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I. Wprowadzenie. 

I. 	 Podstawa prawna sporządzenie Analizy gospodarki odpadami komunalnymi. 
Analizę gospodarki odpadam i komW1alnymi na terenie Gminy sporządza się na podstawie art. 3 ust.2 pkt 10 
ustawy z dnia 13 września I 996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 
250 ). 

2. 	 Cel przygotowania analizy. 
Niniejsza analiza jest rocznym stanem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Somiaoka 
sporządzonawceluweryfikacjimotliwościtechnicznychiorganizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Zakres analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu przedłożenia marszałkowi 
województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następnego 
po roku którego dotyczy. 

II. Gospodarka odp.d.mi komun.lnymi na lerenie Gminy Somi.nka. 
I. 	Zagadnienia ogólne. 

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Som iaoka 
zajmowały się następ ujące firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta 
Gminy Somianka: Zaklad Kształtowania TerenóW Zielonych Marek Wlodarczyk 05 ·140 Serock 
ul. Nasielska 26, 

a) BLYSK - BIS Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej 1,06·200 Maków Mazowiecki, 

b) MPK Sp. z 0.0. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, 


c) Wywóz Nieczystości Stałych Jadwiga Danuta Jeż ul. Stefana Okrzei 811170, 07-202 Wyszków. 

I) Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi nach zostało przeprowadzone 
postępowanie przetargowe na odb iór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy. Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zadania w trybie przetargu 
nieograniczonego złoty!a firma MPK Sp. z 0.0. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka. 
Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.20 15r. do dnia 31.12.2015r. 
2) W ramach podpisanej umowy Wykonawca przyjął do realizacji wykonanie prac polegających na : 

a) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komW1alnych niesegregowanych ( zmieszanych) i 

segregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 


b) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów kOJOW1alnych 
znajdującego się IV Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Somiance. Somianb-Parcele 13A. 
07-203 Somianka a pochodzących z gospodarstw domowych zgłaszanych do odbioru zgodnie z potrzebami: 
- odpady segregowane, 
- meble i odpady wielkogabarytowe. 
- zuZ)'ly sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- zUŻ)1e opony . 
. odpady budowlane i remontowe. 

c) 	wyposażeniu nieruchomości objętych wykazem w pojemniki 120 litrowe na odpady niesegregowane oraz 
worki do selektywnej zbiórki odpadów ( I komplet worków raz na kwartał na każdą nieruch omość 
prowadzącą sele~"1ywną zbiórkę odpadów), 

d) odbiór i zagospodarowanie katdej ilość odpadów od właścicieli ni eruchomości, 


e) osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, 

f) przekazanie odpadów komunalnych do RJPOK- u w m. Ostrołęka . 


3) Przeterminowane leki motna było wrzucać do pojemników ustawionych w Ośrodku Zdrowia w Somiance i 
Woli Mystkowskiej. 

4) Pojemniki na zuZyte baterie znajdują się w Urzędzie Gminy Somiaoka i w Szkołach Podstawowych na terenie 
gminy. 

5) Odbiorem zużytego sp rzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK-u zajmowała się flffila Remondis 
Elektrorecykling Sp. z 0.0. ul. Zawodzie 16,02-458 Warszawa. 

6) Na terenie gminy Somianka niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady komunalne z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są raz w miesiącu zgodnie z ustalonym 
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

7) Rada Gminy Somianka nie podjęła Uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenów 
niezamieszkałych. Odpady z tych rejonów odbierane są zgodnie z zawartymi indywidualnie umowami z 
flffilami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy 
Somiaoka z częstotliwośc ią odbioru uzgodnioną w flffilą odbierającą odpady. 

2. 	Żródła powstania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ustl pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (tj. Dz. U. z2013r. poz. 21 z późno zm.) odpady komunalne zostały zdefiniowanejako odpady 
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powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów v.,cofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecmych pochodzące od innych v.,twórców odpadów, które ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domov.,cb; zmieszane 
odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komwlalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, któm nie zmieniła w sposÓb maczący ich właściwości. Głównymi źródłami 
powstawania odpadów komunalnych na terenie Gminy Somianka są gospodarstwa domowe ( właściciele 

nieruchomości na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych ) , obiekty infrastruktury technicznej) 
użyteczności publicznej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Według stanu na dzień 31.12.2015r.odpady komunalne odbierane były od 1493 wlascicieli nieruchomości z 
terenu gminy Somianka w tym z 1262 gospodarstw domowych od właściciełi nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami odpady komunalne odbierane są od 5279 mieszkańców 
gminy stale zamieszkujących w tym 2069 mieszkańców zamieszkałych na nieruchomościach deklaruje 
segregację. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy na dzień 3 1.12.2015r. ",nosila 56430sób. 
2. 	 Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy. 

