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Wstęp 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9 tb. ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), 

w której został określony wymagany zakres analizy: 

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania  i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, 

  - potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 - koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych,  

- liczbę mieszkańców,  

- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 

których mowa w art. 6 ust. 6-12 (niniejszej ustawy), 

 - ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

 - 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 

zbieranych (z terenu gminy). 

Zgodnie z delegacją  ustawy, roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

dokonuje się w  celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Podstawa prawna 

 

Zasady funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (SGOK) określone są 

Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2017 r, 

poz. 1289 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz uchwałami Rady Miasta 

Zambrów: 
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A. Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 

oraz 

Uchwała nr 182/XXXI/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 

B. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 134/XXVII/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za 

pojemnik, 

oraz 

Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 142/XXV/17 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz 

stawki za pojemnik. 

C. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 141/XXV/17 w sprawie terminu, częstotliwości trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

D. Uchwała nr 39/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

E. Uchwała nr 38/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

oraz 

Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

F. Uchwała nr 36/IX/15 Rady Miasta Zambrów w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

G. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 124/XXV/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych . 

 

 

 

 

http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/37-ix-15-regulamin_utrz_czyst.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/37-ix-15-regulamin_utrz_czyst.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/182-xxxi-17_zmiana_regulaminu_utrz_czystosci.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/182-xxxi-17_zmiana_regulaminu_utrz_czystosci.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/uchwaa-134xxvii13-stawki-opaty.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/uchwaa-134xxvii13-stawki-opaty.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/uchwaa-134xxvii13-stawki-opaty.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/142-xxv-17-zmiana_stawek_odpady.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/142-xxv-17-zmiana_stawek_odpady.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/142-xxv-17-zmiana_stawek_odpady.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/120-xxv-13-terminy.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/120-xxv-13-terminy.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/poprawka-39-ix-15-wzor_deklaracji.docx
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/poprawka-39-ix-15-wzor_deklaracji.docx
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/38-ix-15-odbior_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/38-ix-15-odbior_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/38-ix-15-odbior_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/38-ix-15-odbior_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/183-xxxi-17_szczegoowy_zakres_odbioru_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/183-xxxi-17_szczegoowy_zakres_odbioru_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/183-xxxi-17_szczegoowy_zakres_odbioru_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/2018/183-xxxi-17_szczegoowy_zakres_odbioru_odpadow.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/36-ix-15-niezamieszkae.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/36-ix-15-niezamieszkae.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/36-ix-15-niezamieszkae.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/124-xxv-13-gorne_stawki.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/124-xxv-13-gorne_stawki.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/124-xxv-13-gorne_stawki.pdf
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2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów 

Od lipca 2013 r. został uruchomiony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Od tego czasu Gmina Miasto Zambrów jest odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie systemu 

na swoim terenie. 

W 2017 r.  w mieście Zambrów odbiór odpadów komunalnych w gminie świadczyły: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,  

 Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, 

 Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski. 

W Rejestrze Działalności Regulowanej było wpisanych 15 przedsiębiorstw zajmujących się 

odbiorem odpadów komunalnych. Pozostałe przedsiębiorstwa poza ww. nie świadczyły usług na 

terenie gminy. 

 Zakres selektywnej zbiórki odpadów ustalono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w gminie,  obejmuje 14 frakcji: 

1) papier,  

2) metal,  

3) tworzywa sztuczne, 

 4) szkło i opakowania wielomateriałowe,  

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji; 

 6) odpady zielone,  

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 8) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,  

9) przeterminowane leki i chemikalia , 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 12) zużyte opony,  

13) popiół, 

14) pozostałe odpady komunalne zmieszane. 

W Gminie Miasto Zambrów w 2017 r. zmieniono zasady prowadzenia selektywnej zbiórki. 

Obecnie odpady gromadzone są w systemie pięcio –pojemnikowym: 

1) Papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – w 

pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; 

2) Szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych 

napisem „Szkło”; 
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3) Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w 

pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) Odpady ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”; 

5) Odpady zmieszane (pozostałe frakcje) -w pojemnikach koloru czarnego, oznaczonych napisem 

„Odpady zmieszane”. 

