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1. Cel oraz podstawa prawna analizy 

 

Analiza została stworzona na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 i art. 9tb u.c.p.g., który 

określa zakres sporządzanej analizy. Dokument powstał przygotowany w oparciu o 

sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości oraz roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi sporządzonego i przedłożonego przez gminę Marszałkowi 

Województwa oraz Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Celem przedmiotowej analizy jest zweryfikowanie możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy Grudusk w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, która 

w szczególności obejmuje: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczo-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane w związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

4) liczbę mieszkańców; 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 

ust. 6-12; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) ilość odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i 

pozostałości z mechaniczo-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

2. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grudusk 

 

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) odbiorem oraz 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu gminy Grudusk zajmowała się firma NOVAGO sp. z o.o. w Mławie, ul. Grzebskiego 10, 

06-500 Mława. W ramach podpisanej w dniu 28.12.2015 r. umowy Nr 20/13/2015 z 

NOVAGO sp. z o.o. w Mławie, firma realizowała zadania związane z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości z terenu gminy 

Grudusk. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych  odbywała się na podstawie umów zawartych indywidualnie z firmą 

odbierającą odpady.  

Odpady komunalne z terenu gminy Grudusk odbierane były w postaci selektywnej i 

zmieszanej. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali się do gromadzenia odpadów w 

sposób zmieszany, zobowiązani byli do gromadzenia popiołu w oddzielnych pojemnikach lub 

workach koloru białego, oznaczonych napisem „popiół”. Zobowiązani byli również do 

zbierania odpadów zielonych obejmujących: odpady roślinne, skoszoną trawę, liście, drobne 
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gałęzie itp., do oddzielnych pojemników lub worków koloru zielonego, oznaczonych napisem 

„odpady zielone”.  

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należało gromadzić w następujący 

sposób: 

A. odpady suche (WOREK NIEBIESKI) – obejmujące: papier, tekturę oraz opakowania 

z papieru i tektury (ulotki, czasopisma, zeszyty, katalogi, stare książki, pudełka 

kartonowe itp.), opakowania z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach, 

butelki po środkach czystości, opakowania po produktach spożywczych, np. po 

jogurtach itp. folie i torebki z tworzyw sztucznych), opakowania ze szkła (butelki po 

mleku, szklane opakowania po żywności itp.), opakowania wielomateriałowe 

(kartoniki po mleku i po sokach itp.), opakowania metalowe (zgniecione puszki po 

produktach spożywczych, zakrętki do słoików, kapsle itp.); 

B. pozostałe odpady (WOREK CZARNY) – obejmujące: odpady kuchenne (pozostałości 

potraw i produktów spożywczych, resztki warzyw i owoców, torebki po herbacie, 

skorupki jaj, obierki itp.), pampersy i tym podobne odpady higieniczne powstające w 

łazienkach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, potłuczone szkło, 

lustra, szczoteczki do zębów, porcelanę, fajans, mocno zabrudzone opakowania 

spożywcze, folie po kaszy, ryży itp., stare buty, tuby od pasty do butów, gumę, 

jednorazowe maszynki do golenia, opakowania po dezodorantach itp. 

C. popiół (WOREK BIAŁY) – obejmujący: popiół z pieców i kominków 

D. odpady zielone (WOREK ZIELONY) – obejmujące: odpady roślinne, skoszoną trawę, 

liście, drobne gałęzie itp. 

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinne zaopatrywani byli przez gminę w pojemniki w kolorach 

oraz napisem adekwatnym do zbieranego odpadu. Natomiast mieszkańcom zabudowy 

jednorodzinnej dostarczane były worki w kolorach dostosowanych do poszczególnych 

odpadów. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów: 

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych jak i 

wielorodzinnych, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbywał się raz w tygodniu.  

- odpady komunalne stanowiące odpady zielone, odbierane były z budynków 

jednorodzinnych i wielorodzinnych raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 

- odbiór odpadów wielkogabarytowych odbył się trzy razy w roku, z przed posesji, w 

uprzednio wyznaczonym terminie. 

- przeterminowane leki wydzielone z odpadów komunalnych przekazywane były do 

specjalnego pojemnika znajdującego w aptece na terenie gminy Grudusk. 

- zużyte baterie można było wyrzucać do pojemników znajdujących się w szkole, sklepie, 

Urzędzie Gminy.  

 

Rada Gminy Uchwałą Nr 18/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. uchwaliła stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 zł miesięcznie od osoby za odbiór 

odpadów selektywnie zbieranych i 11 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób zmieszany. 