Zgodnie ze złożonymi kwart.alnymi sprawozdaniami za 2015r. od firm odbierających odpady komuna~le, na 
terenie Gminy od właścicieli nieruchomości odebrano następujące odpady: 

.Ńazwa i adrtlS jń~fai';Cjjrdó której 
;c .. M_s• Sposób

Ko,!'oaebianych 
Rodzaj od$branJićh odp.d~W odeoranyeh zagospodarowa 

zostaly p",ekazane:odpady od 'dis,,'; odpa<;lilw. ola odebranych' 
komuń.I~e: . kooi:~iiypri~ kón1ili\alń)lcl\~ •. k<)mun.l"l'ch~ odpadów.' 

1M!l1 kOOlunalnyeh'). 

MPK PURE HOME Sp. z o o Spółka 1501 06 Zmieszane odp8:dy opakOW81"11awe 27.8 R12 
Komandyl0we lawy ul Przemysłowa <l5. 07· 2001 02 Szkło 0.8 R-12 
411Rzekuń 

Sortownia z.fllrenanych odpadów komuMlnych 2001 39 
oraz salekt'jWT1I9 wbranyelll Instalaqa do 

I worzywa sztuczne 25.5 R12 

kornposlawenl8 odpadów ulęg8JQCYch 2001 40 Melale 19.6 R12 
blodegradaqi 

200301 675.1 R12 
Niesegregowane (zmieszane) od~dy 

komunalne 

Inslal8cja do mamanicmego przatwarzanla tek.I Inne niż wymienio".. w 20 01 31 
RlIte-n Sp lO o III Kolejowa 32, 64-020 2001 32 0,029 RJ2 
Czemplen 

Processing Pwe Horn", Sp o o. SK Instalacja 
mec~anlczno-bio'oglczrego przetwerzanle 1501 06 Zmieszane odpady 34.5 R12odpadów komunalnych Centrum Innerwacyjnej 
Gospodarki Odpadami w Stud;::.enkad"l ul. opakowaniowe 
Spółdzielcze 36, Studzianki, 16-0iOWas:lków 

Linia do segregacji i prz-er6bki surowców 
wtórnym (Recycli;19) ABC RECYCLING Robert 1501 02 Opakowania z tvrorz)"W' szt<..icznych 0,3Wyszczeiski Sloneczna 48. 05-119 Legionowo zbieranie przekazano 

do R3 
Sortownia odpadów selektywnie zebranych PK 15 01 06 1,7 

! 

R12 
Ello -Trans - Odpady Sp. z o o. Sp. k ul. Zm,asz.ana odpady opako""'-,lnlowa 
Maryw,l::.ka 44, 03-042 Warszawa 

Sortownia odpOO6w BŁYSK-8IS Sp z o o. 06 15 01 06 ZmleSlane odpady opakowaniowe 14,2 R12 
200 Maków MazoWlecki ul Moniuszki dz 332 

Inne odpady ( w tym zmieszane 
.substanCje I przedmioty) z 

5.5 magazynowanie
mechanlcwej obróbki Odpadów Inne 

r\1Z wymienione w 191211 
odpadu 

19 12 12 wytworzonego, me 
(pozostaiośCI z sortow8'lia odpacu o 

przekaz.ano do 
kod.z16150106 ) 

zagospodarowan'a 

Instalaqa uzdatrllania stluczkl szklanej Kryrllckl 
Recykling S.A 
Ul. Zakole;ow.a 23, 1501 07 Opakowanie ze szkla 3.9 R12.(R5)07·200 Wymów i Ardagh Glass SA Z$KlqOW 
WysrkO'#$ ut, ZakoleJowa 22 07 -200 
WyszkO\\' ) 

Sortownia odpadów selektywme zebranych 1501 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