W zabudowie wielorodzinnej dopuszczono stosowanie dodatkowych pojemników do zbierania 

odpadów opakowaniowych typu PET. Natomiast na nieruchomościach zabudowanych budynkami 

ogrzewanymi paliwem stałym wprowadzono selektywną zbiórkę popiołu w pojemnikach koloru 

szarego, którą prowadzi się w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 

Odpady zebrane selektywnie można również przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów mieszczącego się  na ul. Polowej 19 w Zambrowie. 

Powyższe zmiany wynikały z konieczności ujednolicenia sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki 

w mieście do obowiązujących przepisów prawa. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) nałożyło na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów według standardów wynikających z rozporządzenia. 

 

II. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  i pozostałości z 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

 

1. Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Podlaskiego na lata 2016- 2022 

(Uchwała nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku) 

wydziela cztery regiony gospodarki odpadami. Zambrów należy do regionu zachodniego i 

podlega pod obszar Czerwony Bór. Odpady komunalne zebrane z terenu miasta są 

przekazywane do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów  w Czerwonym Borze, 

który został wybudowany dla 26 gmin. Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym 

DIS-V z dnia 17.08.2012 roku oraz decyzja zmieniającą przedmiotowe pozwolenie                    

DIS–II. 7222.1.18.2017 z dnia 06 listopada 2017 roku wydajność sortowni na sicie wynosi 27 000 

Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 14 000 Mg/rok w kabinie sortowniczej. 

Wydajność sortowni na sicie wynosi 27 000 Mg/rok odpadów  komunalnych zmieszanych oraz 

14 000 Mg/rok w kabinie sortowniczej. Wydajność kompostowni wynosi 13 800 Mg/rok.  

http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
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 Zmieszane odpady komunalne z Gminy Miasto Zambrów 6 021,440 Mg Rok 2017 r. 

L.p. Rodzaje odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów 

komunalnych w 2017 roku (Mg) 

Sposób 

zagospodarowania 

1.  Zmieszane odpady komunalne     6021,440 przetwarzanie 

mechaniczne 

a) wysegregowane surowce wtórne z 

odpadów zmieszanych 

47  recykling 

  

b) frakcja „podsitowa” odpady typu 

biodegradowalnego (43 %) 

2589,22 Biologiczne 

przetwarzanie 

c) Odpady zielone (4 %) 240,86 Biologiczne 

przetwarzanie/ 

kompostowanie 

d) Pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych 

1210,384 składowanie 

e) Odpady o wartości kalorycznej 

powyżej 6 MJ/Kg 

5116,6 Mg * x 26,6% ** = 

1361,02* 

Termiczne 

przekształcenie 

odpadów, spalanie 

* ilość odpadów ze wszystkich gmin przekazujących odpady do ZPiUO w Czerwonym Borze 

** udział odpadów z Gminy Miasto Zambrów 

Odpady zebrane selektywnie w Gminie Miasto Zambrów   1 676,09 Mg 

L.p. Rodzaje odpadów komunalnych Masa selektywnie zebranych odpadów (Mg) 

1. Zmieszane odpady opakowaniowe,       w 

tym (poddano recyklingowi): 

 zebrane: 292,0 

poddane recyklingowi: 292,0 Mg 

a) Opakowania z papieru i tektury 56,1 

b) Opakowania z tworzyw sztucznych 99,6 

c) Opakowania z metali 52 

d) Opakowania ze szkła 75,1 

e) Opakowania wielomateriałowe 9,1 

2. Opakowania ze szkła  101,40 

3.  Odpady wielkogabarytowe 153,50 

4. Odpady ulegające biodegradacji  786,39 

5. Zmieszane odpady budowlane 141,40 

6. Inne odpady:  

200203; 170182; 200399 (w tym popiół ) 

 

376,521 
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Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) 376,521 Mg 

L.P. Rodzaje odpadów komunalnych Masa zebranych odpadów 

(Mg) 

