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I. Wstęp 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz.U z 2013r poz.1399) 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. Analiza ta ma zweryfikować możliwości 

techniczne i organizacyjne Gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także 

potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma 

również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 

nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy, a w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych 

informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

II. Zagadnienia ogólne 

 

Od dnia 01.07.2013r. na terenie Gminy Bodzanów obowiązuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający ze znowelizowanej ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od dnia 01.07.2013r. odbiór odpadów 

komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

realizowane było przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku. Firma została 

wybrana w trybie przetargu. Umowa została zawarta na rok tj. od 01.07.2013r. do 

30.06.2014r. 

 Na terenie Gminy Bodzanów zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy Urzędzie Gminy w 
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Bodzanowie ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów. Do Punktu tego mieszkańcy 

codziennie w godzinach pracy Urzędu mogą dostarczać odpady takie jak: 

 papier i tektura, 

 tworzywa sztuczne, 

 szkło, 

 metal, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady zielone, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 baterie i akumulatory, 

 opony, 

 leki, 

 popiół, 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w 

zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

Na terenie Gminy Bodzanów nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do wyznaczonych Regionalnych 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Składowiskiem przeznaczonym do 

przyjęcia odpadów z terenu Gminy Bodzanów jest ZUOK Kobierniki jak również 

składowisko Odpadów w Dalanówku. Nie zdeponowano odpadów zmieszanych na 

tych składowiskach. Trafiały tam jednak odpady, jako pozostałość z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

  

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

dla Gminy Bodzanów w perspektywie do roku 2020 wynikają z następujących 

elementów: 

- realizacja systemu selektywnego zbierania odpadów, 

- budowa, rozbudowa i modernizacja RIPOK-ów do których trafiają odpady 

komunalne z terenu Gminy. 

 

 

3. Liczba mieszkańców 

 

 Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Bodzanów  na dzień 

31.12.2013r.- 8380 osób, 

 Systemem objęto: 7444 osób, zebrano: 2175 deklaracji, 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli 

w wymaganym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przeprowadzono postępowanie w wyniku którego 

wystawiono 14 decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust.1. 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina jest 

zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku 

właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych 

oraz wywóz nieczystości ciekłych. 
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Gmina Bodzanów stosując zapisy art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399) w przypadku niezłożenia przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wysłano 87 wezwań do złożenia przedmiotowego dokumentu. W 

wyniku podjętych działań w 30-tu przypadkach właściciele nieruchomości złożyli 

deklaracje, w 43-ch przypadkach złożono wyjaśnienia, iż nieruchomość jest 

niezamieszkała. Wójt Gminy Bodzanów 14- tu właścicielom nieruchomości wydał 

decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 

W 2013r. z terenu Gminy Bodzanów odebrano łącznie następujące rodzaje i ilości 

odpadów: 

 Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne- 937,8Mg, 

 Opakowania z papieru i tektury- 30,4Mg, 

 Opakowania z tworzyw sztucznych- 19,5Mg, 

 Opakowania z metali- 1,6Mg 

 Opakowania ze szkła- 36,0Mg, 

 Zmieszane odpady opakowaniowe- 98,2Mg, 

 Odpady ulegające biodegradacji- 10,7Mg, 

 Odpady wielkogabarytowe- 8,96Mg, 

 Odpady betonu i gruz betonowy- 6,9Mg, 

 

 

Masa odpadów zebrana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych 

wynosiła: 

 

 Opakowania z papieru i tektury- 0,03Mg, 

 Zmieszane odpady opakowaniowe-1,9Mg, 
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 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego- 1,28Mg 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki- 0,5Mg, 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 i 20 01 35- 0,5Mg, 

 Odpady ulegające biodegradacji- 1,2Mg, 

 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne-1,2Mg, 

 Odpady wielkogabarytowe-1,1Mg, 

 

Osiągnięte poziomy recyklingu: 

 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji- 5,4% 

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła- 22,1% 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 

100% 

 

Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z 

terenu Gminy- 41,2 Mg. 

 

 

 

 

 

 


