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I. OBOWIĄZEK OPRACOWANIA ANALIZY 
 

 

Konieczność opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika 

z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.), który brzmi: „Na podstawie sprawozdań 

złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi…”. 

Zgodnie z art. 9tb ust. 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.) analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej urzędu gminy. 

 

 

II. ZAKRES ANALIZY 
 

 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.) analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

 liczbę mieszkańców, 

 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, 

 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

 ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości 

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zakres „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Miasta Węgrów 

za rok 2017 r.” oprócz elementów obligatoryjnych wymienionych w art. 9tb ust. 1 pkt. 1-7 

ustawy, dodatkowo powiększony został m.in. o: opis zmian jakie zaszły w 2017 r. w aktach 

prawnych regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi; analizę osiągniętych przez 

gminę poziomów recyklingu odpadów surowcowych i budowlanych oraz ograniczenia 

składowania bioodpadów; opis podjętych działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu 

postępowania z odpadami; dane dotyczące PSZOK. 
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III. AKTY PRAWNE PODJĘTE W 2017 R. REGULUJĄCE SYSTEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAJU 

 

 

W 2017 r. podjęto następujące akty prawne wprowadzające modyfikacje 

w funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie kraju: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. 2017, poz. 2412); 

 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2056); 

 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U 2017, poz. 2422). 

W niniejszym dziale szczegółowo opisano zmiany, jakie wprowadziły poszczególne 

wymienione powyżej akty prawne, do funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. 2017, poz. 2412) 

Spośród zgłaszanych przez gminy do Ministerstwa Środowiska uwag związanych 

z wyliczaniem osiąganych poziomów ograniczenia składowania bioodpadów zidentyfikowano 

następujące główne problemy: 

 brak sposobu wyliczania poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji dla podmiotów odbierających odpady komunalne 

z obszarów niezamieszkałych na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, 

które nie zostały objęte zorganizowanym systemem odbioru odpadów przez gminę, 

co sprawia, że otrzymywane wyniki poziomów nie są porównywalne – obowiązek 

osiągania wymaganych poziomów dla tych podmiotów wynika z art. 9g ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 brak wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne mieszkańców gminy 

w odniesieniu do roku 1995, co ma szczególne znaczenie w przypadku gmin, 

w których znacząco zwiększyła się liczba mieszkańców i mają problem 

z osiągnięciem wymaganego poziomu; 

 brak zróżnicowania współczynnika udziału odpadów ulegających biodegradacji 

w odpadach powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 - Inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11, w zależności od wielkości składowanej frakcji; 

 brak możliwości określenia wskaźnika udziału odpadów ulegających biodegradacji 

(OUB) na podstawie badań morfologicznych w odpadach zmieszanych oraz 

w odpadach powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do 

składowania, co utrudnia określenie właściwego udziału OUB; 

 brak sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na dzień 16 lipca 2013 r. 

i 16 lipca 2020 r.  

Zidentyfikowane problemy zdaniem gmin stwarzają trudności w spełnieniu wymagań 

w zakresie osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania 
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odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz powodują wątpliwości 

interpretacyjne, a także w przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne 

z obszarów niezamieszkałych – nieporównywalność otrzymywanych wyników osiąganych 

poziomów. 

W związku z czym w Rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany: 

 uwzględniono sposób obliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji dla podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które nie zostały objęte 

zorganizowanym systemem odbioru odpadów przez gminę; 

 masę odpadów powstałych z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 - inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11, podzielono na dwie frakcje: 

 o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania (MBR1) 

ze współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji – 0,40; 

 o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm włącznie przekazanych do składowania 

(MBR2) ze współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji 

w zależności od wartości parametru AT4, który umożliwia ocenę ubytku zdolności 

masy organicznej odpadów do dalszego rozkładu. Przyjęto następujące kryteria: 

 AT4< 10 mg O2/g suchej masy: UB2 =0; 

 AT4 od 10 do20 mg O2/g suchej masy: UB2 =0,29; 

 AT4 > 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,59; 

 brak pomiaru AT4: UB2 =0,59. 

 w przypadku braku możliwości określenia masy odpadów o kodzie 19 12 12 - 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 powstałych z odpadów komunalnych 

i przekazanych do składowania z podziałem na frakcję o wielkości co najmniej od 

0 do 80 mm (MBR2) i frakcję o wielkości powyżej 80 mm (MBR1), 

w projektowanym rozporządzeniu umożliwiono, tak jak w dotychczas 

obowiązujących przepisach, przyjęcie masy odpadów o kodzie 19 12 12 

powstałej z odpadów komunalnych i przekazanej do składowania, ze stałym 

współczynnikiem udziału odpadów ulegających biodegradacji wynoszącym 0,52; 

 wprowadzono możliwość określenia współczynnika udziału odpadów ulegających 

biodegradacji w zmieszanych odpadach komunalnych (UM, UW) również 

na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych przez 

laboratorium; 