1. Odpady wielkogabarytowe 91,2 

2. Odpady ulegające biodegradacji 112,3 

3. Leki  0,321 

4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

(200136, 200135) 

12,6 

5. Zmieszane odpady budowlane 160,1 

 

Łączna ilość odpadów zebranych z terenu miasta Zambrów [Mg] 

L.p. Rodzaje odpadów komunalnych Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 

1. Zmieszane odpady komunalne 6021,440 5875,24   5765,94  5328,1   5106,86 

2. Odpady zebrane selektywnie 1676,090 1554,00   1092,86  1129,2 1049,72 

3.  Odpady zebrane w PSZOK 376,521 151,86   232,2  104,2   26,7  

4. Łącznie: 8 074,051 7581,10  7091,0  6561,5  6 183,28 

 

  Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze przyjmuje odpady 

pochodzące z miasta Zambrów oraz z kilkunastu okolicznych gmin. Według danych otrzymanych z 

ZPiUO w Czerwonym Borze, moce przerobowe wykorzystywane są następująco: 

- odpady zmieszane  ok. 80 % 

- odpady biodegradowalne (w tym: odpady zielone)  100 %. 

Pojemność istniejącej kwatery do składowania wynosi 176 500 m³, a jej zapełnienie na koniec 2016 

roku ok. 45%. 

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku mocą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 

roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku (Dz. U. 2015 r. , poz. 1277) z 

dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis zakazujący składowania  odpadów o wartości 

kalorycznej powyżej 6 MJ/kg, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Zambrowie, 

jako administrator Zakładu Przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze, wraz z 

pozostałymi regionalnymi instalacjami z województwa Podlaskiego utworzyło konsorcjum i uzyskało 

zamówienie od PUPH „LECH” Sp. z o.o. w Białystoku na termiczne przekształcanie odpadów. W 

2017 roku z ZPiUO w Czerwonym Borze poddano termicznemu przekształceniu 5116,6 Mg odpadów 

nie spełniających wymagań do składowania. W roku 2016 zagospodarowano 4 717,1 Mg odpadów 
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wysokokalorycznych. Ilość odpadów poddanych termicznemu spalaniu w 2017 r. zwiększyła się o 

8% w stosunku do roku poprzedniego. 

  Udział odpadów zielonych przekazanych do kompostowania w stosunku do ilości zmieszanych 

odpadów komunalnych z Gminy Miasto Zambrów za 2017 rok wyniósł 4 %, w roku 2016 3,5%. Ilość 

odpadów biodegradowalnych – frakcja „podsitowa” w stosunku do ogólnej ilości przyjętych 

odpadów komunalnych w ZPiUO w Czerwonym Borze za 2017 rok wyniosła 43 %. 

 

  Wobec powyższego można stwierdzić, że Gmina posiada możliwości przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

2. Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  oraz 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych przez Gminę w latach 2012-2017 

 

 Rok 2017 Rok 2016  Rok 2015 

wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

Poziom  

ograniczenia  masy 

odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

 

nie więcej  

niż 45% 

 

18,79% 

 

nie więcej niż 

45% 

 

17,8% 

 

nie więcej niż 

50% 

 

27,70% 

Poziom recyklingu i 

odzysku surowców 

wtórnych 

 

nie mniej niż 

20% 

 

35,30% 

 

nie mniej niż 

18% 

 

23,27 % 

 

nie mniej niż 

16% 

 

30,20% 

Poziom recyklingu i 

odzysku odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych    

 

nie mniej niż 

45% 

 

100% 

 

nie mniej niż 

42% 

 

100% 

 

nie mniej niż 

40% 

 

100% 
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Miasto Zambrów w  prezentowanych latach osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych a także poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Wymagane poziomy recyklingu i odzysku od 2018 r. będą rosły skokowo po 10% rocznie. Gmina 

corocznie uzyskuje maksymalny poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

w związku z tym, osiągnięcie wymaganego poziomu  w kolejnych latach nie będzie problematyczne.  

