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I. 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. 2016 r. poz. 250 z późno 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
Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma, która

została wyłoniona w przetargu nieograniczonym tj. SITA Płocka Gospodarka Komunalna

w Płocku sp. z 0.0. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock. Pierwsza umowa została zawarta

od l lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., natomiast druga na okres od 1 stycznia 2015 r.

do 31 grudnia 2016 r. W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych

z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów "u źródła" zostały

objęte 2 podstawowe frakcje odpadów, odpady tzw. SUCHE ( papier i tektura, metal,

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) oraz MOKRE (odpady komunalne

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady

zielone). Odpady SUCHE i MOKRE odbierane są od właścicieli nieruchomości

z częstotliwością:

1) odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym

oraz wielorodzinnym do siedmiu lokali mieszkalnych - raz w miesiącu.

2) odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym powyżej siedmiu lokali mieszkalnych - raz w tygodniu.

3) odpady suche (z selektywnej zbiórki odpadów) - papier, metal, tworzywo sztuczne,

szkło i opakowania wielomateriałowe w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:

- raz w miesiącu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej

budynkiem jednorodzinnym oraz wielorodzinnym do siedmiu lokali mieszkalnych,

- raz w tygodniu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym powyżej siedmiu lokali mieszkalnych.

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie zorganizowano stacjonarnego punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych. Odpady problemowe: przeterminowane leki, chemikalia,



zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony właściciele

nieruchomości mogą dostarczyć do 3 mobilnych punktów selektywnej zbiórki

zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu

ustalonego przez przedsiębiorcę i przez niego obsługiwane. W 2 Punktach Aptecznych

w Dobrzyniu nad Wisłą w godzinach pracy punktu można dostarczać przeterminowane

lekarstwa.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali SIę gromadzić odpady

komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości:

- gospodarstwo jednoosobowe: 18 zł

- gospodarstwo dwuosobowe: 36 zł

- gospodarstwo trzyosobowe: 40 zł

- gospodarstwo czteroosobowe: 44 zł

- gospodarstwo pięcioosobowe: 53 zł

- gospodarstwo liczące 6 i więcej osób: 59 zł

W przypadku właścicieli którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny:

- gospodarstwo jednoosobowe: 36 zł

- gospodarstwo dwuosobowe: 72 zł

- gospodarstwo trzyosobowe: 80 zł

- gospodarstwo czteroosobowe: 88 zł

- gospodarstwo pięcioosobowe: 106 zł

- gospodarstwo liczące 6 i więcej osób: 118 zł

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie ma możliwości przetwarzania w/w odpadów

komunalnych. Odpady te zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Regionalnej

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych w Lipnie.



2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2016 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem

odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia przez

gminę, w ramach zadań własnych, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -

PSZOK (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia

13 września 1996 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późno zm.), istnieje konieczność realizacji

budowy punktu stacjonarnego.

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.:

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 932 748,00 zł

b) Koszty administracyjne: 47868,49 zł

w tym:

-prowizje bankowe - 3 450,00 zł

c) Koszty łącznie: 980616,49 zł

4. Liczba mieszkańców

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r. - 7832 osoby, w tym

w mieście - 2225 osób i 5607 osoby na terenie wiejskim.

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa

wart. 6 ust. 1

Zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na odbiór z terenu nieruchomości

nieczystości ciekłych posiada:

- Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "ZOL TAR" Zbigniew

Gapiński 46E, 87 - 811 Fabianki.

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47,87 - 600 Lipno.

Ścieki odbierane są na indywidualne zgłoszenia właścicieli nieruchomości, których w 2016 r.

odebrano w ilości 817,5 m3.



6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy

Na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2016 odebranych zostało 1731,629 Mg

odpadów komunalnych. Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych

składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy. Poniżej została

przedstawiona tabela z rodzajem i ilością odebranych odpadów segregowanych oraz

niesegregowanych.

Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2016

z terenu gminy z podziałem na kody odpadów

ODPADY SEGREGOWANE

Kod odpadu I półrocze II półrocze Rocznie

1501 06 184,52 198,48 383,0
(zmieszane odpady
opakowaniowe)
20 03 07 (odpady 10,440 10,440

wielkogabarytowe)
1601 03 (zużyte opony) 5,180 5,180

2001 23* (urządzenia 0,850 0,850
zawierające freony)

15 O1 01 (opakowania 7,780 7,780
z papieru i tektury)

15 Ol 04 (opakowania 4,114 4,114
z metali)

2001 40 (metale) 3,665 3,665

2001 35* (zużyte 0,640 0,640
urządzenia elektr.

i elektroniczne inne niż
wym. w 2001 21 i 20 01

23 zaw. substancje
niebezpieczne

2001 36 (zużyte 1,000 1,000
urządzenia elektr.

i elektroniczne inne niż
wym. w 2001 21

i 20 01 23
1701 07 (zmieszane 12,440 12,440

odpady betonu, gruzu)
ODPADY NIESEGREGOWANE

Kod odpadu I półrocze II półrocze Rocznie



200301 643,62 658,9 1302,52
(nie segregowane odpady

komunalne)

7. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą

2016 r.

Poziom recyklingu i przygotowania Gmina Dobrzyń nad Wisłą

do ponownego użycia % osiągnęła następujące poziomy

2016 r. 2016 r.

Papier,
metal, 18 19%tworzywa
sztuczne,
szkło
Inne niż
niebezpieczne 42 100%odpady
budowlane i
rozbiórkowe

Poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych Gmina Dobrzyń nad Wisłą

ulegających biodegradacji osiągnęła następujący poziom
Rok przekazywanych do składowania

w stosunku do masy
~tworzonych w 1995r. [%]

Dopuszczalny
poziom masy
odpadów
komunalnych
ulegających 45 0%biodegradacji
przekazywanych
do składowania
w stosunku do
masy tych
odpadów
wytworzonych
w 1995r. [%]



IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 939 162,73 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. 182305,71 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. 5 215,46 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 944675,00 zł

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z uiszczaniem opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia natomiast w przypadku

niewpłacenia należności we wskazanym terminie wystawiane są tytuły wykonawcze do

Urzędu Skarbowego. W 2016 r. wystawionych zostało 756 upomnień oraz 152 tytuły

wykonawcze.

v. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji
Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostały w pojemniki do zbierania odpadów

komunalnych przez przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie odbioru

i zagospodarowania odpadów, tj. Firmę SITA Płocka Gospodarka Komunalna w Płocku.
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