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I.

Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Repki za

rok 2016 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy
gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki 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 i kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców a także
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Głównym celem analizy jest
dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Podstawą prawną do sporządzenia analizy jest art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
II. Zagadnienia ogólne
W 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Repki zajmował się PUK SERWIS Sp. z o.o. ul. Brzeska
110, 08-110 Siedlce. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na
okres dwóch lat (rok 2015 i 2016).
Do mieszkańców gminy został dostarczony harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
Harmonogram udostępniono również na stronie internetowej gminy Repki - www.repki.pl
oraz w lokalnej prasie. Odpady odbierane były z pojemników do segregacji znajdujących się
w gospodarstwach domowych oraz dodatkowo z worków. Podczas odbioru odpadów
równocześnie dostarczane były worki na wymianę. W 2016 r. została zorganizowana mobilna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
zużytych baterii i świetlówek oraz przeterminowanych lekarstw i opakowań po lekarstwach.
Wśród mieszkańców gminy przeprowadzono kampanię edukacyjną dotyczącą prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych. Do każdego gospodarstwa domowego trafiła ulotka z
informacją na temat wrzucania odpowiednich frakcji odpadów do worków i pojemników w
odpowiednim kolorze. Informacja udostępniona również na stronie internetowej gminy Repki.
Dodatkowo przeprowadzano kontrole sprawdzające prawidłowość segregacji odpadów. W
szkołach na terenie gminy zorganizowano akcje sprzątania świata.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania

III.

Na terenie Gminy Repki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie
odpady zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Mazowieckiego przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi

IV.

W 2016 r. Gmina Repki dokupiła 15 pojemników o poj. 1100 l na niesegregowane odpady
komunalne (usytuowane w szkołach oraz przy Urzędzie Gminy). W dalszej perspektywie
planowane jest utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy
Repki. Brak jest konkretnych szacunków na temat nakładów finansowych do poniesienia na
budowę PSZOK-u.

V. Liczba mieszkańców

W Gminie Repki na dzień 31.12.2016 r. zameldowanych było 5429 osób. W złożonych
deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych zostało
4407 osób. Została zastosowana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami dla rodzin
wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny. W związku z ulgą zwolnionych z opłaty
zostało 119 dzieci.
Zostało złożonych 1479 deklaracji, w tym:
 1469 szt. ( 4396 osób) na gromadzenie odpadów w sposób selektywny
 10 szt. (11 osób) na gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny
Na podstawie złożonych deklaracji stwierdza się, że na terenie Gminy Repki na dzień
31.12.2016 r. mieszkało 4526 osób. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych a
zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstała na skutek migracji mieszkańców poza Gminę Repki w celach zarobkowych oraz
edukacyjnych.

W 2016 r. na terenie Gminy pozostawał 1 właściciel nieruchomości, który nie złożył
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydana została
decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
W ciągu roku na bieżąco wystawiane i wysyłane były wezwania do złożenia i zmian
deklaracji. Dotyczyło to osób wprowadzających się na teren Gminy oraz w związku ze
zmianami w ilości osób, wynikające np. z urodzeń czy zgonów. Prowadzona była również
weryfikacja danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.

VI.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Repki

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych

Masa odebranych odpadów

komunalnych

odpadów komunalnych

komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

7,690

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

63,120

15 01 07

Opakowania ze szkła

95,740

16 01 03

Zużyte opony

2,380

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

244,160

20 02 03

Inne odpady nieulegające
biodegradacji

31,520

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

2,340

20 01 99

Popiół

38,160

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach

21,680

VII. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania
odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Kod odebranych
odpadów komunalnych

19 12 12

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11

57,990

VIII. Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i osiągnięty poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania [%]

IX.

24,31 %

9,64 %

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

o Wpłaty :
o Zaległości na dzień 31.12.2016 r. :
o Nadpłaty:

275 763,87 zł
27 450,33 zł
1 753,60 zł

o Należności z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi :

301 460,60 zł

Koszty obsługi systemu

X.

o Odbiór i zagospodarowanie odpadów :

199 187,88 zł

o Koszty administracyjne tj. : wynagrodzenia i pochodne,
szkolenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych,
świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa
i higieny pracy, koszty eksploatacyjne (materiały biurowe,
przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi
telekomunikacyjne, inne), inkaso za zbiórkę opłaty
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych :

59 693,58 zł

Razem poniesione koszty : 258 881,46 zł

XI.

Wnioski

Gmina Repki we właściwy sposób realizuje wytyczne dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Rezultaty są widoczne w poziomie recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i
kierowanych do składowania, które zostały osiągnięte. Ważnym zadaniem dla Gminy Repki
na lata następne jest uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich
racjonalnego sortowania.
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