
1. Wstęp   

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku, zmieniła w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi,                

w szczególności zasady finansowania systemu. 

Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. zobowiązani byli do podpisywania 

umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich nieruchomości, mają 

obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Łomiankach.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują m.in.: 

• koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

• koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

• koszty obsługi administracyjnej systemu. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat 

niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 

nieruchomości, a więc uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych odpadów 

komunalnych. Ma to prowadzić do nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów. 

Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z 

członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów 

ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich 

poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak 

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. 

W ustawie określono zamknięty katalog metod naliczania opłaty „śmieciowej”, spośród 

których Rada Miejska w Łomiankach wybrała jedną ( tzw. „stawka od osoby”) dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych. W odniesieniu do 

nieruchomości niezamieszkałych, odpady pochodzące z ww. nieruchomości oddawane są na 

zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji ustawy.  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

Priorytetową inwestycją w 2015 r. związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

była modernizacja Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na 

ww. cel wydatkowano kwotę 102 458,37 zł.   

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów za rok 2015 r. kształtują się następująco: 

a) koszty wynikające z odbioru odpadów od mieszkańców bezpośrednio z posesji:                    

2 334 353,40 zł 



b) koszty wynikające z odbioru odpadów odebrane w Gminnym Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych: 320 353,40 zł. 

  

Razem: 2 654 556,12 zł   

  

4. Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łomianki 

w roku 2015 

 

a) niesegregowane odpady komunalne – 6936,9 Mg 

b) zmieszane odpady opakowaniowe – 1880,3 Mg 

c) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 957,7 Mg 

d) odpady wielkogabarytowe – 231,2 Mg 

e) tworzywa sztuczne – 10,5 Mg 

f) papier i tektura – 85,6 Mg 

g) opakowania ze szkła – 2 Mg 

h) odpady zielone 2302,1 Mg 

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

 

Gmina Łomianki zawarła kompleksową umowę zarówno na odbiór jak i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości 

ciekłych.  

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy. 

7. Liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie 

zawarli umowy z uprawnionym podmiotem. 

Nie posiadamy informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie 

zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do 

rejestru działalności regulowanej. 

8. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych                   

z terenu gminy. 

Masa odpadów komunalnych składowanych na składowisku odpadów w 2015 roku wyniosła 

0 Mg. 