W związku ze znacznym wzrostem wymaganego poziomu recyklingu i odzysku na rok 2018 gmina 

będzie zobligowana skupić się na pozyskaniu dodatkowych ilości surowców wtórnych. Uzyskanie 

znacznie większego poziomu recyklingu i odzysku surowców wtórnych w 2017 roku było możliwe 

dzięki pozyskaniu danych o ilości zagospodarowanych odpadów pochodzących z punktów skupu 

surowców wtórnych. 

 

III. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

Według danych przekazanych przez administratora Zakładu Przetwarzania i 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze (PGK Sp. z o.o. w 

Zambrowie), potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

przedstawiają się następująco: 

 Rok 2014  Rok 2013 Rok 2012 

wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

Poziom  

ograniczenia  masy 

odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

 

nie więcej niż 

50% 

 

28,9% 

 

nie więcej niż 

50% 

 

28,66% 

 

nie więcej niż 

75% 

 

44,6% 

Poziom recyklingu i 

odzysku surowców 

wtórnych 

 

nie mniej niż 

14% 

 

23,6% 

 

nie mniej niż 

12% 

 

17,2% 

 

nie mniej niż 

10% 

 

12,4% 

Poziom recyklingu i 

odzysku odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych    

 

nie mniej niż 

38% 

 

100% 

 

nie mniej niż 

36% 

 

100% 

 

nie mniej niż 

30% 

 

100% 
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Rozbudowa i modernizacja  

ZPiUO Czerwony Bór 

 Planowane koszty Okres realizacji 

roboty budowlane 2 564 439,00 zł 2019-2020 

modernizacja sortowni 4 919 000,00 zł 2019-2020 

rozbudowa kompostowni 4 020 000,00 zł 2017-2018 

wyposażenie 6 425 000,00 zł 2018-2020 

Razem: 17 928 439,00 zł ------------------- 

 

 Potrzeby inwestycyjne wymienione w tabeli są głownie związane z koniecznością 

dostosowania ZPiUO w Czerwonym Borze do obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnienia 

ilościowego i jakościowego zagospodarowania poszczególnych frakcji przy stale rosnącej masie 

przyjmowanych odpadów. Okres realizacji poszczególnych inwestycji został zaktualizowany, w 

stosunku do danych przekazanych na potrzeby analizy za 2016 rok. 

Z powodu utrudnień w przyjmowaniu odpadów z niestandardowych środków transportu, 

które przywożą odpady na teren Zakładu, będzie rozbudowany magazyn przyjęcia surowca. 

Modernizacja sortowni, pozwoli na uzyskanie zwiększonych poziomów recyklingu i odzysku dla gmin 

w związku z zastosowaniem nowoczesnych separatorów dla poszczególnych frakcji odpadów. 

Rozbudowa kompostowni jest potrzebna z uwagi na ilość przyjmowanych odpadów 

biodegradowalnych, głównie zielonych. Obecne moce przerobowe kompostowni są wykorzystywane 

w 100 %. Budowa nowej kwatery odpadów jest związana z koniecznością przygotowania nowej niecki 

na okres, kiedy dotychczas użytkowana zostanie zapełniona. Wówczas zostanie ona zamknięta i 

zrekultywowana. 

Wyodrębniono dwie nowe pozycje inwestycyjne: roboty budowlane i wyposażenie. 

Zaplanowane w tym zakresie koszty  są  ściśle związane z pozostałymi zadaniami: modernizacja 

sortowni i rozbudową kompostowni. Zmiany spowodowały zwiększenie planu kosztów na oba 

zadania. W planie kosztów modernizacji sortowni ujęto także koszty rozbudowy magazynu przyjęcia 

surowca, które w poprzednich latach wykazywano jako oddzielne zadanie.  

 

Nakłady finansowe poniesione w latach 2014-2017 

Nakłady poniesione w 2014 roku przez PGK Sp. zo.o.: 

1) dokumentacja techniczna 34 000,00 zł, 

2) remont drogi dojazdowej do ZPiUO w Czerwonym Borze 680 000,00 zł. 

ogółem: 714 000 zł. 

