r.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rossosz w
2015 r . wynosiła :
• dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5
- 4,5 zł. od osoby miesięcznie
• dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie powyżej 5
- 25 zł miesięcznie
Przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z deklaracji i decyzji:
105 569,90 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
99 169,30 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2013r
7 061,10 zł.
Nadpłaty na dzień 31.12.2013r.
660,50 zł.
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.:
1. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 69 871,20 zł.
2. Koszty administracyjne:
49 684,31 zł.
Koszty obsługi administracyjnej systemu, to koszty związane z wykonywaniem wszelkich
czynności, dotyczących zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Są to
między innymi koszty związane z:
- przyjmowaniem, ewidencją i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydawaniem decyzji administracyjnych,
- przeprowadzeniem analiz,
- sporządzaniem sprawozdań,
- przygotowywaniem projektów uchwał,
- przeprowadzaniem postępowań przetargowych i realizacją zawartych w ich następstwie
umów,
- działalnością edukacyjno-informacyjną.
- zakupem worków na odpady
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W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w worki do zbierania odpadów
komunalnych (czarny, żółty, biały). Worki na odpady można było pobierać w Urzędzie
Gminy i u sołtysów.

Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rossosz za 2015
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.
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rossosz
w 2015 r. pozwoliło na zweryfikowanie całego systemu pod względem jego dostosowania do
wymogów przepisów prawa. Priorytetowym zadaniem dla gminy Rossosz z 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, utworzenie na terenie gminy stałego
PSZOK i doprowadzenie do samofinansowania się systemu.
Sporządził: Kazimierz Mazurek
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SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB
PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA 2015 ROK

ADRESAT
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
2) LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

I. NAZWA GMINY (MIASTA)
ROSSOSZ
II.
INFORMACJA
O
Z
OBSZARU
GMINY
ZAGOSPODAROWANIA

MASIE
POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW
ODEBRANYCH
2)
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ORAZ
SPOSOBIE
ICH

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane
odpady komunalne

RIPOK- BWiK "WODKAN"
SP.Z.O.O Biała Podlaska

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

200301

Niesegregowane
(zmieszane)

[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych

72,0

R12

odpady komunalne

ul. Ekologiczna

J. Krynicki Recykling
ul. Iwaszkiewicza

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych

200307

Odpady
wielkogabarytowe.

2,0

R13

150107

Opakowania ze szkła

33,1

R5

150106

Zmieszane odpady
opakowaniowe

24,5

R12

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

0,6

R12

1,7

R12

48/23 10- 089 Olsztyn

P.W "Komunalnik" ul .Rzeźniana 31,
Eco-Partner Bogusław Popko ,
Zaścianki ,ul. Usługowa 5, 15-521
Białystok

Zużyte urządzenia
elektryczne i

Polska Korporacja Recyklingu Sp.z.o.o
Ul. Metalurgiczna 17D,
20-234 Lublin
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200136

elektroniczne inne niż
wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01
35

1,5

200307

Odpady wielkogabarytowe

160103

Zużyte opony

150106

Zmieszane odpady
opakowaniowe

R12

P.W." Komunalnik' Sp.z.o.o w Białej
Podlaskiej ul. Dolna 9,

0,1
R13

21-500 Biała Podlaska

14,4

R12

1,7

R5

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu

Składowisko odpadów Janów
Podlaskim

ceglanego, odpadowych
materiałów

170107

ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w
17 01 06

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 01
[Mg]
Odebranych z obszarów
miejskich

-

Odebranych z obszarów
72,0
wiejskich
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych
odpadów
komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
5)
składowaniu

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
innym niż składowanie
5)
procesom przetwarzania

[Mg]

[Mg]

-

-

-

72,0
1

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

150107

21-533 Rossosz
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1,5

Zużyte urządzenia elektryczne i

P.W." Komunalnik” Sp.z.o.o w Białej
Podlaskiej ul. Dolna 9
PSZOK , ul. Batalionów Chłopskich 53

Odpady wielogabarytowe

200136

elektroniczne inne niż wymienione w 20

1,7

01 21, 20 01 23 i 20 01 35
160103

Zużyte opony

0,1

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,1

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
170107

1,7
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

3,4

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska, na
które przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych do
składowania na
składowisku odpadów
[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Świecie Recykling ul. Bydgoska 1,
150101
86-100 Świecie

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Opakowania z
papieru i tektury

[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych do
składowania na
składowiska
odpadów

3,4

Recykling materiałowy

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania
na składowiska
odpadów

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)
4,8
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V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10)
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Łączna masa
odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odpadów
poddanych
recyklingowi
[Mg]

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia
[Mg]

150107

Opakowania ze szkła

33,1

33,1

0,0

150106

Zmieszane odpady
opakowaniowe

38,9

0,0

0,0

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

0,6

0,0

0,0

28,8

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła [%]

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI
METODAMI
INNYCH
NIŻ
NIEBEZPIECZNE
ODPADÓW
BUDOWLANYCH
12)
I ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod
odebranych
odpadów

Rodzaj odebranych
odpadów

Łączna
masa
odebranych
odpadów

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia

[Mg]

[Mg]

[Mg]

Masa odpadów
poddanych
odzyskowi innymi
metodami niż
recykling
i ponowne użycie
[Mg]

170101

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z

1,7

0,0

0,0

1,7

rozbiórek i remontów

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż
niebezpieczne
odpadów
budowlanych
i
rozbiórkowych [%]

100

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY
KOMUNALNE
617
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VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY14)
0

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości
ciekłych

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych
3

[m ]

Ścieki komunalne

8,0

X. DODATKOWE UWAGI

Pozostały odpady o kodzie 191212 w ilości 11,3 Mg z masy zmieszanych odpadów komunalnych .
Liczba
mieszkańców wsi w 1995 roku w.g GUS- 2568

Liczba mieszkańców gminy w 2014 r - 2331

Odpady z PSZOK zostały ujęte w dziale II , V i VI

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię

Nazwisko

Kazimierz

Telefon służbowy
83 378 45 57

Faks służbowy
83 378 45 66

Data

Podpis i pieczątka wójta

23.03.2016 r.
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Mazurek
E-mail służbowy
kmazurek@rossosz.pl

