
ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

GMINY ŁOMIANKI W 2019 ROKU

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nałożyła na gminę szereg zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości
i porządku, a także zmieniła w znaczący sposób 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, mąją
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 z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających
z członkostwa w linii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów
ekologicznych, m.in. nieskiadowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich
poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak
papier. szkło, metale i tworzywa sztuczne.

Analogicznie do lat poprzednich. gminnym systemem gospodarowania odpadami objęci są
wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych. Oplata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, odpady pochodzące z ww. nieruchomości
oddawane są na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji ustawy.

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostalości z sortowania odpadów komunalnych i pozostalości z procesu mechaniczno —

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Wstęp



Gmina Łomianki podpisała kompleksową umowę z podmiotem gospodarczym wyłonionym

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

publicznych, zarówno na odbiór jak i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych

od właścicieli nieruchomości zamieszkalych z wyłączeniem odpadów zielonych. W 2019

roku odbiór bioodpadów pochodzących z utrzymania ogrodów i parków został zlecony
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.20 I 9.1579) zmieniająca ustawę z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 6 września 2019 r. wprowadziła

nowe wymogi dotyczące zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie

odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości albo na odbieranic i zagospodarowanie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania

odpadów. Dodano pkt I a. 3 i 4 do art. 6f ww. ustawy.

..laUmowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od
wlaścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
wlaścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów okteśla w szczególności:

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych do instalacji komunalnych;
2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3) standard sanitarny wykonywania usiug oraz ochrony środowiska:
4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:

5) instalacje. w szczególności instalacje komunalne. do których podmiot odbierąjący odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady

komunalne: w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych

możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;
6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości;
7) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania

odpadów.
2. (uchylony).
3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.
4. Podstawę ustalenia nnagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych

stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych.”

Zmienione przepisy określiły nowe wymogi dotyczące przeprowadzania zamówień

publicznych i zobowiązaly gminy do rozliczania się na podstawie masy poszczególnych

frakcji odpadów. W związku z powyższym w 2019 roku uzyskano pozwolenie na budowę na
terenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wagi najazdowej.

na której będą ważone wyjeżdżające z terenu gminy Łomianki odpady.

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recykJingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 7.654.81455 zł. z dochodów tych finansowane

jest zadanie gminy xy zakresie odbioru odpadów komunalnych. W ramach windykacji



zobowiązań podatkowych wystawiono 1.834 upomnień na kwotę 593.637,25 zł. Koszty
upomnień wyniosfyl8.005,74 zł. Pozostałe dochody w kwocie 77.354,74 zł to odsetki od
nieterminowych wpłat. Poza tym dokonano zwrotu wyjaśnionych wpływów z roku
poprzedniego w kwocie (-) 288.70 zł.

Razem wpływy: 7.732.169,29 zł.

Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów za rok 2019 r. kształtują się następująco:

a) wydatki wynikające z odbioru odpadów od mieszkańców bezpośrednio z posesji:
1 Ł097442.91 zł,

b) wydatki wynikające z odbioru odpadów odebranych w Gminnym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych: 596.592.36 zŁ

c) koszty bezosobowe pracowników. zakup worków na selektywna zbiórkę, koszty energii
elektrycznej i usług 698.875.60 zł.

Razem wydatki: 12.392.910,87 zł

Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła — 4.660.741,58 zł, a niedopłata została
pokryta z budżetu gminy.

4. Liczba mieszkańców gminy Łomianki.

Liczba ludności - na dzień 31.12.2019 r. było 25 465 mieszkańców zamełdowanych na pobyt
stały, w tym: liczba mieszkańców miasta — 16 240. liczba mieszkańców wsi —9 225.

5. Liczba wlaścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości
cieklych.

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy.

Liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie
zawarłi umowy z uprawnionym podmiotem.

Brak informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych. którzy nie zawarli
stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru
działalności regulowanej.

6. Ilość odpadów komunałnych wytwarzanych na terenie gminy Łomianki w 2019 roku
oraz ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących odpady komunałne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy Lomianki wynosi 12 853,060 Mg.



MASA ODEBRANYCH

KOD ODPADU RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH [Mg]

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komuna”ne 5946,500

1501 01 Opakowania z papieru i tektury 156,060

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1529,460

1501 07 Opakowania ze szkła 286,020

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2347,630

MASA
ZEBRANYCH

KOD ODPADU RODZAJ ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH [Mg]

1709 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

1023 880
inne niż wymienione w 1709 01, 170902 i 170903

2001 01 Papier i tektura 112,000

2001 02 Szkło 35,660

20 01 08 i Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2,240

200111 Tekstylia 1,100

2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,060

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

20760
inne niż wymienione w 2001 27

2001 32 Leki inne niż wymienione w 2001 31 1,270

2001 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 2001 33 0,020

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 41 080

. wymienione w 2001 21,2001 23 i 2001 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne 364,840

2001 40 Metale 24,920

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 178,080

200307 Odpady wielkogabarytowe 781,480



7. Podsumowanie

Dokument przygotowano zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Do przygotowania dokumentu wykorzystano wszystkie
dostępne dane jakie zostały zgromadzone w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Komunalnej do dnia 29 kwietnia 2020 r. W analizie nie uwzględniono danych ze sprawozdań
za 2019 rok, o których mowa xy art. 9n ust. L których termin przekazania do Burmistrza
Łomianek został zmieniony na 30 czerwca 2020 r. nowelizacją z dnia 23 stycznia 2020 roku —

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz łSO).

A DS. TECHNICZNYCH


