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ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE 

1. WSTĘP 

 

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

czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r. poz. 1289) 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. W oparciu o art. 9tb analizę sporządza się 

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. 

W zakresie przedmiotowej analizy zgodnie z zapisami w/w ustawy muszą znaleźć się 

informacje dotyczące: 

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania komunalnych przeznaczonych do składowania, 

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

- liczby mieszkańców 

- ilości mieszkańców komunalnych wytworzonych na terenie Gminy, 

- ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z ternu Gminy.  

 

2. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

Na terenie Gminy Dąbrówka wszystkie odpady komunalne powstające w 

gospodarstwie domowym są odbierane z nieruchomości. Nie ma ograniczeń co do 

ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych. Zarówno 

częstotliwość jak i terminy odbioru zostały określone przez odpowiednie Uchwały 

Rady Gminy Dąbrówka (dostępne na BIP www.bip.dabrowka.net.pl). Harmonogramy 

odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości są zawsze 

zaktualizowane i dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Referacie Ochrony 

Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego orz na stronie: 

www.dabrowka.net.pl. Ponadto harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są 

bezpośrednio dostarczane właścicielom nieruchomości przez pracowników firmy 

PARTNER Dariusz Apelski, która od października 2016 r. zajmuje się odbiorem 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrówka. W 2016 roku gminnym 

http://www.dabrowka.net.pl/
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systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, tak jak w latach 

poprzednich objęci byli właściciele nieruchomości zamieszkanych i 

niezamieszkanych. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c 

są obowiązani ponosić na rzecz Gminy, na terenie której położone są ich 

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten 

powstaje jeśli zgodnie z art. 6i ust. 1 w przypadku nieruchomości zamieszkanej – za 

każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec i w 

przypadku nieruchomości niezamieszkanej – za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości powstały odpady komunalne. 

Zgodnie z art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej 

na podstawie art. 6k ust.  w/w ustawy. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkanych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w art. 6k ust. 

1 pkt. 2. Jeśli chodzi o nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

inne nieruchomości wykorzystywane jedynie  przez cześć roku na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na 

zasadzie rocznego ryczałtu. Stawki ryczałtowe wynoszą 80 zł/rok – w przypadku 

selektywnej zbiórki i 140zł/rok w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z 

pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

3. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Dąbrówka została sporządzona 

w oparciu o następujące dokumenty i akty prawne: 

a) Dokumenty strategiczne i programowe 

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023, przyjęty uchwałą nr 211/12 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.; 

-  Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty uchwała nr 88 Rady Ministrów z 

dnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 784). 

b) ustawy i akty wykonawcze dotyczące gospodarki odpadami 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),  
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− Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. 

(Dz.U z 2017, poz. 1201) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 

 − Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), (aktualne do 

grudnia 2016r.) 

 − 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),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 934), 

 − Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1973), 

 − Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

b) Uchwały Rady Gminy Dąbrówka w zakresie gospodarki odpadami 

- Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy lub niezamieszkanych a na, których powstają 

odpady komunalne; 

- Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

- Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych; 

- Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli zamieszkanych nieruchomości; 

 - Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady; 

- Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają 

odpady; 
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 - Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013 

roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości; 

-  Uchwałą Nr VI/27/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkanych; 

- Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Giny Dąbrówka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

- Uchwałą Nr VI/31/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych; 

-  Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r. w 

sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe; 

- Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

- Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 czerwca 2016 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych; 

- Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 czerwca 2016 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

ROZDZIAŁ II 

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W 2016 ROKU 

1. OGÓLNY ZARYS SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA 

System gospodarki odpadami, który funkcjonuje od 1 lipca 203 r. zobowiązuje Gminy 

do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości z jej terenu zorganizowanym 

systemem gospodarki odpadami. W kwestii Gminy jest stworzenie warunków do 

wykonywana prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy 

lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek 

organizacyjnych. 



8 
 

Na terenie województwa wyznaczone zostały regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ustawa o odpadach w art. 35 ust. 5 i ust 6 definiuje pojęcie gospodarki 

odpadami oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Region 

gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców. Może nim być również 

gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców. Natomiast regionalna instalacja do 

przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy 

przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 

zamieszkałego, przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 

najlepszej dostępnej techniki lub technologii. W województwie mazowieckim w 2016 

r. funkcjonowało 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Dąbrówka 

zgodnie z tym podziałem należy do regionu ostrołęcko – siedleckiego. 

