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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(t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), 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 2017 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 2017 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 w miesiącu kwietniu.
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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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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz .1289 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 2017 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.

4. Zestawienie
Stan na
31.12.2013 r.

Stan na
31.12.2014 r.

Stan na
31.12.2015 r.

Stan na
31.12.2016 r.

Stan na
31.12.2017 r.

Liczba ludności gminy Rossosz wg.
zameldowania/zamieszkania(GUS)

2349

2331

2295

2283

2265

Liczba mieszkańców wg. danych
wynikających ze złożonych
deklaracjach i decyzji

1936

1862

1817

1815

1783

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/zamieszkałe.
Dotyczy to głównie uczniów i studentów, którzy kontynuują naukę poza miejscem stałego
zameldowania oraz osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
zamieszkują poza gminą Rossosz .
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5.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i zebranych selektywnie z terenu Gminy
Rossosz.
Rodzaj odpadu
Zmieszane
(odpady których nie
udało się
wysegregować)

kod

200301

Opakowania z papieru
i tektury

150101

Opakowania ze szkła

150107

Opakowania z
tworzyw sztucznych

150102

Zmieszane odpady
opakowaniowe

150106

Odpady komunalne
niewymienione
w innych podgrupach

200399

Leki i inne niż
wymienione w 200131

200132

Odpady
wielogabarytowe

200307

Zużyte opony

160103

Zmieszane odpady
betonu, gruzu….

170107

Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne
Zużyte urządzenia
elektryczne
i elektroniczne inne..
Urządzenia
zawierające freony
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200136

2012 r.
(Mg)

2013 r.
(Mg)

2014 r.
(Mg)

2015 r.
(Mg)

2016 r.
(Mg)

2017 r.
(Mg)

46,5

59,6

63,7

72

114,040

100,980

8,4

4,9

3,4

11,68

8,773

34,7

41,9

33,100

39,630

39,260

0,4

0,600

1,060

4,783

33,1

38,900

19,080

27,290

21,6

13,9

5,500

0,051

0,057

3,500

3,300

3,270

0,100

12,500

1,950

2,6

1,7

3,000

3,000

0,9

1,7

0,200

4,6

0,3

8,000

0,500

200135

0,600

200123

0,050

6. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania (%): 6,73 (w 2017 r. nie więcej niż 45%).
7. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
rodzajów odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła (%): 56,28
(w 2017 r. nie mniej niż 20%) .
8. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych(%): 100
(w 2017 r. nie mniej 45%).
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rossosz
w 2017 r. wynosiła:
1. na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w ilości od 1 do 5 w wysokości
4,5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz wyższą stawkę
w wysokości w 9,0 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 osób w wysokości 25 zł
miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny oraz wyższą stawkę w wysokości 100 zł miesięcznie od
gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Przypis z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z deklaracji i decyzji:
99 886,10 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 605,00 zł.
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.:
1. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 93 150,00 zł.
2. Koszty administracyjne:
58 133,17 zł.
Razem
151 283,17 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu, to koszty związane z wykonywaniem wszelkich
czynności, dotyczących zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
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Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rossosz za 2017
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 2017 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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