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WSTĘP 

Zgodnie z art. 9 tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2010 ) na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji 

przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

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; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

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; 

4) liczbę mieszkańców; 

5) liczbę 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; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) 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. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi wykonuje się w  celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Przepis wymaga sporządzenia analizy do 30 kwietnia każdego roku. Jednak w tym roku w 

kwietniu Burmistrz Miasta Zambrów posiada tylko część danych niezbędnych do wykonania 
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kompetentnej analizy. Ustawodawca, w art.12a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku,  wydłużył terminy składania sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady komunalne do 30 czerwca, a do 30 sierpnia termin rocznego sprawozdania gminy, ale 

nie przedłużył terminu na sporządzenie analizy. Wobec powyższego, niemożliwe jest 

wyliczenie w kwietniu poziomów recyklingu i odzysku, które uzyskała gmina za 2019 rok. 

Niniejsze opracowanie zostanie zaktualizowane i  uzupełnione po opracowaniu sprawozdania 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

ZAGADNIENIA 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 2019 

r, poz. 210 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz uchwałami Rady Miasta 

Zambrów: 

1) W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych: 

a. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 124/XXV/13   

2) W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 36/IX/15  

3) 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: 

a. Uchwała nr 38/IX/15 Rady Miasta Zambrów  

b. Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały  

4) W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a. Uchwała nr 39/IX/15 Rady Miasta Zambrów  

5) W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

a. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 141/XXV/17  

6) W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik: 

a. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 134/XXVII/13  

b. Uchwała Rady Miasta Zambrów nr 142/XXV/17 o zmianie uchwały  

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/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/poprawka-39-ix-15-wzor_deklaracji.docx
http://sgok.zambrow.pl/data/uploads/141-xxv-17-terminy_odpady.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
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7) W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: 

a.  Uchwała nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów  

b. Uchwała nr 182/XXXI/17 Rady Miasta Zambrów o zmianie uchwały . 

 

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w  Mieście Zambrów: 

W 2019 r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta  świadczyło: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (95% ) i Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk (5%). W 

Rejestrze Działalności Regulowanej było wpisanych 10 przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem 

odpadów komunalnych. Pozostałe przedsiębiorstwa wpisane w rejestrze poza ww. nie świadczyły 

usług na terenie gminy. Dnia 10 października 2019 r. z Rejestru Działalności Regulowanej 

wykreślono firmę PHU Jacek Zarzecki. Obecnie w Rejestrze pozostaje 9 przedsiębiorstw 

uprawnionych do świadczenia usług na terenie miasta.  

Odbiorcą odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych Systemem 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   Sp. zo.o w 

Zambrowie, wyłonione w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Umowa z Wykonawcą obowiązuje do grudnia 2020 roku. Wartość zamówienia za 4 lata wynosi 8 615 

808 zł. Miesięczne zobowiązanie wynosi 179 496 zł, rocznie 2 153 952 zł. Umowa obejmuje koszty 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady komunalne pochodzące z terenu miasta Zambrów 

są przetwarzane i zagospodarowywane w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w 

Czerwonym Borze .  

 Zakres selektywnej zbiórki odpadów ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w gminie,  obejmuje poniższe frakcje: 

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. 

Selektywna zbiórka  odpadów jest prowadzona w systemie pięciu pojemników: 

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
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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”; 

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 stosuje się dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów 

opakowaniowych typu PET. 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, tzw.  „PSZOK”,  mieszczącego się  na ul. Polowej 19 w Zambrowie. 

 

3. Odpady komunalne odebrane w 2019 roku: 

 

FRAKCJE ODPADÓW ILOŚĆ 

Mg 

Odpady zmieszane 5690 

Papier 96 

Metale i tworzywa sztuczne 130 

Szkło 180 

Bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

660 

Popiół  150 

Odpady wielkogabarytowe 207 

Odpady budowlane 250 

PSZOK 600 

Razem: 7 963 

 

 

4. Poziomy recyklingu i odzysku  

 

Poziomy recyklingu i odzysku osiągnięte przez Miasto Zambrów za 2019 r. będą znane po 

opracowaniu rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Zambrów, po 31 sierpnia 2020 r., 

zgodnie zart. 12 a, zmieniający termin opracowania sprawozdania z  art. 9 q ust. 2 Ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  
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Poniższa tabela zawiera wymagane poziomy recyklingu i odzysku, wynikające z:  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 

2017r., poz. 2412), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 

Rok 2019 

Wymagane poziomy recyklingu 

Poziom  ograniczenia  odpadów  

biodegradowalnych przekazanych do 

składowania 

 

nie więcej niż 40% 

Poziom recyklingu i odzysku frakcji: papier, 

metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i szkło 

 

nie mniej niż 40% 

Poziom recyklingu i odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

 

nie mniej niż 60% 

 

Gmina Miasto Zambrów w poprzednich latach uzyskiwała wymagane poziomy recyklingu i odzysku.  