Tabela 1. Podział województwa mazowieckiego na regiony gospodarki odpadami 

w podziale na powiaty. 

REGION CIECHANOWSKI ciechanowski, makowski (bez gminy Różan), 

mławski, przasnyski, pułtuski (bez gminy 

Obryte) 

REGION PŁOCKI gostyniński (bez gminy Sanniki), płocki, m. 
Płock, płoński, sierpecki, sochaczewski (bez 
Gminy  Nowa Sucha), żuromiński, 
nowodworski, warszawski zachodni (gmina 
Kampinos), legionowski (gmina Wieliszew) 

REGION WARSZAWSKI grodziski, legionowski (bez gminy 

Wieliszew), otwocki, piaseczyński (bez gmin 

Tarczyn i Prażmów), pruszkowski , 

warszawski zachodni (bez gminy Kampinos), 

wołomiński (bez gmin Jadów, Dąbrówka, 

Poświętne, Klembów, Tłuszcz, Strachówka), 

żyrardowski, miński (gminy Sulejówek, 

Halinów, Dębe Wielkie i Siennica), m. st. 

Warszawa, garwoliński (gmina Pilawa) 

REGION OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI ostrołęcki, ostrowski (bez gmin Boguty – 

Pianki, Nur, Andrzejewo, Szulborze Wielkie 

i Zaręby Kościelne), wyszkowski, m. 

Ostrołęka, łosicki, garwoliński (bez gminy 

Pilawa), siedlecki, m. Siedlce, sokołowski, 

węgrowski, miński (bez gmin Sulejówek, 

Halinów, Dębe Wielkie i Siennica), 

wołomiński (bez gmin Zielonka, Kobyłka, 

Ząbki, Marki, Wołomin, Radzymin), 

makowski (gmina Różan), pułtuski (gmina 

Obryte) 

REGION RADOMSKI białobrzeski, grójecki, lipski, kozienicki, 

przysuski, m. Radom, szydłowiecki, 

zwoleński, piaseczyński (gminy Tarczyn i 

Prażmów) 
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Rysunek 1. Mapa województwa mazowieckiego z podziałem na regiony województwa 

mazowieckiego.

 

 

         Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie czystości i porządku na jej 

terenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, mina jest 

odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

każdego właściciela nieruchomości. Nadzoruje ona również proces gospodarowania tymi 

odpadami, w tym również realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Od stycznia 2016 r. do września 2016 r. Gmina Dąbrówka podzielona była na 2 rejony 

odbioru odpadów, z uwagi na odbiór odpadów segregowanych. Odpady zmieszane na terenie 

całej Gminy Dąbrówka odbierane były w takim samym terminie. Odbiór odpadów 

realizowany był przez firmę MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. 

Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka. W sierpniu 2016 r. Gmina Dąbrówka przeprowadziła 

postępowanie przetargowe, w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów 

komunalnych i ich zagospodarowanie z terenu Gminy Dąbrówka na okres od października 
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2016 r. do października 2019 r. W wyniku postępowania wyłoniono ofertę firmy PARTNER 

Dariusz Apelski z siedzibą przy ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa. Od października 2016 r. 

Gmina Dąbrówka została podzielona na następujące rejony jeśli chodzi o odbiór odpadów 

zmieszanych i segregowanych:  

REJON I: Chruściele, Karolew, Zaścienie, Trojany, Wszebory. 

REJON II: Lasków, Karpin, Małopole bez ulic: Jana Pawła II i Dębowej. 

REJON III: Dąbrówka, Małopole ulice: Jana Pawła II i Dębowa, Stanisławów. 

REJON IV: Chajęty, Guzowatka. 

REJON V: Józefów, Ludwinów, Ostrówek. 

REJON VI:  Cisie, Działy Czarnowskie, Kołaków, Sokołówek, Teodorów. 

REJON VII: Kuligów. 

REJON VIII: Czarnów, Stasiopole. 