 wprowadzono wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy 

w roku sprawozdawczym w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy w roku 1995, 

co ma istotne znaczenie w osiąganiu wymaganych poziomów, w szczególności 

w gminach, w których wzrosła liczba mieszkańców w roku sprawozdawczym 

w odniesieniu do roku 1995; 

 uwzględniono udziały gminy i podmiotu odbierającego odpady komunalne 

na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, które nie zostały objęte zorganizowanym systemem odbioru 

odpadów przez gminę w rynku usług odbioru odpadów komunalnych; 

 określono sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na dzień 16 lipca 2020 r. 
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Efektem wprowadzanych zmian będzie uzyskiwanie bardziej dokładnych/ 

miarodajnych i porównywalnych wyników poziomów ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz ułatwienie gminom osiąganie wyznaczonych 

przepisami prawa celów, co ma szczególne znaczenie dla gmin, w których wzrosła liczba 

mieszkańców w odniesieniu do roku bazowego 1995. 

 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2056); 

Ustawa wprowadziła obowiązek składania rocznego sprawozdania przez podmiot 

zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 

(prowadzącego PSZOK). 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera informacje 

o masie: 

 poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do 

których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

 odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U 2017, poz. 2422) 

Ustawa wprowadziła, iż sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK przekazywane są wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
 

 

IV. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
ELEMENTY OBLIGATORYJNE ZAWARTE W ART. 9TB 

 
 

4.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 
z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, 

poz. 1987 ze zm.) zakazuje się przetwarzania: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są 

przeznaczone do składowania,  
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3) odpadów zielonych, 

– poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone. 

Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą 

gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany jest przez regionalne 

instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 

Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 

zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 

i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. 

mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, w tym 

wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku, lub  

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego 

do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, lub 

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie 

krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022”, 

który przyjęty został uchwałą Nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

19 grudnia 2016 r.1 województwo mazowieckie podzielone zostało na 4 Regiony Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi (RGOK). 

Miasto Węgrów wchodzi w skład Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. Ludność regionu wschodniego w 2014 r. wynosiła 877 483 mieszkańców. 

W skład tego obszaru zaliczono 96 gmin z powiatów: garwolińskiego, łosickiego, 

m. Ostrołęki, m. Siedlce, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, 

siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego. 

Zasięg terytorialny Regionu Wschodniego wraz z zaznaczeniem regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej 

obsługi regionu przedstawiono na kolejnej rycinie. 

 

                                                           
1
 Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki orzekł nieważność uchwały 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2022 oraz uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu 
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. 
Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 
w Warszawie (sygn. IV SA/Wa 837/17). 
10 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) swym rozstrzygnięciem (sygn. akt 
IV SA/Wa 837/17) oddalił skargę Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Mazowieckiego stwierdzającego nieważność Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. (WPGO). 
W chwili obecnej na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-
spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-
gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-
uwag-do-dokumentu.html dostępny jest projekt PGO WM 2024. 

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html
https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html
https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html
https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html
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Ryc. 1. Zasięg terytorialny Regionu Wschodniego wraz z zaznaczeniem RIPOK 

Źródło: PGOWM 2022 

 

W 2014 r. z obszaru Regionu wschodniego odebrano 110 374 Mg zmieszanych 

odpadów komunalnych (z czego jedynie 135 Mg poddano składowaniu) oraz 4 693 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych). 

W PGOWM 2022 na podstawie liczby ludności oraz przyjętych wskaźników 

wytwarzania odpadów komunalnych, dokonano obliczeń prognozowanej masy zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku 

prognozowanej masy pozostałości po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych 

przeznaczonej do składowania założono, że do składowania kierowanych jest 50 % 

strumienia zmieszanych odpadów przyjmowanych do przetwarzania w instalacji MBP. 

W kolejnej tabeli przedstawiono prognozowaną masę odpadów do zebrania 

i odebrania w regionie wschodnim w latach 2016-2022. 
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Tabela 1. Prognozowana masa odpadów do zebrania i odebrania w regionie 
wschodnim w latach 2016 - 2022 

Rodzaj/grupa odpadów 
Prognozowana masa odpadów [Mg/rok] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Zmieszane odpady komunalne 
(20 03 01) 

147 590 140 635 128 917 121 517 116 637 113 941 111 074 

Odpady ulegające biodegradacji, 
w tym odpady zielone 

7 121 7 621 7 924 8 298 8 855 9 597 10 710 

Pozostałości po przetworzeniu 
zmieszanych odpadów 

komunalnych przeznaczona 
do składowania 

73 795 70 318 64 459 60 759 58 319 56 971 55 537 

Źródło: PGOWM 2022 

 

Na terenie regionu wschodniego funkcjonują obecnie następujące instalacje 

do przetwarzania odpadów komunalnych: 

 Instalacje do przetwarzania odpadów zmieszanych: 

 Wola Suchożebrska – ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach (RIPOK), 

 Goworki – OTBS Sp. z o.o. (RIPOK), 

 Stare Lubiejewo – ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. (RIPOK). 

 Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych: 

 Wola Suchożebrska – ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach (RIPOK), 

 Goworki – OTBS Sp. z o.o. (RIPOK), 

 Stare Lubiejewo – ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. (RIPOK). 

 Składowiska: 

 Wola Suchożebrska – ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach (RIPOK), 

 Stare Lubiejewo – ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. (Planowany RIPOK), 

 Goworki – OTBS Sp. z o.o. (Planowany RIPOK). 

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące instalacji do 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie wschodnim. 

 

Tabela 2. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie 
wschodnim 

Lp. 1. 2. 3. 

Gmina Rzekuń Ostrów Mazowiecka Suchożebry 

Adres instalacji Goworki Stare Lubiejewo Wola Suchożebrska 

Podmiot odpowiedzialny Ostrołęckie TBS 
ZGK w Ostrowi 
Mazowieckiej 

ZUO Sp. z o.o. 
w Siedlcach 

Stan 
aktualny – 

2016 r. 

Przepustowość – 
cz. mech. [Mg/rok] – 
zmieszane odpady 

komunalne 

58 000 38 500 50 000 

Przepustowość – 
cz. biol. [Mg/rok] 

28 600 19 250 25 000 

Aktualny status RIPOK RIPOK RIPOK 

Przepustowość – 
cz. mech. [Mg/rok] – 

odpady zbierane 
selektywnie 

(doczyszczanie) 

4 200 1 600 10 000 

Stan 
planowany 
– 2022 r. 

Planowane 
inwestycje 

i kierunek rozwoju 

Od 2020 roku stopniowe 
obniżenie mocy 
przerobowych 
dedykowanych 

zmieszanym odpadom 
komunalnym na rzecz 

Modernizacja części mechanicznej 
(obejmująca doposażenie i unowocześnienie 
instalacji wraz z modernizacją towarzyszącej 

infrastruktury). 
Od 2020 roku stopniowe obniżenie mocy 

przerobowych dedykowanych 
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mocy przerobowych dla 
selektywnie zebranych 

odpadów. 

zmieszanym odpadom komunalnym na rzecz 
mocy przerobowych dla selektywnie 

zebranych odpadów. 

Przepustowość – 
cz. mech. [Mg/rok] – 
zmieszane odpady 

komunalne 

52 200 34 650 45 000 

Przepustowość – 
cz. biol. [Mg/rok] 

28 600 19 250 25 000 

Przepustowość – 
cz. mech. [Mg/rok] – 

odpady zbierane 
selektywnie 

(doczyszczanie) 

10 000 5 450 15 000 

Źródło: PGOWM 2022 

 

Przepustowość instalacji podana w poprzedniej tabeli wynika z pozwoleń 

zintegrowanych. W celu zwiększenia odzysku surowców wtórnych przeznaczonych do 

recyklingu oraz ograniczenia powstawania frakcji przeznaczonej do składowania, dwóm ze 

wskazanych instalacji wskazano możliwość modernizacji części mechanicznej instalacji. 

Wskazane inwestycje są niezbędne w kontekście stopniowego przekształcania instalacji 

MBP w instalacje do doczyszczania odpadów zebranych selektywnie oraz przetwarzania 

bioodpadów oraz odpadów zielonych. 

Z bilansu mocy przerobowych RIPOK oraz prognozowanych ilości odbieranych 

odpadów komunalnych z obszaru regionu wynika, że w 2016 roku występuje niewielki deficyt 

mocy przerobowych instalacji w stosunku do prognozowanego strumienia zmieszanych 

odpadów komunalnych. Natomiast od 2017 roku przepustowość instalacji jest wystarczająca 

do przetworzenia całej masy odpadów. Ponadto, w kolejnych latach z uwagi na 

prognozowany spadek masy zmieszanych odpadów komunalnych, stopniowo będzie 

wzrastała nadwyżka mocy przerobowych instalacji. W związku z tym, wskazano dwie 

z instalacji do pełnienia roli instalacji zastępczej do obsługi regionu centralnego. Ponadto od 

2021 roku wskazuje się na konieczność podjęcia działań zmierzających do przekształcenia 

funkcjonujących instalacji MBP w kierunku instalacji do doczyszczania odpadów zebranych 

selektywnie oraz przetwarzania bioodpadów oraz odpadów zielonych. 

W kolejnej tabeli przedstawiono bilans mocy przerobowych kompostowni bioodpadów 

na terenie regionu, z którego wynika, że w regionie występuje deficyt mocy przerobowych 

kompostowni i niezbędne jest zwiększenie mocy przerobowych instalacji lub ich rozbudowy 

w kierunku zagospodarowania całego strumienia odpadów zielonych. 

 

Tabela 3. Kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych selektywnie w regionie wschodnim 

Lp. 1. 2. 3. 

Gmina Rzekuń Ostrów Mazowiecka Suchożebry 

Adres instalacji Goworki Stare Lubiejewo Wola Suchożebrska 

Podmiot odpowiedzialny Ostrołęckie TBS 
ZGK w Ostrowi 
Mazowieckiej 

ZUO Sp. z o.o. 
w Siedlcach 

Stan 
aktualny – 

2016 r. 

