
 

 

ANALIZA   

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy  

Opinogóra Górna za rok 2019/2020 

 

 

 

Wstęp 

 
  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 2021 r. poz. 888) gminy dokonują corocznej weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

Zagadnienia ogólne 

 
 Od 1 lipca 2013 roku  obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich sposób zagospodarowania należy do obowiązków gminy. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firmę odbierającą odpady należy 

wybrać w drodze przetargu. W Gminie Opinogóra Górna po przeprowadzonym przetargu wybrano 

firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. 

W Gminie Opinogóra Górna systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto nieruchomości 

zamieszkałe. 

System gospodarowania na terenie Gminy funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne: 

- Uchwała Nr XVIII/122/2020 z 30.06.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

zagospodarowania tych odpadów; 

- Uchwała Nr XV/97/2020 z 05.03.2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

-  Uchwała Nr XV/96/2020 z 05.03.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna; 

-  Uchwała Nr XXI/156/2021 z 25.02.2021 r. Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- Uchwała Nr XVIII/121/2020 z 30.06.2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

Na terenie Gminy Opinogóra Górna nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się w Woli Pawłowskiej 

prowadzona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o w Ciechanowie. 

Na terenie gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działalność 

punktu polega na przyjmowaniu od mieszkańców gminy selektywnie gromadzonych odpadów 

pochodzących z gospodarstw rolnych. 

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- zużyte lamy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

- urządzenia zawierające freon; 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- przeterminowane leki i chemikalia; 

- opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach; 

- drewno; 

- szkło; 

- tworzywa sztuczne; 

- zużyte opony samochodów osobowych, guma; 

- odpady wielkogabarytowe; 

- opakowania z papieru i tektury; 

- opakowania z tworzyw sztucznych; 

- opakowania z metalu; 

- opakowania ze szkła; 

- opakowania budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac 

niewymagających od strony pozwolenia na budowę oraz zgłaszania zamiaru budowy lub 

wykonania robót. W innych przypadkach odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić                     

i przekazywać w osobnych kartonach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów na 

podstawie indywidualnej umowy z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej; 

- folia bezbarwna, kolorowa (czysta), 

- styropian; 

- popiół pochodzący z palenisk domowych; 

- metale, puszki aluminiowe, stalowe; 

- opakowania wielomateriałowe typu tetra – pak; 

- odzież, tekstylia; 

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Opinogóra Górna 
 

Liczba mieszkańców Gminy Opinogóra Górna na dzień 31.12.2020 – 5925, natomiast w złożonych 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5149. Różnica                     

w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in.                  

z faktu podejmowania nauki poza miejscem zameldowania przez uczniów lub studentów. Podobna 

sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę 

przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikacje 



danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. 

 
 

 

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu 
 

 

 W związku z tym, że Polska na podstawie dyrektyw unijnych została zobowiązana   

do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, ustawodawca zobowiązał Gminy  

do realizacji tego celu. 

  Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu                      

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.                     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy                   

w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej 

ustawie gminy zobowiązane są do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 roku odpowiednich 

poziomów: 

1)  w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) 

– recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wagowego co najmniej 70 % 

wagowo. 

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie (w stosunku do masy odpadów wytworzonych                      

w 1995 r.) masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Realizując obowiązki Wójt Gminy sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane do „sprawozdania wójta” są pozyskiwane ze 

składanych co pół roku sprawozdań, sporządzanych przez przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie 

gminy Opinogóra Górna. 

 

 

Wymagane prawem poziomy do osiągnięcia i poziomy osiągnięte 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny Wymagany poziom 



poziom masy 

odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania w 

stosunku do masy 

tych odpadów 

wytworzonych w 

1995 r. (%) 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Osiągnięty poziom 

10,1 85,4 107,46 62,78 16,67 30,145 22 23.64  

 

 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) - wymagany 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) - osiągnięty 

2,8 11,20 22,81 34,84 27,51 26,910 28,5 38,04  

 

 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami  (%) – wymagany poziom 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami  (%) – osiągnięty poziom 

100 79,34 100 79,7 95,32 97,400 96,5 100  

 

 

  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Zgodnie z Umową Nr RIOŚ.Z. 272.9.2020 zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych                  

Sp. z o.o w Ciechanowie koszt za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi: 
1) odpad o kodzie 20 02 01 - cena netto 700,00 zł, podatek VAT 56,00 zł, cena brutto 756,00 zł; 

2) odpad o kodzie 20 03 01 - cena netto 900,00 zł, podatek VAT 72,00 zł, cena brutto 972,00 zł; 

3) odpad o kodzie 20 03 07 - cena netto 1 000,00 zł, podatek VAT 80,00 zł, cena brutto 1 080,00 zł; 

4) odpad o kodzie 20 01 39 - cena netto 850,00 zł, podatek VAT 68,00 zł, cena brutto 918,00 zł; 

5) odpad o kodzie 15 01 07 - cena netto 555,00 zł, podatek VAT 44,40 zł, cena brutto 599,40 zł; 

6) odpad o kodzie 20 01 01 - cena netto 700,00 zł, podatek VAT 56,00 zł, cena brutto 756,00 zł;  

7) odpad o kodzie 20 01 36 - cena netto 200,00 zł, podatek VAT 16,00 zł, cena brutto 216,00 zł; 

8) odpad o kodzie 20 01 35 - cena netto 200,00 zł, podatek VAT 16,00 zł, cena brutto 216,00 zł; 

9) odpad o kodzie 20 01 23 - cena netto 200,00 zł, podatek VAT 16,00 zł, cena brutto 216,00 zł; 

10) odpad o kodzie 16 01 03 - cena netto 600,00 zł, podatek VAT 48,00 zł, cena brutto 648,00 zł; 

 



 

 

 

 

 

Wnioski 
 

 Priorytetowym zadaniem dla Gminy Opinogóra Górna na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych a tym samym osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku                    

i recyklingu odpadów 

 

 

 

Sporządziła 

Elżbieta Pełka-Karpińska 

 

 

 