REJON IX: Kowalicha, Ślężany. 

REJON X: Dręszew, Marianów. 

Na przedmiot zamówienia składał się następujący zakres: 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy; 

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

c) dostarczenie do wszystkich nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów na 

frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne; 

d) wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych; 

e) organizacja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych małych opon, w formie wystawek, a także 

odbiór tych odpadów z Bazy Zakładu Komunalnego, przy ul. Kościelnej 7 w Dąbrówce; 

f) ustawienie w miejscach Wskazanych przez Zamawiającego pojemników służących do 

gromadzenia przeterminowanych leków; 

g) ) ustawienie w miejscach Wskazanych przez Zamawiającego pojemników służących do 

gromadzenia zużytych baterii; 

h) ustawienie na bazie Zakładu Komunalnego w Dąbrówce, przy ul. Kościelnej 7 pojemników 

na następujące frakcje odpadów: 

http://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5923
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- odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz gruz budowlany 

(pochodzące z drobnych prac remontowych); 

- chemikalia, świetlówki, rozpuszczalniki, oleje; 

- zużyte akumulatory; 

Stawki i metoda naliczania opłaty za odbieranie odpadów zostały ustalone w uchwałach 

podejmowanych przez Radę Gminy Dąbrówka ( Opłata wnoszona jest przez właścicieli 

nieruchomości, na których powstają odpady komunalne na rzecz Gminy Dąbrówka, która w 

zamian zapewnia odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów za pośrednictwem firmy 

wyłonionej w drodze przetargu. Wysokość opłaty zależy od tego, czy odpady komunalne 

będą zbierane selektywnie czy też nie. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosiły: 

- od nieruchomości zamieszkanej: 7,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 14,00 zl/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

- od nieruchomości rekreacyjnych lub nieruchomości wykorzystywanych na te cele: 80,00 

zł/rok w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 140,00 zł/rok w przypadku 

nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

- od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza stawka za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) pojemnik 120 l – 40,00 zł/pojemnik/miesiąc 

b) pojemniki 240 l – 60,00 zł/pojemnik/miesiąc 

c) pojemnik 1100 – 250,00 zł/pojemnik/miesiąc 

- od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza stawka za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 

a) pojemnik 120 l -70,00 zł/pojemnik/miesiąc 

b) pojemnik 240 l – 80,00 zł/pojemnik/miesiąc 

c) pojemnik 1100 l – 360,00 zł/pojemnik/miesiąc 

Na podstawie Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015 r. 

w sprawie ustalenia zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkanych oraz Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Dąbrówka z 

dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych właściciele nieruchomości zamieszkanych mogą skorzystać ze zwolnienia w 

wysokości 20% w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z kryterium 

zawartym w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2017, poz. 1289) tj. po spełnieniu kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2017, poz.1769) lub po przedłożeniu informacji o numerach kart dużej rodziny 

terminie ich ważności, wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz.U. 2016, poz.785).  

 

2.REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE 

 

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina 

Dąbrówka zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Jednym 

z jego obligatoryjnych etapów było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy.  

Realizując nałożony ustawą obowiązek Gmina Dąbrówka podjęła uchwałę Nr 

XXIII/174/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Dąbrówka, która objęła m.in. następujące zagadnienia:  

 wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych  

 urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania i utrzymania tych urządzeń;  

 częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;  

 wymagania dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego;  

 mycia i naprawy pojazdów mechanicznych;  

 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

 zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich;  

 obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia;  

 inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami; 

 

Podstawowe wymagania wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dąbrówka: 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania określonych 

rodzajów odpadów;  

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w Gminie Dąbrówka 

przeznaczone są:  

- pojemniki na odpady o pojemności 120 l – dla 4-osobowej rodziny; 240 l – rodzina 5 

osobowa i większa  

- worki o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki odpadów ( żółty, niebieski, zielony);  

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z 

terenu nieruchomości w sposób zgodny z zasadami świadczenia usług określonymi w 
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uchwale Rady Gminy Dąbrówka w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub niezamieszkanych a na, 

których powstają odpady komunalne.  

4. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higenicznego, częstotliwość usuwania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrówka przedstawia się 

następująco: 

 a) odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

 b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj: szkło, tworzywa sztuczne, metal, 

papier i odpady wielomateriałowe odbierane są raz w miesiącu. 

 

ROZDZIAŁ III 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 

DĄBRÓWKA 

 

1.MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI 

SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONY DO 

SKŁADOWANIA. 

 

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina ma 

obowiązek przeanalizowania możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie 

gospodarowania odpadami.  

W art. 9e ust. 1 pkt 2 powyższa ustawa zobowiązuje podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

Zgodnie z założeniami uchwały nr 212/12 podjętej przez sejmik województwa 

mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla 

Mazowsza nalata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, Gmina Dąbrówka wchodziła 

w sklad regionu ostrołęcko-siedleckiego. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi określa w tym regionie dwie instalacje regionalne do przetwarzania odpadów 

komunalnych: MPK sp. z o.o. w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy , gm. Rzekuń oraz Zakład Utylizacji Odpadów sp. z 

o.o. ul. 11 Listopada 19, Siedlce – Składowisko odpadów komunalnych w Woli 

Suchożebrskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, a także analizując informacje przekazane w 
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sprawozdaniach półrocznych przesłanych do Wójta przez firmę MPK PURE HOME za I 

półrocze 2016 r. oraz przez firmę PARTNER. Dariusz Apelski za II półrocze 2016 r. 

podkreślić należy, iż  odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i 

niezamieszkanych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w I półroczu były 

transportowane przez firmę MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. komandytowa do instalacji: 

MPK sp. z o.o. w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. 

Przemysłowa 45, Ławy , gm. Rzekuń natomiast w/w Odpady w II półroczu były 

transportowane przez firmę PARTNER Dariusz Apelski do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. 

z o.o., ul. 11 Listopada 19, Siedlce – Składowisko odpadów Komunalnych w Woli 

Suchożebrskiej.   

Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy Dąbrówka nie funkcjonuje żadna instalacja do 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, brak jest innych możliwości służących zagospodarowaniu 

wyżej wymienionych odpadów. 

 

2.POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami wynikają wyłącznie z 

potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy 

Dąbrówka, przede wszystkim w sferze selektywnego zbierania odpadów, prawidłowej 

segregacji odpadów oraz organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych. Na terenie 

Gminy Dąbrówka wyznaczono 3 miejsca (Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. 

Kościelna 7, 05-252 Dąbrówka, Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. T. Kościuszki 16, 05-252 

Dąbrówka, Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 5,05-252 Kuligów), w których 

mieszkańcy mogą pozostawić odpady zebrane w sposób selektywny. W/w stacjonarne punkty 

nie są PSZOK-ami w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. W myśl art. 4 ust 2 pkt 1 lit a w/w ustawy możliwe jest poza 

przyjmowaniem przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnienie 

przyjmowania tych odpadów również w inny sposób. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina 

Dąbrówka zapewnia dostęp do kontenerów, które usytuowane są w w/w punktach. Zadaniem 

w/w stacjonarnych punktów jest przyjmowanie określonych odpadów od mieszkańców, a 

następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane. 

W związku z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców należy przeprowadzić dodatkowe 

kampanie edukacyjne, podkreślające istotę prawidłowej segregacji odpadów. 
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3.KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ 

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

 

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odebranych odpadów komunalnych  roku 2016 pokrywane były – identycznie jak w roku 

poprzednim – z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy poprzez złożenie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określali 

wysokość wnoszonej do Gminy opłaty za wytworzone odpady. Należy zaznaczyć, że zgodnie 

z zapisem art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące działania i czynności związane z: 

- odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych; 

- tworzeniem i utrzymywaniem punktów pełniących funkcję punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

- obsługą administracyjną tego systemu; 

- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania  z odpadami komunalnymi. 

Oprócz kosztów przedstawionych w tabeli 2, z budżetu Gminy Dąbrówka w 2016 roku 

na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami poniesione zostały wydatki w wysokości 

6 226,31 zł jako wkład własny na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Warszawie zadania 

polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych w postaci azbestu z 

budynków mieszkalnych i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej.  