Stawki w sierpniu 2016 r. uległy zmianie uchwałą Rady Gminy Nr 128/XVII/2016 z dnia 22 

czerwca 2016. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wysokość nowej 
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opłaty wynosiła 9 zł za osobę, natomiast w przypadku odpadów zbieranych w sposób 

nieselektywny (zmieszany) opłata wynosiła 13 zł. 

 

3. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 r. 

 

Art. 9tb ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. nakłada obowiązek przeanalizowania możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Gmina Grudusk zgodnie z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na 

lata 2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023” wchodzi w skład regionu ciechanowskiego.  

Firma NOVAGO, która zajmuje się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z 

gminy Grudusk przekazała w ilości 690,020 Mg zmieszanych odpadów komunalnych do 

instalacji MBP Uniszki-Cegielnia, 06-513 Wieczfnia Kościelna, mającej status Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której w posiadaniu jest wyżej wymieniona 

firma. Odpady o kodzie 20 03 01 w ilości 690,020 Mg poddano procesowi R12 (wymiana 

odpadów, w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych pozycji R1-R11).  

Gmina Grudusk jest gminą wiejską, gdzie znaczna ilość odpadów biodegradowalnych jest 

zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach, których materiał jest wykorzystywany na potrzeby własne lub do 

dokarmiania zwierząt gospodarskich.  

Masa zebranych i zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 

z terenu Gminy Grudusk w 2016 r. wyniosła 15,780 Mg. Odpady zostały skierowane do 

instalacji przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostowni w Kosinach 

Bartosowych, 06-521 Wiśniewo. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację instalacji jest 

NOVAGO Sp. z o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 

Odpady o kodzie 15 01 01, czyli opakowania z papieru i tektury w ilości 1,150 Mg zostały 

skierowane do instalacji do produkcji papieru i tektury fabryka SCO-PAK Sp. z o.o. 

Orchówek, ul. Grabarska 16, 22-200 Włodawa. Poddane zostały procesowi R3 – recykling 

materiałowy. 

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy 

Grudusk odpadów komunalnych zostały odebrane i zagospodarowane przez firmę NOVAGO. 

Opady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania powstałych po sortowaniu odpadów 

selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych trafiły w masie 3,020 Mg na 

składowisko odpadów Kosiny Bartosowe, 06-521 Wiśniewo oraz o masie 0,810 Mg na 

składowisko odpadów Uniszki-Cegielnia, 06-513 Wieczfnia Kościelna.  

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu 

albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 

wynosiła 0,00 Mg. 
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4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi 

 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w 

zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Głównym zadaniem jest poprawienie stanu oraz doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w miejscowości Humięcino-Koski oraz budowa nowego PSZOK w 

Grudusku. 

 

5. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2016 r. 

 

Opłaty i koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które ponosiła Gmina Grudusk wynoszą: 

1) Należność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi      334 581,00 zł 

2) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    324 729,83 zł 

3) Zaległości na dzień 31.12.2016 r.                                                                  66 514,08 zł 

4) Odsetki                196,47 zł 

5) Liczba wysłanych upomnień w związku z zaległościami w płatnościach  -    301 szt. 

na kwotę          45 000,00 zł 

6) Umorzenia                        3 646,60 zł 

7) Skutki rozłożenia na raty                      4 866,16 zł 

Obsługa systemu: 

1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych             387 469,36 zł 

2) Obsługa administracyjna systemu  

(wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia)                                               15 144,17 zł

      

Łączny koszt w 2016 r. wynosił:                402 613,53 zł 

 

6. Analiza liczby mieszkańców 

 

Liczba mieszkańców: 

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r.                3748  

b) ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2016 r.                   863 

c) liczba mieszkańców objęta w deklaracjach                  3039 

Liczba mieszkańców zameldowanych różni się od liczby mieszkańców objętych deklaracją, 

ponieważ duża część osób zameldowanych przebywa poza terenem stałego zamieszkania, co 

jest spowodowane podjętą pracą zawodową. Część mieszkańców stanowią studenci 

podejmujący naukę poza terenem gminy Grudusk. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dotyczy osób faktycznie mieszkających w danej nieruchomości. Obowiązek 

uiszczania opłaty dotyczy osób mieszkających w danej nieruchomości, na której terenie 

odpady są produkowane. W przypadku wątpliwości dotyczących danych zawartych w 

deklaracji, organ wzywa właściciela nieruchomości do złożenia wyjaśnień. W sytuacji, gdy 

organ uzyska informację, że dana nieruchomość jest zamieszała, a nie została złożona 
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deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy 

Grudusk wzywa właściciela nieruchomości do niezwłocznego złożenia deklaracji. 

