
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Łomianki za 2020 rok 

 

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na ternie gminy Łomianki za rok 2020 
opracowana zgodnie z wymogiem określonym w art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:  

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 
przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  
 
Gmina Łomianki podpisała kompleksową umowę z podmiotem gospodarczym 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, zarówno na odbiór jak i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem 
odpadów zielonych. W 2020 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.  

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają 
obowiązek utworzyć przynajmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Na terenie gminy Łomianki utworzono punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Punkt czynny jest  od poniedziałku do soboty i stanowi istotny element 
systemu odbioru odpadów selektywnych i rozbiórkowo-budowlanych stanowiących odpady 
komunalne.  

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
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 10 979 081,47 zł, z dochodów tych 
finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W ramach 
windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 2949 upomnień na kwotę 
2 046 721,68 zł. Koszty upomnień wyniosły 68 128,49 zł. Pozostałe dochody w kwocie 
68 128,49 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.  
  

Razem wydatki: 11 047 209,96 zł   
 
Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów za rok 2020 kształtują się następująco: 
a) wydatki wynikające z odbioru odpadów od mieszkańców bezpośrednio z posesji 
oraz wydatki wynikające z odbioru odpadów odebranych w Gminnym Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 15 805 308,53 zł. 
b) koszty bezosobowe pracowników, koszty: 292 982,02 zł 



Razem wydatki: 16 098 290,55 zł   
 

Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła 5 051 080,59 zł a niedopłata 
została pokryta z budżetu gminy. 

4. Liczba mieszkańców gminy Łomianki. 
 
Liczba ludności - na dzień 31.12.2020 r. było 25 902 mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały, w tym: liczba mieszkańców miasta – 16 240, liczba mieszkańców wsi – 
9  662. 

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.  
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek podpisania umowy na odbiór 
odpadów komunalnych z wybraną przez siebie firmą posiadającą wpis do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Łomianek.  

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Łomianki w 2020 
roku oraz ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 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 Łomianki wynosi   14 399,069 Mg. 

 
 

KOD 
ODPADU 

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

MASA 
ODEBRANYCH 

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

[Mg] 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5178,840 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 666,740 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1118,860 
15 01 07 Opakowania ze szkła 803,460 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03 

1,200 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 191,22 
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,974 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 3431,120 
20 03 07 Odpady wielogabarytowe 5,060 



KOD 
ODPADU 

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

MASA 
ODEBRANYCH 

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

[Mg] 
16 01 03 Zużyte opony 23,300 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03 

1310,500 

20 01 01 Papier i tektura 139,050 
20 01 02 Szkło 52,170 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
1,905 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,07 

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

żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
29,510 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2,460 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33 
0,440 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
88,450 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 8,32 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 316,130 
20 01 40 Metale 21,480 
20 03 07 Odpady wielogabarytowe 1006,810 
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