Zdolność 
przerobowa 

[Mg/rok] – odpady 
zielone i bioodpady 

3 350 1 600 1 600 

Zdolność 
przerobowa 

[Mg/rok] – odpady 
zielone 

900 1 200 1 300 

Aktualny status RIPOK RIPOK RIPOK 

Stan Plany inwestycyjne - - Rozbudowa 
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planowany 
– 2022 r. 

Dalszy kierunek 
rozwoju 

Możliwość zwiększenia 
dopuszczonych ilości do 

przetworzenia dla 
odpadów o kodzie 
20 02 01 do mocy 

przerobowych 
kompostowni, tj. 
3 350 Mg/rok) 

Możliwość zwiększenia 
dopuszczonych ilości 
do przetworzenia dla 

odpadów o kodzie 
20 02 01 do mocy 

przerobowych 
kompostowni, tj. 
1 600 Mg/rok) 

Rozbudowa 
kompostowni 

Zdolność 
przerobowa 

[Mg/rok] – odpady 
zielone i bioodpady 

3 350 1 600 4 000 

Zdolność 
przerobowa 

[Mg/rok] – odpady 
zielone 

3 350 1 600 4 000 

Źródło: PGOWM 2022 

 

W regionie wschodnim funkcjonuje tylko jedno składowisko odpadów o statusie 

RIPOK. 

W kolejnej tabeli przedstawiono wykaz funkcjonujących składowisk odpadów 

komunalnych na terenie regionu wschodniego. 

 

Tabela 4. Składowiska odpadów komunalnych w regionie wschodnim 
Lp. 1. 2. 3. 

Gmina Rzekuń Ostrów Mazowiecka Suchożebry 

Adres składowiska Goworki Stare Lubiejewo Wola Suchożebrska 

Podmiot odpowiedzialny Ostrołęckie TBS 
ZGK w Ostrowi 
Mazowieckiej 

ZUO Sp. z o.o. 
w Siedlcach 

Pojemność całkowita [m
3
] 550 000 784 728,5 998 000 

Pojemność pozostała [m
3
] – 

stan na dzień 31.12.2015 r. 
62 804 364 540,5 437 713 

Masa odpadów dopuszczona 
do składowania w roku 

kalendarzowym [Mg/rok] 
75 140 42 700 40 000 

Aktualny status docelowo RIPOK docelowo RIPOK RIPOK 

Źródło: PGOWM 2022 

 

W 2017 r. wszystkie odebrane i zebrane z obszaru Miasta Węgrów zmieszane 

odpady komunalne oraz odpady zielone zostały przekazane i zagospodarowane 

w RIPOK w Woli Suchożebrskiej oraz RIPOK w Starym Lubiejewie. W związku z czym 

sposób zagospodarowania tych frakcji odpadów był zgodny z wytycznymi ustawy 

o odpadach. 

 

 

4.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi 

 

 

W 2017 r. Urząd Miejski w Węgrowie rozpoczął działania zmierzające do budowy 

nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oferującego szerszy zakres 

usług związanych z edukacją ekologiczną (m.in. tzw. „ścieżka ekologiczna”), bardziej 

dostępnego dla mieszkańców miasta Węgrowa zlokalizowanego przy ul. Prostej 

w sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków. W nowym punkcie przewidziane jest również 

miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zostawić niepotrzebne, sprawne bądź 

wymagające drobnej naprawy przedmioty (typu meble, monitory itp.), które będzie można 
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ponownie wykorzystać. W ten sposób Miasto ograniczy ilość składowanych odpadów, 

realizując tym samym wytyczne zawarte w ustawie o odpadach odnośnie hierarchii 

postępowania z odpadami. 

Działania, które można podjąć w PSZOK-u, a które wykraczają jedynie poza zbiórkę 

i gromadzenie odpadów, mają na celu stworzenie warunków do wykorzystania potencjału 

odpadów (np. w zakresie ich ponownego użycia), z uwzględnieniem hierarchii postępowania 

z nimi. PSZOK poprzez prowadzenie działań innych niż jedynie odbiór i gromadzenie 

odpadów może nie tylko optymalizować swoje koszty operacyjne, ale również lokować się 

wyżej w hierarchii postępowania z odpadami stając się gminnym centrum recyklingu, 

w którym z dostarczanych odpadów jest możliwe uzyskanie największych korzyści zarówno 

ekonomicznych, jak i ekologicznych. PSZOK w którym prowadzone byłyby działania szersze, 

niż te związane jedynie z gromadzeniem odpadów (np. przygotowanie do ponownego 

użycia) powinien być traktowany jako wysoce pożądany element nowoczesnych gminnych 

systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

4.3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

 

Łączne wydatki poniesione w 2017 r. na prowadzenie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi wyniosły 1 670 706,99 zł. Zdecydowanie największy udział 

w łącznych wydatkach, posiadał koszt realizacji zamówienia publicznego na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych, który wyniósł 1 342 218,24 zł, co stanowi 80,3 %. 