Nakłady poniesione w 2015 roku przez PGK Sp. z o.o. : 
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1) dokumentacja 3 600 zł, 

2) utwardzenie placu ZPiUO 113 932 zł, 

3) modernizacja zaplecza socjalnego 35 878 zł, 

4) kontenery 6 800 zł, 

5) wyposażenie 4 703 zł, 

ogółem: 164 913 zł. 

Nakłady poniesione w 2016 roku przez PGK Sp. zo.o.: 

1) utwardzenie placu ZPiUO 129 011,78 zł, 

2) łyżkokrokodyl 5 500 zł, 

3) lemiesz 3 500 zł, 

4) wyposażenie 4 482,12 zł, 

ogółem: 142 493,90 zł. 

Nakłady poniesione w 2017 roku przez PGK Sp. zo.o.: 

1) ładowarka teleskopowa JCB 78 000,00 zł, 

2) pług do odśnieżania 17 800,00 zł 

3) opracowanie dokumentacji na rozbudowę ZPiUO  90 615,26 zł 

4) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do POliŚ 29 000,00 zł 

ogółem: 215 415,26 zł. 

Realizację inwestycji planuje się przy współudziale środków unijnych. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada komplet wymaganych dokumentów: „Program 

funkcjonalno – użytkowy”, „Koncepcja programowo – przestrzenna”, Raport i prawomocna Decyzja 

Środowiskowa oraz wykonaną dokumentację projektową.  

Realizację zadań przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przewiduje się po 

rozstrzygnięciu konkursów i otrzymaniu funduszy na zaplanowane inwestycje.  Ogłoszenie naboru 

wniosków w konkursie o dofinansowanie nastąpiło w październiku 2017 r. Wniosek złożono na 

koniec 2017 r. W dokumentacji aplikacyjnej odstąpiono od pozyskania dofinansowania na 

wybudowanie nowej kwatery na odpady oraz zamknięcie i rekultywację istniejącej. Według 

wytycznych instytucji dotującej, te zadania nie mieściły się w zakresie przedsięwzięć objętych 

dofinansowaniem. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wypada w połowie roku 2018. W 

momencie otrzymania dotacji zostaną rozpoczęte kolejne etapy  zaplanowanych inwestycji.  Wtedy 

będzie możliwe dotrzymanie zakładanych terminów rozbudowy i modernizacji ZPiUO w Czerwonym 

Borze. 
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IV. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Zgodnie z artykułem 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

3) obsługi administracyjnej systemu. 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Dodatkowo, nowelizacja ww. ustawy dopuszcza, zgodnie z artykułem 6r ust. 2a-2c  finansowanie z 

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  następujące zadania: 

i. pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

ii. pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

iii. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały 

wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na 

wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów 

publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 

opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i 

technicznym. 

W Gminie Miasto Zambrów od momentu wprowadzenia Systemu Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi odbiorcą odpadów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w 

Zambrowie. 

Drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ogłoszonym  pod koniec 

2016 r., jako  wykonawcę wyłonił spółkę PGK .Umowę zawarto na okres  48 m-cy, od I 2017 do XII 

2020. Łączna wartość zamówienia wynosi 8 615 808 zł. Koszty utworzenia i utrzymania Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały uwzględnione  w ramach zawartej umowy. 

Miesięczne zobowiązanie wynosi 179 496 zł, rocznie 2 153 952 zł. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.  przedstawia 

poniższa tabela: 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1163443&full=1
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Koszty funkcjonowania systemu I-XII 2017 

Koszty odbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

 

62 936,38 zł (cz. II faktury za XII 2016 płatnej w I 2017 r.) 