W okresie od stycznia do września 2016 r. realizowana była umowa z firmą MPK 

PURE HOME Sp. z o.o. s.k., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka natomiast w okresie od 

października do grudnia 2016 r. umowa firmą PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą przy ul. 

Płytowa 1, 03-046 Warszawa. Umowy obejmowały realizację zadania polegającego na 

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów 

komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówka, w 

sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska. Umowa z firmą 

PARTNER Dariusz Apelski obowiązuje do października 2019 r. 

Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w wysokości ryczałtu za jeden miesiąc świadczenia 

usługi w okresie od stycznia 2016 r. do września 2016 r. wynosił 54 595,29 zł natomiast w 

okresie od października 2016 r. do grudnia 2016 r. wyniósł 52 920,00 zł. 

Koszty poniesione przez Gminę Dąbrówka w związku z funkcjonowaniem nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosły: 

 

Tabela 2 

Nazwa płatności Wartość 

brutto (zł) 

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 652 157,00 
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nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie 

Gminy Dąbrówka 

Usunięcie dzikich wysypisk 17 204,99 

Opłata roczna za program informatyczny obsługujący system 

gospodarowania odpadami 

 

  4 305,00 

Koszty administracyjne   

181 082,88 

RAZEM:  854 749,87 

 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od dnia 01.01.2016 

r. do dnia 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco: 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 926 763,45 zł 

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. – 147 314,80 zł 

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. –  67 040,09 zł 

Należności z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 007 038,16 zł 

 

W stosunku do podmiotów, które nie uiszczają opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie, wystawiane są upomnienia oraz wszczynane są postępowania 

egzekucyjne w administracji w zakresie przymusowego wyegzekwowania obowiązku o 

charakterze pieniężnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201). Wskutek tytułów wykonawczych 

wystawionych w 2016 r. Urząd Skarbowy przekazał na poczet zaległości głównej w opłacie 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę w wysokości 57 217,61 zł natomiast na 

poczet odsetek 5 898,18 zł. 

 

4.LICZBA MIESZKAŃCÓW ORAZ LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1 UTAWY O 

UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, W IMIENIU KTÓRYCH 

GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-
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Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Dąbrówka na podstawie ewidencji prowadzonej 

przez Urząd Gminy w Dąbrówce według stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 7 804. 

 

Na podstawie danych uzyskanych z systemu informatycznego obsługującego gospodarkę 

odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrówka, ustalono iż na dzień 31.12.2016 r. do Urzędu 

Gminy w Dąbrówce wpłynęło: 

 łącznie 3512 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w tym: 

 2978 deklaracji zostało złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, 

gdzie: 



17 
 

- 2897 właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych; 

- 81 właścicieli nieruchomości zadeklarowało nieselektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych; 

 353 deklaracje zostały złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych 

      - 325 właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zadeklarowało selektywną zbiórkę    

      odpadów komunalnych; 

      - 28 właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zadeklarowało nieselektywną    

      zbiórkę odpadów komunalnych; 

 181 deklaracji zostało złożone przez właścicieli działek rekreacyjnych 

 

Działania Gminy prowadzone są na bieżąco, w przypadku ujawnienia właściciela 

nieruchomości, który nie złożył deklaracji bądź złożył deklarację ale dane w niej zawarte 

budzą wątpliwości. W roku 2016 na terenie Gminy Dąbrówka nie odnotowano konieczności 

wydania przez Wójta decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie  

zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Jeżeli będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości 

pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami, wszczęte będzie stosowne postępowanie administracyjne w przedmiotowej 

sprawie. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

DĄBRÓWKA 

 

1.INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z 

TERENU GMINY DĄBRÓWKA W 2016 R. 

 

Tabela nr 3 Rodzaje i ilość zebranych odpadów komunalnych w 2016 r. 