W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano udział 

wydatków poniesionych w 2017 r. na poszczególne zadania z zakresu funkcjonowania 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Tabela 5. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Węgrowa za 2017 r. 

Lp. Zadanie Wydatki Udział 

1. 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
z terenu Miasta Węgrowa w 2017 r. 

1 342 218,24 80,3% 

2. 
Wynagrodzenie pracowników do obsługi systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi (płace) 

185 895,98 11,1% 

3. 
Wyposażenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców 
w 2017 r. 

118 839,89 7,1% 

4. Pozostałe 23 752,88 1,4% 

RAZEM 1 670 706,99 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta 
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Wykres 1. Udział wydatków poniesionych na poszczególne zadania z zakresu 

funkcjonowania systemu w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta 

 

Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie wydatków poniesionych 

na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Węgrowa 

w latach 2015-2017. 

 

 
Wykres 2. Porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Węgrowa w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

Dochód zrealizowany z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na koniec 2017 r. wyniósł 1 746 145,48 zł. Zaległości w tym okresie 

wyniosły 95 244,81 zł. W trakcie czynności windykacyjnych wystawiono 488 upomnień 

na łączną kwotę 141 112,56 zł z czego odzyskano 83 888,93 zł. Skuteczność działań 

w zakresie ściągania zaległości wyniosła więc na koniec roku 59 %. Dodatkowo wystawiono 

46 tytułów wykonawczych, których skuteczność wyniosła 26 %. Do Urzędu Miejskiego 

wpłynęło 7 podań o umorzenie zaległości, w tym 3 podania zostały rozpatrzone pozytywnie. 

80,3% 

11,1% 

7,1% 1,4% 
Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych

Wynagrodzenie pracowników
do obsługi systemu
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Pozostałe

1 473 169,52 zł 
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W porównaniu do 2016 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zwiększyły się o 65 585,64 zł.  

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być pokryte 

z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprawdzie nie przewidują 

możliwości dotowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy, ale 

równocześnie nie zabraniają gminie dotowania systemu, jeśli ma na to środki. 

Według art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Idealną sytuacją jest gdy wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pokrywają koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi bez konieczności dotowania go przez gminę. Aktualnie system funkcjonujący 

na terenie Miasta Węgrowa „samofinansuje się”. Trudno jednakże przewidzieć, czy stawki za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wzrosną, tym bardziej, że regionalne 

instalacje przetwarzania odpadów komunalnych podnoszą ceny przyjmowania niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, wzrastają również opłaty środowiskowe. Analiza kwot 

rozstrzygających przetargi w sąsiednich gminach również nie rokuje zbyt optymistycznie. 

Aby niektórym gminom refinansował się system stawki za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w ostatnim czasie wzrosły nawet o ponad 50 %. 

 

 

4.4. Liczba mieszkańców miasta Węgrów 
 

 

Według danych z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miejski na terenie 

miasta, według stanu na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych było 13 017 osób (w tym 145 

osób zameldowanych tymczasowo). 

Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie liczby osób zameldowanych 

na terenie Węgrowa w latach 2015-2017. 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Węgrów za 2017 r. Green Key  

 

18 

 
Wykres 3. Liczba osób zameldowanych na terenie Węgrowa w latach 2015-2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta w 2017 r. objętych 

było 10 878 osób (wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). Stanowi to 83,6 % mieszkańców zameldowanych na terenie miasta. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie liczby mieszkańców objętych 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2017. 

 

 
Wykres 4. Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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4.5. Liczba 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 

 

 

Na terenie Miasta Węgrów do nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi włączono również nieruchomości niezamieszkałe, w związku z czym liczba 

właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

wynosi 0. 

 

 

4.6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 

 

Ze względu na objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie miasta wszystkich nieruchomości, przyjmuje się iż ilość odpadów odebranych jest 

tożsama z ilością odpadów wytworzonych (założenie takie jest zgodne również 

z metodologią przyjętą przez GUS). 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz zebranych w PSZOK w 2017 r. wyniosła 

3 602,420 Mg. 

W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów 

komunalnych odebranych i zebranych na terenie Węgrowa w 2017 r. w podziale 

na poszczególne rodzaje. 
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Tabela 6. Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych z obszaru Węgrowa w 2017 r. 