179 496 zł x 11 m-cy = 1 974 456 zł  

Razem: 2 037 392,38 zł 

 

Koszty  obsługi administracyjnej 210 457,87 zł 

Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi  

(Sprzątanie Świata, Dofinansowanie działań 

ekologicznych SP nr 4) 

      

   

8 807,40 zł 

Koszty ogółem: 2 256 657,65 zł 

 

Zobowiązanie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2016 roku,   

płatne w styczniu 2017 roku: 131 436,38 zł (kwota wynikająca z cen obowiązujących pierwszego 

przetargu). Płatność uregulowano w dwóch transzach: 30.XII.2016r.:  68 500 zł. W styczniu 2017 

roku opłacono należność w wysokości 62 936,38 zł. Zobowiązanie za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych za XII 2017, w wysokości: 179 496 zł jest płatne w styczniu 2017 r. 

 

Wynik finansowy  

 

Przychody Wydatki  Wynik finansowy Stan na dzień 

2 229 219,35 zł 2 256 657,65  zł - 27 438,30 zł 31.XII.2017 

 

 

Niedobór finansowy SGOK, powstały na dzień 31 grudnia 2017r. jest spowodowany, niższymi 

od planowanych, wpływami za pierwszy kwartał 2017r. Zwiększenie kosztów odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych nastąpiło od stycznia 2017r. Stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono 21 lutego 2017 r. Wejście w życie nastąpiło od 

kwietnia 2017r. 

Przewidywane zwiększenie kosztów w I kwartale 2017 r. częściowo zostało pokryte z 

nadwyżki wpływów w 2016 r. poprzez częściowe opłacenie faktury PGK ze styczniowym terminem 

płatności w grudniu 2017.Wszystkie płatności związane z SGOK na 2017 rok zostały opłacone.  
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V. Liczba mieszkańców 

Liczba mieszkańców ( na podstawie danych wydziału meldunkowego): 

31 XII 2012 r.   22 495 osoby, na dzień sporządzania szacunku kosztów, 

01 VII 2013 r.     22 434 osoby, na dzień rozpoczęcia działania SGOK, 

31 XII 2013 r.     22 271 osób, po wprowadzeniu SGOK, 

31 XII 2014 r.   22 128 osoby, dane do analizy za 2014 rok, 

31 XII 2015 r.     21 971 osób,  dane do analizy za 2015 rok, 

31 XII 2016 r.     21 799 osób, dane do analizy za 2016 rok, 

31 XII 2017 r.   21 639 osób,   stan obecny. 

Spadek liczby zameldowanych w odniesieniu do końca 2012 roku do stanu obecnego na dzień 

31 grudnia 2016 r. wyniósł 3,8 %.  

 

VI. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, 

o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 

 

Według kontroli prowadzonych przez Gminę w 2016 r. nie stwierdzono nieruchomości 

niezamieszkałych, które nie zawarły umów z podmiotami świadczącymi usługi odbioru, 

transportu i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Najczęściej wybieranym 

podmiotem oferującym tego typu usługi było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Zambrowie.  

 

VII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy 

Wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa 

Podlaskiego  

szacunkowa masa wytworzonych odpadów komunalnych w województwie podlaskim 

w 2016 r. przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 0,245 Mg,  

Liczba mieszkańców gminy  na dzień 31.XII.2017 r. (wg wydziału meldunkowego UM 

Z-ów) wynosi 21 639 osób 

0,245 Mg x 21 639 osób = 5 301,56 Mg 
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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zambrów z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok 

masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2017 r. – 8 074,051 Mg 

8 074,051 Mg / 21 639 osób = 0,373 Mg/M –masa zebranych odpadów komunalnych 

przypadająca na mieszkańca 

 

VIII. 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 

 

Rodzaje odpadów komunalnych przekazane do składowania 

zmieszane odpady komunalne brak 

odpady zielone brak 

pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych 

z selektywnej zbiórki 

8,2 Mg 

ze zmieszanych 

1212,184 Mg 

Razem: 1220,384 Mg 

 

W 2017 roku składowaniu na składowisku odpadów komunalnych zostały poddane 

pozostałości z sortowania odpadów. Pozostałe frakcje odpadów zostały  zagospodarowane. 

 

IX. Wnioski 

Przedstawiona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2017. W 

Gminie Miasto Zambrów, od momentu wprowadzenia, System (SGOK) jest finansowany z 

wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas wydatki i 

przychody się bilansowały.  