1.5 R12 
Eko Zysk Sp. z o o. Nowy Modlin 45, 05-180 
Pom'E1cMwek. 

Inne odpady ( w tym zmieszane 
SOrlOWl"lla Odpadów w Unlszl<ech Cegielnia, substanCje I przedmiOty) z 1.0 D5
05-513WIecz.fnI8 Kośclalna NOVAGO Sp z 191212 

mecha~lczneJ obróbki odpadów i~ne 
o o <II Plocka 102 06-500 Mława nlZ wymienione w 19 1211 

(pozosla!oŚCl z sortowania odpadu o 
kodzie 150106 ) 



Ilość odpadów komunalnych odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
K l h w Sorruance.omuna nyc 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych") 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych4

) 

Masa zebranych odpadów 
komunalnychSJ [Mg} 

16 01 03 Zużyte opony 1.1 

200307 Odpady wielkogabarytowe 5.2 

17 01 07 
ZmIeszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego. odpadowych melenelćw 

ceramICZnych I elementów 
wypo=enle mne niż wymienione w 

17 01 06 

10,7 

Gmin, Somianka PSZQK w Zakladne 
w spod:ukJ Koml.walnej w Somiance 

S()mi~nka -Parcele 13Ą 07·203 Somllnh 

2001 01 
2001 39 

2001 23" 

Papier i lektura 

Tworzywa sztuczne 

Urządzenia zawierające freony 

0.2 

0.2 

0.8 

2001 35" 
Zuzyte urządze.... a elektryczne I 

elek"lromczne nne nil wy~enlone w 
2001 21, 2001 23 zawierające 

niebezpieczne składnlkl 

0.5 

2001 36 Zużyte urządzenia elektryczne I 

elekUomczne Wlne nlZ wymienione w 
200121, 2001231200135 

0.6 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

l. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
Gmina Somianka nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania tych odpadów 
przeznaczonych do składowania. 
Zmieszane odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Somianka są przekazywane 
do zagospodarowywane przez RlPOK Ostrołęka należący do firmy MPK Ostrołęka 
ul. Kołobrzeska 5,07-401 Ostrołęka. 

RlPOK Ostrołęka wpisany jest do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego m 211112 z dnia 
22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Gmina Somianka w 20 l5r. nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadów komunalnych i w związku z tym nie ponosiła kosztów. 


3. KOSzty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
Gmina Somianka w 20 l5r. nie ponosiła kosztów związanych z odzyskiem, recyklingiem i 
odpadów komunalnych. 

4. Liczba mieszkańców na terenie Gminy Somianka. 
Na dzień 3 I grudnia 2015r.na terenie Gminy zameldowanych było 5643 osób. 
Systemem zbiórki została objęta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna gdyż taka tylko 
występuje na terenie gminy. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami odpady komunalne 
odbierane są od 5279 mieszkańców gminy stale zamieszkujących w tym 2069 mieszkańców 
zamieszkałych na nieruchomościach deklaruje segregację. Na 80 nieruchomościach nikt nie 
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zamieszkuje, złożyli stosowne oświadczenia o niezamieszkiwaniu na terenie Gminy. Różnica 
w liczbie mieszkańców zameldowanych a ilością złożonych deklaracji przez mieszkańców 
wynika z faktu, iż część mieszkańców jest zameldowanych na terenie gminy a przebywają ( 
zamieszkują) poza nią. W liczbie tej znajduję się młodzież ucząca się jak i studenci oraz 
osoby czasowo zameldowane. 

5. Nieruchomości niezamieszkałe. 
Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami firm odbierających odpady komunalne z terenu 
gminy Somianka wynika, iż 231 gospodarstw domowych na nieruchomościach 
niezamieszkałych posiada podpisane wnowy na odbieranie odpadów komunalnych. 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa wart. 6 

ust. I, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 

ust. 6-12, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W 20 15r. na terenie Gminy Somianka nie występowała konieczności wydania decyzji 

administracyjnej przez Wójta Gminy wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie 
zawarli wnów na odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa wart. 6 us!.1 w 
związku z art.6 uSl. 6-12. 
W wyniku analizy złożonych do Urzędu Gminy deklaracji od właścicieli nieruchomości 
z ilością gospodarstw domowych a w stwierdzonej różnicy w ilości gospodarstw 
domowych, właściciele byli pouczeni i składali stosowne deklaracje. 