Kod Rodzaj Masa [Mg] Udział 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 588,720 71,9% 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 293,450 8,1% 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 179,764 5,0% 

15 01 07 Opakowania ze szkła 163,380 4,5% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 124,871 3,5% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 77,770 2,2% 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
71,920 2,0% 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 42,190 1,2% 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 25,140 0,7% 

20 01 01 Papier i tektura 7,655 0,2% 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 7,520 0,2% 

16 01 03 Zużyte opony 5,330 0,1% 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,240 0,1% 

20 03 02 Odpady z targowisk 3,540 0,1% 

20 01 02 Szkło 2,320 0,1% 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,989 0,03% 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,970 0,03% 

20 01 11 Tekstylia 0,919 0,03% 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 
0,712 0,02% 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 0,429 0,01% 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 0,361 0,01% 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 0,230 0,01% 

Łącznie 3 602,420 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. 
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Wykres 5. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych 

i zebranych z obszaru Węgrowa w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

W porównaniu do 2016 r. łączna masa odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych z terenu miasta wzrosła o 273,69 Mg, co stanowi 8,2 %. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono masę odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych z terenu Węgrowa w latach 2015-2017. 

 

 
Wykres 6. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Węgrowa 

w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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4.7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania 

 

 

4.7.1. Zmieszane odpady komunalne 
 

 

W 2017 r. z obszaru miasta odebrano 2 588,720 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Udział odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie 

odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta w 2017 r. wyniósł 71,9 %. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział zmieszanych odpadów komunalnych 

w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta w 2017 r. 
 

 
Wykres 7. Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych 

odpadów komunalnych w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

W porównaniu do roku 2016 r. udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej 

masie odebranych odpadów komunalnych wzrósł o 13,4 %, co jest niekorzystną sytuacją, 

świadczącą o niższym stopniu selektywnej zbiórki na terenie miasta. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości odebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych z obszaru miasta w latach 2015-2016. 
 

 
Wykres 8. Porównanie ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych 

z obszaru miasta w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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4.7.2. Odpady zielone 
 

 

W 2017 r. z obszaru miasta odebrano 124,871 Mg odpadów zielonych (kod: 

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków). Udział odebranych 

odpadów zielonych w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta 

w 2017 r. wyniósł 3,5 %. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział odpadów zielonych w łącznej masie 

odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta w 2017 r. 

 
Wykres 9. Udział odpadów zielonych w łącznej masie odebranych odpadów 

komunalnych w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

W 2017 r. odebrano o 158,1 Mg odpadów zielonych mniej niż w 2016 r. (co stanowi 

55,9 %). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości odebranych odpadów 

zielonych z obszaru miasta w latach 2015-2017. 
 

 
Wykres 10. Porównanie ilości odebranych odpadów zielonych z obszaru miasta 

w latach 2017-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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4.7.3. Powstające z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości 
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania 

 

 

W 2017 r. w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 

z obszaru miasta powstało 691,954 Mg pozostałości przeznaczonych do składowania. 

W porównaniu do roku 2016 ilość powstałych pozostałości zwiększyła się o 232,7 Mg, 

co stanowi 50,7 %. 

Zwiększenie ilości pozostałości powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych wpływa na osiągnięcie przez miasto mniej korzystnego poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości pozostałości przeznaczonych 

do składowania powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych z obszaru miasta w latach 2015-2017. 

 

 
Wykres 11. Porównanie ilości pozostałości przeznaczonych do składowania 

powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 
z obszaru miasta w latach 2015-2017 [Mg] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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gospodarki odpadami komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 roku. Od początku prowadzeniem 

PSZOK-u zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie. 

 

Godziny otwarcia PSZOK  

 poniedziałek, środa, piątek: 7.00 – 15.00; 

 wtorek, czwartek: 10.00 – 18.00; 

 soboty: 7.00 – 13.00. 

 

W 2017 r. w PSZOK zebrano 73,369 Mg odpadów komunalnych. Udział odpadów 

zebranych w PSZOK w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych z obszaru miasta 

wynosi 2,0 %. 

W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów 

komunalnych zebranych w PSZOK w 2017 r. w podziale na poszczególne rodzaje. 

 

Tabela 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2017 r. 

Kod Rodzaj Masa [Mg] Udział 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
40,110 54,7% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 13,220 18,0% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 8,261 11,3% 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,810 3,8% 

20 01 02 Szkło 2,320 3,2% 

16 01 03 Zużyte opony 1,800 2,5% 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,080 1,5% 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 0,994 1,4% 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,970 1,3% 

20 01 11 Tekstylia 0,919 1,3% 

20 01 01 Papier i tektura 0,655 0,9% 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 
0,230 0,3% 

Łącznie 73,369 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 
Wykres 12. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych 

w PSZOK w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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W 2017 r. zebrano w PSZOK o 3,8 Mg odpadów komunalnych mniej niż w 2016 r. 

(co stanowi 4,9 %). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie ilości zebranych odpadów 

komunalnych w PSZOK w latach 2015-2017. 
 

 
Wykres 13. Porównanie ilości zebranych odpadów komunalnych w PSZOK  

w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
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odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania o 45 % w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych na terenie miasta w 1995 r. 

W przypadku osiąganych przez gminę poziomów ograniczenia składowania 

bioodpadów najistotniejszą kwestią (w opinii autorów niniejszego opracowania) jest 

efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Im jest ona wyższa tym korzystniejszy 

poziom osiąga gmina. 