 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. 

 

Źródłem informacji na temat umów zawiązywanych pomiędzy podmiotem odbierającym 

odpady komunalne a przedsiębiorcą są sprawozdania składane przez podmiot zajmujący się 

zadaniami z zakresu odbioru nieczystości stałych i ciekłych z terenu gminy Grudusk. Firmy 

odbierające od właścicieli nieruchomości odpady komunale mają obowiązek dołączyć do 

sprawozdania wykaz podmiotów, które zawarły umowy na odbiór odpadów stałych i ciekłych 

oraz wykaz podmiotów, z którymi umowy zostały rozwiązane. Na bieżąco weryfikowana jest 

ewidencja działalności gospodarczych w oparciu o wykazy dostarczane przez podmiot 

odbierający odpady razem ze sprawozdaniami.  

 

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Grudusk 

 

Analiza dotycząca ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

Grudusk została sporządzona na podstawie półrocznych sprawozdań otrzymywanych od firm 

odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z terenu gminy za 2016 r.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie odpadów zebranych z terenu gminy Grudusk oraz 

instalacje do zagospodarowania poszczególnych frakcji.  

 

Tabela 1 

Masa oraz sposób i miejsce przekazania odpadów komunalnych zebranych w 2016 r. 

 

Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

 

Sposób 

zagospodarowan

ia odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Instalacja 

sortowania 

odpadów  

Zielone Miasto 

JAAR 

Recycling Sp. z 

o.o. Sp. K. ul. 

30-lecia LWP 1  

06-500 Mława 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
40,260 R12 
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Tabela 2 

Rodzaje oraz masa odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Grudusk w 2016 r. 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Humięcino-Koski 

Instalacja MBP 

Kosiny 

Bartosowe 06-

521 Wiśniewo 

20 03 07 
Odpady  

wielkogabarytowe 
57,940 R12 

Spółdzielnia 

Pracy  

ARGO-FILM 

Zakład Nr 14  

ul. Sadowa 14  

06-500 Mława 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w  

20 01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

0,360 zbieranie 

Linia 

demontażu 

sprzętu 

elektrycznego 

Spółdzielnia 

Pracy ARGO-

FILM Zakład 

Nr 14  

ul. Sadowa 14  

06-500 Mława 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w  

20 01 21, 20 01 23 i  

20 01 35 

0,600 R12 

 

Nazwa i 

adres punktu 

 

Kod 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

 

Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

 

Sposób 

zagospodarowa

nia zebranych 

odpadów 

PSZOK 

Humięcino-

Koski  

06-460 

Grudusk 

15 01 06 

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe 

112,080 

Instalacja do 

sortowania 

odpadów 

Zielone Miasto 

JAAR 

Recycling  

Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. 30-lecia 

LWP 1 06-500 

R12 
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9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę 

Grudusk w 2016 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) określa poziomy, które powinny 

wynosić odpowiednio: 

 

Tabela 3 

Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

16 18 20 30 40 50 

 

Tabela 4 

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami 

 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami [%] 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

40 42 45 50 60 70 

 

 

Mława 

17 01 01  

Odpady 

betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

10,820 

Składowisko 

odpadów 

Uniszki-

Cegielnia 06-

513 Wieczfnia 

Kościelna 

R5 

17 01 01 

Odpady 

betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

6,540 

Składowisko 

odpadów 

Oględa 06-300 

Przasnysz 

R5 

SUMA 129,440  
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Na podstawie obliczeń wynika, że w 2016 r. gmina Grudusk osiągnęła następujące poziomy: 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – 21,41 % 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 % 

Gmina Grudusk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu zawarte w przedmiotowym 

rozporządzeniu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2012 r. Nr 676) przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 

1995 r. [%] 

 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 
16 lipca 

2020 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
50 45 45 40 40 35 

   

Z obliczeń wynika, że ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania na terenie gminy Grudusk w 2016 r. wynosił 0%. W 

związku z tym poziom określony w powyższym Rozporządzeniu został osiągnięty. 

 

10. Wnioski 

 

Głównym zadaniem na kolejne lata jest osiąganie wysokich poziomów dla recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Równie ważnym aspektem jest w dalszym ciągu uświadamianie społeczeństwa w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi. Wyrobienie pewnych nawyków wśród mieszkańców 

odnośnie segregacji odpadów będzie skutkować ograniczeniem ilości odpadów 

gromadzonych na składowiskach oraz osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu. 

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Humięcino-Koski oraz budowa nowego PSZOK w Grudusku spowoduje, że mieszkańcy 

gminy Grudusk będą mogli bezpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwach 

domowych. 