IV. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2015r. i w latach następnych. 
I. 	Masa odpadów ulegających biodegradacji. 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających 


biodegradacji odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Somianka 

za 20 15r. wynosi 17,5 Mg. 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów - O Mg 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów - 17,5 Mg. 


Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradaq~) 

Rodzaj od.bran~ch odpadów 
komunalnych ulega!ącYCh 

biodegradacji 

Masa odpadów 
komuńalnych ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych do 

składowania na 
składowiska odpad6w5 

) 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji" 
nieprzekazanych do 

składowania na składowiska 
odpadów 

20 01 01 Papier i t9ktl.l'8 16.9 
Mechaniczne 
przetwarzanie 

15 01 01 Opakowania z papieru I tektury 0.6 Recykling materialowy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 maja 20 12r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. U. z 

2012r. poz. 676 ) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%) wynosi 

- w2012 r. -75%, 

-16 lipca 2013r. -50 %, 

- w 2014 r. - 50 %, 

- w 2015 r. - 50 %, 

- w2016 r. - 45 %, 

- w 2017 r.- 45 %, 

- w 2018 r. - 40 %, 




- w 2019 L - 40 %, 

- 16 lipca 2020 L - 35%. 

Gmina Somianka osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania wynosi - 0,19% 

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z 
obszaru gminy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 L W sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 L poz. 645), poziomy te wynoszą odpowiednio 

w ( % ), papier, metal, tworzywa sztuczne, szklo: 

- w 2012L - lO %, - w 2013L- 12 %, - w 2014 L- 14 %, - w 2015 L - 16 %, - w 2016 L-18%, 

-w2017r - 20% - w2018r - 30%, - w2019r - 40%, - w2020r - 50% 


Kod 
Łączna masa odebranych Masa odpadów 

Masa odpadów 
odebranych Rodzaj odebranych odpadów 

odpadów komunalnychS) poddanych 
przygotowanych 

odpadów komunalnych") do ponownego
komunalnych") [Mg] recyklingowiS 

) [Mg] użycia') [Mg] 

1501 01 Opakmorama z papieru i lektury 0.6 8.7 0.0 

1501 02 
Opakowania z tworzyw sztucznych 

0,3 50,6 0,0 

150104 Opako'Wllma z melali 0,0 15,2 0,0 

Opakowenla ze szkła 3,9 
7,7 0,015 01 07 

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 79.7 0,0 0,0 

2001 01 Papier I lektura 16,9 0,0 0,0 
2001 02 5,,"0 0,8 0,0 0,0 

2001 39 Tworzywa srluczne 25,5 0,0 0,0 
2001 40 Metale 19.6 0,0 

0,0 

Gmina Somianka osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
który wynosi 20,0 %. 
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 L W sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 L poz. 645, zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia) poziomy te wynoszą odpowiednio: 
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 
- w 2012r. - 30 %, - w 2013L- 36 %, - w 2014 L- 38 %, - w 2015 L - 40 %, - w 2016 L-42%, 
-w2017r - 45% - w2018r - 50%, -w2019r -60%, -w2020r -70% 

Masa odpadów 
Kod Łączna Masa poddanych

Masa odpadów 
odzyskowi innymi masa odpadówodebrany przygotowanychRodzaj odebranych metodami nitodebranych poddanychch odpadów') do ponownegoodpadów') recyklingowi' recykling i odpadów' utycia') IMg]) ) [Mg] IMg] ponown~a~tyCie')

IM 
Zmieszane odpady z 


betonu, gruzu ceglanego 
17 01 07 

odpadowych materiałów 


ceramicznych i elementów 
 10,7 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 0106 

0,00,0 0,0 



Gmina Somianka osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
który wynosi 100 % . 

V. Koszty obslugi systemu odbioru odpadów komunalnych. 
Zobowiązania finansowe Gminy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wraz z ich zagospodarowaniem na RIPOK-u za 2015 r. 
a) wpływy - 376 665,04 zł 
b) wydatki - 380819,32 zł 

Należy tu zaznaczyć, że wpływy i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Somianka za 2015r. bilansują się ujemnie ( - 4154,28 zł tj. -1,09% ) pokryte z 
wolnych środków z poprzednich lat. 
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