W 2017 r. efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych z obszaru Węgrowa w RIPOK wyniosła 73,3 % (z 2 588,720 Mg przetworzonych 

zmieszanych odpadów komunalnych powstało 691,954 Mg pozostałości przeznaczonych 

do składowania). W porównaniu do 2016 r. efektywność przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych pozostała na zbliżonym poziomie (76,4 % w 2016 r.; 73,3 % 

w 2017 r.). 

Na kolejnym wykresie porównano efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych odebranych z obszaru miasta w RIPOK w latach 2015-2017. 
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Wykres 14. Efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych z obszaru miasta w RIPOK w latach 2015-2017 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

Osiągnięty w 2017 r. przez miasto Węgrów poziom ograniczenia masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 21,34 % (dopuszczalny 

w 2017 r. 45 % poziom redukcji został więc dotrzymany). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez miasto Węgrów poziomy 

ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2014-2017 na tle 

dopuszczalnych poziomów w latach 2014-2020. 

 

 
Wykres 15. Osiągane przez Węgrów poziomy ograniczenia składowania odpadów 
ulegających biodegradacji w latach 2014-2017 na tle dopuszczalnych poziomów 

w latach 2014-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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brak gwałtownego wzrostu odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych z obszaru 

miasta) spowoduje bezproblemowe osiąganie przez miasto Węgrów dopuszczalnych 

poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach 

(mimo coraz bardziej rygorystycznych norm). 

 

 

VII.  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
I ODZYSKU INNYMI METODAMI ODPADÓW PAPIERU, METALI, 
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane 

są do osiągnięcia w 2017 r. 20 % poziomu recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła. 

W 2017 r. z obszaru Węgrowa recyklingowi poddano 459,909 Mg odpadów papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Największy udział w łącznej masie odpadów poddanych 

recyklingowi posiadają zmieszane odpady opakowaniowe – 43,4 % oraz opakowania 

ze szkła – 34,2 %. 

W kolejnej tabeli przedstawiono, natomiast na wykresie zobrazowano ilość odpadów 

poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru miasta. 

 

Tabela 8. Ilość odpadów poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru Węgrowa 

Kod Rodzaj Masa [Mg] Udział 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 199,450 43,4% 

15 01 07 Opakowania ze szkła 157,167 34,2% 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 47,108 10,2% 

15 01 04 Opakowania z metali 35,686 7,8% 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,498 2,9% 

20 01 01 Papier i tektura 7,000 1,5% 

Łącznie 459,909 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. 

 

 
Wykres 16. Ilość odpadów poddanych recyklingowi w 2017 r. z obszaru Węgrowa [Mg] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

199,450 

157,167 

47,108 
35,686 

13,498 7,000 

0

50

100

150

200

250

Zmieszane
odpady opak.

Opak. ze szkła Opak. z tworzyw
sztucznych

Opak. z metali Opak. z papieru i
tektury

Papier i tektura



Green Key  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Węgrów za 2017 r. 

 

29 

W porównaniu do 2016 r. masa odpadów poddana recyklingowi zwiększyła 

się o 96,0 Mg, co stanowi 26,4 %. 

Na kolejnym wykresie porównano ilość odpadów poddanych recyklingowi z obszaru 

miasta w latach 2015-2017. 

 

 
Wykres 17. Porównanie ilości odpadów poddanych recyklingowi z obszaru Węgrowa 

w latach 2015-2017 [Mg] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 

 

Masa odpadów przekazana recyklingowi w 2017 r. pozwoliła osiągnąć miastu 35,4 % 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (wymagany w 2017 r. 20 % poziom został więc osiągnięty). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez miasto Węgrów poziomy 

recyklingu w latach 2014-2017 na tle wymaganych do osiągnięcia poziomów w latach 2014-

2020. 

 

 
Wykres 18. Osiągane przez Węgrów poziomy recyklingu w latach 2014-2017 na tle 

wymaganych do osiągnięcia poziomów w latach 2014-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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Analizując dane zobrazowane na poprzednim wykresie wynika, iż w latach 2014-2017 

miasto Węgrów z łatwością dotrzymywało wymaganych do osiągnięcia poziomów recyklingu 

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

w przyszłości wymagane do osiągnięcia poziomy są już znacznie bardziej rygorystyczne (od 

30 % w 2018 r. do 50 % w 2020 r.), co oznacza iż masa odpadów poddawanych recyklingowi 

z obszaru miasta będzie musiała znacznie wzrosnąć (zintensyfikowanie selektywnej zbiórki 

odpadów). 

 

 

VIII.  POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY 
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wszystkie gminy w kraju zobowiązane 

są do osiągnięcia w 2017 r. 45 % poziomu recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

W 2017 r. z obszaru Węgrowa odebrano i zebrano 71,920 Mg innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z czego do recyklingu przekazano 

47,740 Mg, co oznacza iż osiągnięty poziom wyniósł 66,39 % (wymagany w 2017 r. 45 % 

poziom został więc osiągnięty). 