Poziomy recyklingu i odzysku  Rok 2018 

wymagany Osiągnięty przez 

miasto Zambrów 

Poziom  ograniczenia  masy odpadów 

ulegających biodegradacji 

nie więcej  

niż 40% 

14,79% 

Poziom recyklingu i odzysku frakcji: 

papier, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania 

nie mniej niż 30% 43,44 % 

Poziom recyklingu i odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych    

nie mniej niż 50% 100 % 

 

 Warto zauważyć, że w 2019 r. wzrósł aż o 10% wymagany poziom recyklingu i odzysku frakcji: 

papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania oraz odpadów rozbiórkowych i budowlanych; w 

stosunku do roku 2018.  
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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 

 

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 kompostowni wynosi 

13 800 Mg/rok. Udział odpadów zielonych przekazanych do kompostowania w stosunku do ilości 

zmieszanych odpadów komunalnych z Gminy Miasto Zambrów za 2019 rok wyniósł 4,8 %, za 2018 

rok wyniósł 2%. Ilość odpadów biodegradowalnych – frakcja „podsitowa” w stosunku do ogólnej 

ilości przyjętych odpadów komunalnych w ZPiUO w Czerwonym Borze za 2019 r. wyniosła 43,6 %.  

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze przyjmuje odpady 

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

ZPiUO w Czerwonym Borze, moce przerobowe wykorzystywane są w 100 %. Zapotrzebowanie na 

przetwarzanie mechaniczne i biologiczne jest dużo większe, ale w 2019 r. rozpoczęto rozbudowę 

instalacji przetwarzania odpadów, która zapewni pokrycie zapotrzebowania. Wzrośnie wydajność 

linii technologicznej do przetwarzania odpadów zmieszanych, a także zwiększy się wydajność 

kompostowni. 

Przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania składowane są na składowisku. 

Pojemność istniejącej kwatery do składowania wynosi 176 500 m³, a jej zapełnienie na koniec 2019 

roku ok. 68%. 

  Od 2016 r. obowiązuje zakaz składowania  odpadów o wartości kalorycznej powyżej 6 MJ/kg 

wynikający z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na składowisku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277) . Od 2016 r. ZPiUO 

przekazywało więc odpady wysokokaloryczne do termicznego przekształcania do 

wyspecjalizowanych firm, w 2016 r.: 4717,1 Mg, w 2017 r.: 5116,6 Mg, w 2018 r.: 5371,7 Mg. W 
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2019 r. przekazano tylko 2804,52 Mg ponieważ w kwietniu 2019 r. spalarnia w Białymstoku 

wypowiedziała umowę. 

Konsorcjum Regionalnych instalacji z województwa podlaskiego prowadziło liczne spotkania i próby 

negocjacji, ale umowa pozostała rozwiązana (ze względu na zbyt wysokie ceny przedstawiane przez 

spalarnię). 

Administrator ZPUiO w Czerwonym Borze kilkakrotnie ogłaszał przetargi w celu znalezienia innego 

przetwórcy odpadów wysokokalorycznych. Pozyskano wykonawcę tej usługi, ale koszt 

przetwarzania odpadów wysokokalorycznych znacznie się powiększył. Dla porównania w 2018 r. 

unieszkodliwiono w ten sposób 5371,7 Mg; w 2017 r.  5116,6 Mg; w 2016 r. 4 717,1 Mg odpadów 

wysokokalorycznych.  

Miasto Zambrów posiada 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. 