Zwiększenie się kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 r. 

bezpośrednio przyczyniło się do powstania ujemnego wyniku finansowego. Koszty odbioru i 

zagospodarowania zwiększyły się ze 131 436,38 zł do 179 496 zł miesięcznie. Wzrost kosztów 

wyniósł 37 %.  
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Powyższe spowodowało zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

mieszkańców. Obecne stawki za selektywną zbiórkę odpadów wynoszą odpowiednio: dla lokali 

niezamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym oraz dla gospodarstw jednoosobowych w 

wysokości 0,20 zł/ m² powierzchni lokalu mieszkalnego , dla gospodarstw dwuosobowych  0,40 zł/ 

m² powierzchni lokalu mieszkalnego, dla gospodarstw trzyosobowych i więcej 0,52 zł/ m² 

powierzchni lokalu mieszkalnego. Stawki dotyczą płatności miesięcznych. Zwiększone  stawki 

mogły wejść w życie od kwietnia 2017, mimo, że były uchwalone wcześniej. Płatności za odpady za 

pierwszy kwartał 2017 r. pozostały na niezmienionym poziomie, dlatego na koniec roku powstał 

niedobór finansowy w wysokości 27 438,30 zł. 

 Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na mocy Regulaminu 

utrzymaniu czystości i porządku w mieście został nałożony na  wszystkich mieszkańców. W ramach 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odbierane wszystkie wystawiane odpady. Nie 

ma ograniczeń ilościowych. W związku z tym, od czasu wprowadzenia Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi nie odnotowano przypadków pozbywania się odpadów w inny sposób, tj. 

poprzez tworzenie nielegalnych wysypisk. W gminie zapewniono czterokrotny odbiór odpadów 

wielkogabarytowych z nieruchomości, z częstotliwością raz na kwartał. Odpady zebrane selektywnie 

można  przekazywać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

(PSZOK).Przeterminowane leki są zbierane w wyznaczonych aptekach. 

W 2017 roku z terenu Gminy zebrano: 6 021,440 Mg, a w 2016 r. 5875,24 Mg  zmieszanych 

odpadów komunalnych, wzrost 2,5 % w przeciągu roku. Świadczy to o tym, że odpady w większym 

stopniu są segregowane „u źródła”, czyli bezpośrednio w domostwach, gdzie są produkowane.  

Łączna masa frakcji biodegradowalnych zebranych selektywnie odpadów, wyniosła 786,39 Mg, 

Łączna masa surowców wtórnych obejmujących następujące frakcje: papier, plastik, metal, 

opakowania wielomateriałowe przeznaczona do recyklingu i ponownego użycia wyniosła 681,22 Mg 

(wraz z surowcami wysegregowanymi w ZPiUO w Czerwonym Borze); w 2016 r. 445,01 Mg. Wzrost 

o 236,21 Mg dzięki pozyskaniu danych o ilościach zebranych i zagospodarowanych odpadów przez 

punktu skupu surowców wtórnych. W 2017 roku zebrano 301,5 Mg odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych,  176,7 Mg w 2016 r. Wzrost o 71% stosunku do roku poprzedniego.  

Gmina w 2017 roku osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i odzysku. Dopuszczalny poziom 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji na 2017 wynosił 45 %, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Poziom osiągnięty przez Gminę 18,86 %. Wymagany 

poziom recyklingu i odzysku surowców wtórnych w 2017 wynosił 20 %, poziom osiągnięty przez 

Gminę wyniósł 35,30 %. Wymagany poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych na 2017 r. wyniósł 45 %, poziom osiągnięty przez gminę  wyniósł 100 %. Od 2018 r. 