Na kolejnym wykresie zobrazowano osiągane przez miasto Węgrów poziomy 

recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2014-2017 na tle wymaganych 

do osiągnięcia poziomów w latach 2014-2020. 

 

 
Wykres 19. Osiągane przez Węgrów poziomy recyklingu odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w latach 2014-2017 na tle wymaganych do osiągnięcia poziomów 
w latach 2014-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego 
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IX.  PROWADZENIE NADZORU NAD GMINNYM SYSTEMEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Węgrowie działając na podstawie Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa regularnie przeprowadzali czynności sprawdzające 

m.in. rzetelność danych zawartych w deklaracjach składanych przez właścicieli 

nieruchomości, będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za odbiór 

i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikowano takie aspekty jak: 

 obowiązek złożenia deklaracji na nowo powstałej nieruchomości, 

 poprawność segregowania odpadów komunalnych, 

 faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

W wyniku podjętych działań wykryto ok. 130 nieprawidłowości. We wszystkich 

przypadkach wezwani właściciele wyjaśniali zaistniałe nieprawidłowości, składając 

odpowiednie oświadczenia, ewentualnie składali korekty uprzednio złożonych deklaracji. 

Jednym z obowiązków jakie nakłada Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach jest kontrola podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

W terminie od 31.08.2017 r. do 08.09.2017 r. pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili 

kontrolę firmy odbierającej odpady komunalne z terenu miasta Węgrowa, tj. EKO-SAM 

BIS Sp. z o.o. w Jakubowie. Celem kontroli było sprawdzenie czy firma spełnia wymagania 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta 

Węgrowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wnioski pokontrolne nie wykazały nieprawidłowości i naruszeń. 

 

 

 

X.  UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PODJĘTE W 2017 R. 

 

 

W 2017 r. Rada Miejska w Węgrowie nie podejmowała uchwał z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 

 

 

XI.  DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE PROWADZONE W 2017 R. 
 

 

W roku 2017 w ramach edukacji ekologicznej zorganizowane zostały 2 spektakle 

o tematyce ekologicznej skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3. 

Środki jakie Miasto pozyskało z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pozwoliły na dofinansowanie akcji pn. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, mającej 

na celu m.in. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających 

ze spalania odpadów w warunkach domowych. 

Ponadto Miasto udzieliło wsparcia finansowego przy zakupie pomocy dydaktycznych 

pomagających kształtować postawy proekologiczne. 
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Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa poświęcona gospodarce odpadami 

komunalnymi na terenie Węgrowa dostępna pod adresem www.odpady.wegrow.com.pl. 

Na stronie umieszczane są wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami na terenie miasta. 

Równolegle do strony funkcjonuje również portal Q-web dający mieszkańcom 

możliwość wglądu w złożone deklaracje oraz należności z tytułu opłaty śmieciowej. Portal 

dostępny jest z poziomu zakładki Q-web na stronie internetowej 

www.odpady.wegrow.com.pl. Q-web jest ciągle rozbudowywany i wzbogacany o nowe 

funkcje. 

 

 

 

XII. PODSUMOWANIE 
 
 

Po przeprowadzeniu analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Węgrów za 2017 r. należy stwierdzić i system gospodarowania odpadami 

komunalnymi funkcjonuje i rozwija się prawidłowo o czym świadczy przede wszystkim: 

 zmniejszenie wydatków poniesionych na prowadzenie gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do 2016 r.; 

 wzrost wpływów z tytułu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w stosunku do 2016 ; 

 „samofinansowanie się” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 wzrost liczby mieszkańców w wykazywanych w składanych deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 znaczny wzrost odpadów surowcowych poddanych recyklingowi z obszaru gminy; 

 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 

 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 osiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. 

Negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym w 2017 r. jest znaczny wzrost udziału 

zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych 

z obszaru gminy w porównaniu do 2016 r. (udział zmieszanych odpadów komunalnych 

w 2016 r. wyniósł 58,5 %, natomiast w 2017 r. – 71,9 %). Jednak zjawisko to nie wpłynęło 

na nieosiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Zadaniem gminy na kolejne lata jest ciągłe doskonalenie i rozwój systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinno być realizowane głównie poprzez: 

 intensyfikację edukacji ekologicznej z zakresu właściwego postępowania z odpadami; 

 intensyfikację działań kontrolnych z zakresu segregowania odpadów; 

 intensyfikację działań w zakresie ściągalności zaległych opłat z tytułu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

http://www.odpady.wegrow.com.pl/
http://www.odpady.wegrow.com.pl/
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 zwiększenie stawki opłaty za odpady niesegregowane (w sytuacji znacznego wzrostu 

udziału odpadów zmieszanych w ogólnej masie odpadów komunalnych odebranych 

z terenu Węgrowa). 

Pamiętać należy również o obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, które wprowadzone zostało Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19). Na terenie 

Węgrowa nowe zasady segregowania odpadów komunalnych (z wydzieleniem bioodpadów) 

zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.  
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