 

Koszt przetwarzania odpadów rośnie, głównie ze względu na: 

- konieczność rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZPUiO w 

Czerwonym Borze, 

- wzrost kosztów usługi przetwarzania termicznego odpadów zlecanej wyspecjalizowanym 

wykonawcom, 

- wzrost opłat administracyjnych za składowanie odpadów; 

Do końca 2020 r. obowiązuje czteroletnia umowa z PGK Sp. z.o.o. na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów i wydatki miasta nie wzrosną w tym roku, ale w przetargu na 

nową umowę należy się liczyć ze znacznym wzrostem cen. 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Inwestycje w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze: 

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 21 listopada 2018 r. z Zarządem Województwa 

Podlaskiego na dofinansowanie rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów w Czerwonym Borze o wartości kosztorysowej 21 946 212,88 zł brutto, w tym 

dofinansowanie w wysokości 12 172 865,58 zł netto kosztów kwalifikowalnych, w 2019 r. wykonano 

roboty budowlano montażowe o wartości 3 461 884,29 zł netto. Kwota dofinansowania z RPO 

wyniosła 2 132 865,58 zł netto. Wykonano: 2 tunele żelbetonowe do kompostowania odpadów typu 

bio, część robót żelbetowych (ławy, fundamenty, ściany) przy rozbudowie sortowni, stację trafo, część 
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instalacji wodociągowej i kanalizacji. Wykonano oddzielne boksy żelbetowe na tzw. surowce wtórne 

– koszt 203 631,61 zł. . Rozpoczęto budowę systemu monitoringu instalacji z przekazem on-line do 

WIOŚ.  

Nastąpiła zmiana technologii kompostowni i sortowni, co spowodowało konieczność zmiany 

projektu budowlanego,  i zmiany pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia budowy 30 

września 2020 r. 

 

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 

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. 

W Mieście Zambrów odbiorcą odpadów pochodzących z nieruchomości objętych  Systemem 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi jest PGK Sp. zo.o w Zambrowie, wyłonione w ramach 

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Umowa z Wykonawcą obowiązuje  

do 31 grudnia 2020. Łączna wartość zamówienia wyniosła 8 615 808 zł. Miesięczne zobowiązanie 

wynosi 179 496 zł, rocznie 2 153 952 zł. Koszty utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w ramach umowy. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.  przedstawia 

poniższa tabela: 

Koszty funkcjonowania systemu 2019 

Koszty odbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

 

2 153 952 zł 

 

Koszty  obsługi administracyjnej 222 403,61 zł 

Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi  

(Sprzątanie Świata, Dofinansowanie działań 

ekologicznych SP nr 4) 

      

   

4195,10 zł 

Koszty ogółem: 2 380 550,71 zł 
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Wynik finansowy  

 

Przychody Wydatki  Dodatkowe wpływy 

(nałożone kary 

administracyjne) 

Wynik 

finansowy 

Stan na dzień 

2 370 652,73 zł 2 380 550,71 zł 16 600 zł + 6 702,07 zł 31.XII.2019 

 

 

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2019 roku zbilansował się. Zbilansowanie 

nastąpiło przy doliczeniu do przychodów wpływów z kar administracyjnych. Bez uwzględniania 

nadzwyczajnych przychodów z kar wynik finansowy jest ujemny, czyli: - 9 897,93 zł. 

Pojawiły się sygnały o wzrostach kosztów zagospodarowania odpadów. W 2020 r. będzie 

przeprowadzony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze znowelizowana ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku którego będzie ustalona cena za tę usługę. 

Konieczne będzie ustalenie nowych opłat za zagospodarowanie odpadów aby dostosować je 

do nowych kosztów. 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Liczba mieszkańców miasta Zambrów ( 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,   dane do analizy za 2017 rok, 

31 XII 2018 r.   21 488 osób,   dane do analizy za 2017 rok, 

31 XII 2019 r.   21 273 osoby,   stan obecny. 

Spadek liczby zameldowanych w odniesieniu do końca 2012 roku do stanu obecnego na dzień 31 

grudnia 2019 r. wyniósł 5,4 %.  
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LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI 

INDYWIDUALNEJ UMOWY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 

Według kontroli prowadzonych przez Gminę nie stwierdzono nieruchomości, które nie 

zawarły umów z podmiotami świadczącymi usługi odbioru, transportu i zagospodarowywania 

odpadów komunalnych. Najczęściej wybieranym podmiotem świadczącym ww. usługi było 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie.  

 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

Obecnie brak jest kompletnych danych dotyczących ilości odpadów wytworzonych na terenie 

miasta Zambrów. Powyższe informacje zostaną uzupełnione w aktualizacji opracowania. 

 

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 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowaniu na składowisku odpadów komunalnych zostały 

poddane  pozostałości z sortowania odpadów. Odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady 

stanowiące odpady komunalne nie trafiają na składowisko.  
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