wymagane poziomy recyklingu będą wzrastały skokowo - 10 punktów procentowych rocznie.         
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W 2020 r. mocą dyrektyw unijnych oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina będzie 

obowiązana uzyskać 35% poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji i 50% poziom recyklingu i odzysku surowców wtórnych oraz 70% poziom recyklingu i 

odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Aby poprawić efekt ekologiczny uzyskiwany przez Gminę od października 2015 r. system 

selektywnej zbiórki w mieście został rozszerzony o popiół i szkło. Wyodrębnienie popiołu ze 

zmieszanych odpadów komunalnych przyczyniło się poprawy wydajności instalacji przetwarzającej 

odpady komunalne. Dzięki temu zwiększyła się wielkość odpadów poddawanych recyklingowi 

pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. Zebrany selektywnie popiół w 2015 r. (44 Mg)  był 

bezpośrednio składowany na składowisku odpadów. Od  2016 roku popiół jest zagospodarowywany 

poprzez wykorzystanie do usypywania skarp i przesypywania poszczególnych warstw odpadów na 

składowisku. W 2016 r. zebrano 174,70 Mg  w 2017 r. 161,9 Mg popiołu. Ilość zebranego, czystego 

szkła w 2017 r. 101,4 Mg, poziom porównywalny jak w roku 2016 104,2 Mg .Zebrana ilość 108,8 Mg 

w 2015 r., 47,2 Mg w 2014 r 

W 2017 r. dostosowano sposób selektywnej zbiórki odpadów do obowiązujących przepisów 

prawa. Ujednolicono system zbiórki, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Wyodrębniony został dodatkowy pojemnik na papier i 

tekturę. Dostosowano nazewnictwo i kolorystykę pojemników.  

Do końca 2015 roku pozostałości z sortowania odpadów komunalnych , tzw. balast, mogły być 

składowane bezpośrednio na składowisku odpadów. Od 2016 r. pozostałości, powstałe po 

mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów, cechujące się wysoką kalorycznością, nie mogą 

być składowane na składowisku. W Białymstoku powstał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych, w którym odpady są przetwarzane termicznie. ZUOK Białystok został uruchomiony w 

lutym 2016 r.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. zo.o. w Zambrowie posiada podpisaną 

umowę ze spalarnią odpadów w Białymstoku. Od marca 2016 roku pozostałości z sortowania – tzw. 

„balast”, o kaloryczności powyżej 6000 kj/kg trafia do  termicznego zagospodarowania w ZUOK  

Białystok. Przeciętny koszt termicznej utylizacji 1Mg odpadów wynosi 140 zł netto + 8% VAT. Do 

tego należy doliczyć koszty transportu, co wiąże się z wynajęciem specjalistycznych samochodów 

ciężarowych, średnio  ok.25 zł/Mg.  W 2016 r. zostało przekazane 1004,74 Mg tzw. „balastu” a do 

spalarni. W 2017 r. 1361,02 Mg. Wzrost o 356,28 Mg, tj. 35%. Przekazywane Ilości mogą się jednak 

zmieniać, w zależności od morfologii odpadów komunalnych. Zwiększona ilość odpadów 

wysokokalorycznych przekłada się  na zwiększenie kosztów termicznego unieszkodliwienia  

Gmina realizowała zadanie związane z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 

http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/rozp.-selektywna-zbiorka-2017.pdf
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku latach 2013-2014 i 2016. W 2017 r. 

WFOŚiGW nie przewidział środków na realizację tego zadania. Gmina zrealizowała projekt 

dotyczący aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest za dofinansowaniem 

Ministerstwa Rozwoju. W 2018 r. Miasto Zambrów ponownie  planuje pozyskać środki na utylizację 

azbestu, ogłoszono nabór wniosków. Zgłosiło się 41 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i      

6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na których znajdują się obiekty pokryte azbestem. 

Reasumując, Gmina Miasto Zambrów wywiązuje się z ustawowo narzuconego obowiązku 

osiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku. Zebrane odpady komunalne są 

przetwarzane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie założeniami 

Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Podlaskiego. Odpady poddaje się 

mechaniczno - biologicznym procesom przetwarzania i odpowiednio zagospodarowuje: poprzez 

proces recyklingu i  przygotowania ponownego użycia oraz termiczne przekształcenie odpadów.   

 

 

 

 