 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

134,810 Mg 

17 01 07 Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

                49,260 Mg 
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wymienione w 17 01 06 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

               13,760 Mg 

20 01 35* Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21; 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składnik 

                 0,682 Mg 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

                 0,917 Mg 

20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

             1878,55 Mg 

20 01 02 Szkło                  2,240 Mg 

                20 01 39 Tworzywa sztuczne                61,780 Mg 

20 01 40 Metale                45,890 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe                27,410 Mg 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 

  0,036 Mg 

20 01 10 Odzież                  0,010 Mg 

16 01 03 Zużyte opony                  3,020 Mg 

15 01 07 Opakowanie ze szkła                14,850 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali                  4,800 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

                11,120 Mg 

20 02 03 Inne odpady ulegające 

biodegradacji 

               65,660 Mg 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i 

inne odpady zawierające 

rtęć 

                 0,001 Mg 

               17 09 04 Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 

09 02, 17 09 03 

                  4,600 Mg 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i 

placów 

                 3,700 Mg 

RAZEM:             2323,096 Mg 

 

Na terenie Gminy Dąbrówka w 2016 roku łącznie zebrano 2 323,096 Mg odpadów  

komunalnych z czego:  

- odpady komunalne zmieszane – 1878,550 Mg  

- odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 444,546 Mg  

 

W łącznej masie wszystkich odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dąbrówka w  

 w 2016 roku 80,86 % stanowiły odpady zgromadzone w sposób nieselektywny. 
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Wykres nr 1.  

 

 
 

 

2.ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 

ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA 

ODPADÓW KOMUNALYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI 

Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu Gminy 

Dąbrówka oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 roku wyniosła 1945,00 Mg, w tym: 

- zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 1878,55 Mg 

- odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – 17,580 Mg 

- pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania (kod 19 12 12) - 48,870 Mg 

Zmieszane odpady komunalne zostały poddane procesom odzysków w instalacjach do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a odpady ulegające biodegradacji 

przekazane do kompostowania. Ilość odpadów pozostałych z sortowania przeznaczonych do 

składowania wyniosła 48,870 Mg. 

 

 

 

Odpady komunalne 

Odpady komunalne zebrane w 
sposób nieselektywny 

Ospady komunalne zebrane w 
sposób selektywny 

19,14 % 

80,86 % 
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ROZDZIAŁ V 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU ORAZ POZIOMY OGRANICZENIA 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

1.POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYH 

BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych 

odpadów dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wyniósł do 2016 r. 45%. Poziom ten do 16 lipca 2020 r. powinien osiągnąć 35%. 

 

Tabela nr 3 Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

[%]  

 75 50 50 50 45 45 40 40 35 

W myśl powyższego rozporządzenia w przypadku gdy osiągnięty w roku rozliczeniowym 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania jest równy (=) bądź mniejszy (<) od poziomu dopuszczalnego określonego w 

załączniku do rozporządzenia, to poziom ten został osiągnięty. 

W roku 2016 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania wyniósł 8,31% i jest mniejszy od wymaganego 

rozporządzeniem. W związku z tym Gmina Dąbrówka w 2016 roku osiągnęła poziom o 

którym mowa powyżej. 

 

2.POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

 

Tabela nr 4 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 
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ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny poziom dla 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, szkła 

 10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012, poz. 645). Zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem w przypadku, gdy osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła jest równy bądź wyższy od poziomu dopuszczalnego 

określonego w załączniku do rozporządzenia, to poziom ten został osiągnięty. 

W roku 2016 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w Gminie Dąbrówka wyniósł 22,73 % i jest wyższy od 

wymaganego rozporządzeniem.  

 

3.POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 

ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW 

BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

 

Tabela nr 5 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

 30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

W 2016 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminie 

Dąbrówka wyniósł 99,11% i jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrówka, 

wykazuje, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy funkcjonuje 
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prawidłowo. System funkcjonuje w oparciu o ustawowe akty prawne oraz akty prawa 

miejscowego. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na 

terenie Gminy Dąbrówka zostali objęci systemem gospodarowania odpadami, prowadzona 

jest selektywna zbiórka odpadów, odpady zagospodarowane są zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach i przyjętą w Planie Gospodarki 

Odpadami Województwa Mazowieckiego. Gmina Dąbrówka osiągnęła wymagane poziomy 

dotyczące:  

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania,  

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

 

W analizowanym okresie w Gminie Dąbrówka nie realizowano inwestycji związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
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