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I. Wprowadzenie  

 

1. Cel przygotowania analizy. 

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Rybno, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 

od 01.01.2021 do 31.12.2021r. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie został określony wymagany jej 

zakres: 

 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                            

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczby mieszkańców, 

e) liczby 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 

f) ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy. 

 

Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013r. zobowiązani byli do 

podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich 

nieruchomości mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi które obejmują:  

 

koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach jednym z zadanie Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych                     

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

 



II. Zagadnienia ogólne. 

 

W okresie od 01.01.2021r. - 31.12.2021r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane jest przez firmę ENERIS 

Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 92-900 

Tomaszów Mazowiecki. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta czas tj. Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

Nieruchomości niezamieszkałe obsługiwane były przez firmy;  

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz REMONDIS                         

Sp. z o.o. z Sochaczewa. 

 

Dla potrzeb mieszkańców gminy Rybno funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów na terenie Oczyszczalni Gminnej ul. Towarowa 8. W wyznaczonym terminie 

i czasie w ramach tzw. mobilnej zbiórki mieszkańcy mogli wystawić przed swoje 

nieruchomości odpady problemowe, których nie można umieszczać w pojemnikach na 

odpady komunalne oraz inne odpady zbierane selektywnie w ramach wnoszonej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Mieszkańcy mogli oddać następujące grupy odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe - wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże 

rozmiary i wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np. szafy, stoły, 

krzesła, dywany zabawki itp. 

 

− użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV, sprzęt komputerowy), 

− odpady budowlane pochodzących z montażu lub remontów budynków 

mieszkalnych, 

− odpady budowlane pochodzących z montażu lub remontów budynków 

mieszkalnych, 

− opony samochodowe, 

− zużyte baterie, akumulatorki – pojemniki znajdują się w budynku Urzędu Gminy 

Rybno, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie, w Zespole Szkół w Rybnie.   

 

III. Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania.  

 

1.Na terenie Gminy Rybno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  

W 2021 roku na terenie gminy Rybno odpady komunalne przekazywane były  

do instalacji: 

 

− Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Instalacja mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 

− Bioelektra Group w miejscowości Różanki, Instalacja mechaniczno-cieplnego 

przetwarzania odpadów komunalnych, 



− EKO-REGION Sp. z o. o RIPOK Skierniewice 

− REMONDIS Szczecin sp. z o. o Instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

W 2021 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych                                

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwieniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

 

          W 2021 r. gmina poniosła koszty w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych odpadów zamieszkałych                     

w wysokości 1 318 005,00 zł brutto. 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021r.                                      

od nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 

− należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1 600 806,88 zł 

− wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1 200 606,70 zł 

− zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 413 741,12 zł 

− nadpłaty z tytułu gospodarowania komunalnymi: 13 540,94 zł. 

 

Do powyższego zestawienia należy doliczyć koszty wynikające obsługi systemu 

gospodarowania odpadami: utrzymanie i aktualizacja programu, obsługa bankowa 

(konta masowe), pozostałe materiały biurowe, szkolenie i wynagrodzenie pracownika, 

znaczki pocztowe, paliwo, tonery, papier itp. 

 

4. Liczba mieszkańców 

a)  Systemem objęto 3231 osoby zamieszkałe na terenie gminy Rybno, zebrano 927 

deklaracji liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021r. – 3409 osób 

b) systemem objęto tylko nieruchomości zamieszkałe. 

 

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wiele uczniów 

kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja 

występuje wśród ilości osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną 

pracę przebywają poza terenem gminy.  

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art.6 ust.1. 

     Brak 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Rybno w 2021 

roku. 



 

Całkowita ilość odpadów zebranych w 2021 roku z terenu gminy Rybno wynosi 

736,05 Mg. 

Opakowania z papieru i tektury                                            – 12,65 Mg 

opakowania z tworzyw sztucznych                                       – 58,97 Mg  

opakowania ze szkła                                                              –   65,55 Mg  

odpady wielkogabarytowe                                                    –    40,90 Mg 

odpady komunalne (zmieszane) niesegregowane                –   455,66 Mg 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                        

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                           –   0,80 Mg 

leki                                                                                       –      0,0462 Mg 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne                     –     2,49 Mg  

inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny –     57,77 Mg  

zużyte opony                                                                         –     6,2500 Mg  

urządzenia zawierające freony                                               –    1,3280 Mg 

odpady ulegające biodegradacji                                             –    33,64 Mg  

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania odbieranych z terenu gminy. 

 

 Ilość odpadów komunalnych zmieszanych – 455,66 Mg 

 

 Informacja o masie odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania 

powstałych po: 

− sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych – 3,4007 Mg 

− sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych – 98, 9646 

Mg 

 

8. Osiągnięte poziomy recyklingu. 

 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

25,27 % 

 

2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 28,20 % 

 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % 

 

 

 

Podsumowanie: Trudnym do rozwiązania problemem jest uzyskanie wpłat za 

odbierane odpady od wszystkich mieszkańców gminy. Bardzo mocno rosną koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, znacznie wzrastają opłaty 



ustawowe naliczane dla firm składujących odpady. 

Na rynku firm odbierających odpady jest zbyt mała konkurencja. W przetargach 

startuje przeważnie jedna firma. 

 

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie               

we wskazanym terminie odpowiednich poziomów recyklingu. 

 

 

 

 

 

 
 


