Płaska, dnia 25.11.2020 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2018, poz. 1454) jednym
z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zagadnienia ogólne.
1. Od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płaska
realizowane jest przez Firmę MPO Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48
zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązywała od dnia
01.01.2016 do 31.12.2018 roku.
2. Na terenie Gminy Płaska zorganizowano Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych(PSZOK), który obsługuje MPO Augustów.
3. Na terenie Gminy Płaska zorganizowano odbiór zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz AGD – cztery razy w roku.
4. Na terenie Gminy Płaska zorganizowano odbiór odpadów wielkogabarytowych – cztery razy
w roku.
5. Przeterminowane leki można oddać w Aptece w Płaskiej.
6. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj.
Urząd Gminy Płaska, placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy.
7. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków mieszkańcy kompostują we
własnym zakresie.
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Płaska nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie
odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową były przekazywane do BIOM Sp. Składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne.
Gmina Płaska należy do Związku Komunalnego Biebrza jest udziałowcem Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZZO Koszarówka – Region Północny)
i w związku z tym wszystkie odpady trafiają na tę instalację.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2018 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, gdyż odpady selektywne zgodnie z umową są odbierane od
mieszkańców przez Firmę MPO Sp. z o.o..

3. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:
1. Koszty łącznie: 365.658,10 zł.
a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 325.991,54 zł
b) Koszty administracyjne: 39.666,56 zł.
w tym:
- wynagrodzenie pracowników - 12.170,17 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 5.167,64 zł.
- podróże służbowe krajowe – 159,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.638,07 zł.
- składki na fundusz pracy – 698,62 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.247,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.839,00 zł.
- szkolenie pracowników – 745,50 zł.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.
Przypis na rok 2018 – 405.151,00 zł.
Odpis na 2018 rok – 35.005,00 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 365.251,40 zł.
W tym:
- wpłaty za 2018 rok 365.251,40 zł,
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 370.146,00 zł.
4. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. – 2557 osób,(507 czasowo)
b) systemem objęto: 2052 osób, co stanowi około 83 % ogółu mieszkańców i w systemie na
dzień 31.12.2018 r. łącznie z terenów zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych
złożonych było 1377 deklaracji,

c) obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów
komunalnych.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w 2018 r., o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w imieniu których
gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust.6-12.
Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z
2018 r. poz. 1454 póżn. zm) analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli
nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku wskazanego w art. 6 ust. 1 w imieniu których
gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy (wydanie decyzji
administracyjnej dot. przejęcia wymaganych obowiązków).
Zgodnie z weryfikacją wszyscy mieszkańcy Gminy Płaska spełnili obowiązek złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Płaska.
Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się,
że jeden mieszkaniec wytwarza 0,318 Mg odpadów komunalnych rocznie. Łącznie wszystkich
odpadów odebranych przez Firmę MPO Sp. z o.o. to: 488,51 Mg w tym łącznie 19,000 Mg
odpadów wielogabarytowych.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu
Gminy.
1) W 2018 r. w Firma MPO Sp. z o.o. odebrało łącznie z terenu Gminy Płaska 488,51 Mg w
tym:
Odpady zmieszane 20 03 01
Odpady wielogabarytowe
Odpady elektryczne i elektroniczne
Papier
Tworzywa sztuczne
Zużyte opony
Szkło

376,20
19,000
2,220
15,580
33,890
0,460
41,160

76,96 %
3,89 %
0,46 %
3,20 %
6,95 %
0,10 %
8,44 %

Do składowania przeznaczono:
- Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
odpadów selektywnie odebranych i zebranych [Mg] – 0,00 Mg;
- Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu
albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] –
0,00 Mg.
2) Osiągnięte poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji: 0,00 % ( nie
uwzględniono danych dotyczących kompostowania ze względu na brak możliwości

umieszczenia danych we wzorach zgodnie z rozporządzeniem). Poziom maksymalny to 50 %,
więc Gmina Płaska wypełniła obowiązku. Po uruchomieniu RIPOK-a w lipcu 2018 roku,
powinniśmy stopniowo osiągać wymagane prawem poziomy.
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 62,05 %.(poziom minimalny to 30
%, więc Gmina osiągnęła wymagany poziom)
3. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych – 0,00 %.
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ODEBRANE Z OBSZARUGMINY PŁASKA W 2018 R.
Przez firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych w 2018 roku odebrano
i dostarczono do zlewni 1.241,2 m3 nieczystości ciekłych.
7. 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 odbieranych z terenu Gminy Płaska w
2018 roku.
Z informacji uzyskanych z RIPOK balast RGF powstały po sortowaniu zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu Gminy Płaska w 2018 r. wynosił 172,200 Mg.
Część balastu 45,79 Mg przekazano dla:
- do Przedsiębiorstwa-Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o., ul.
Kombatantów 4, 15-110 Białystok,
- do Zakładu unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa
40F, 15-113 Białystok,
- do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Hryniewiczach, Hryniewicze,
16-061 Juchnowiec Kościelny
Pozostała ilość 126,43 Mg magazynowanie na terenie ZZO Koszarówka.
8. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają się w pojemniki do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych. Worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza
bezpłatnie wykonawca usługi.
Wydano następująca ilość worków:
- żółte – 12328 szt.
- zielone –4109 szt.
- żółte – 4019 szt.
- niebieskie – 4019 szt.
9. Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 póżn. zm), Gminy dokonują corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 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, kosztów systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do
składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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