ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERNIE GMINY BRAŃSZCZYK
ZA 2019 ROK

Brańszczyk, dn. 31.11.2020 r.

1. Wstęp
Gmina Brańszczyk to gmina wiejska o powierzchni 16 761 ha, położona w
województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. Według danych na
dzień 31.12.2019 r. gminę zamieszkiwało 8452 osoby.
Obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa: Brańszczyk, Białebłoto-Kobyla,
Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Budykierz, Dalekie-Tartak,
Dudowizna, Knurowiec, Niemiry, Nowa Wieś, Nowe Budy, Nowy Brańszczyk,
Ojcowizna, Poręba Średnia, Poręba Kocęb, Przyjmy, Stare Budy, Trzcianka,
Tuchlin, Turzyn, Udrzyn oraz Udrzynek.
Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Brańszczyk na terenie gminy
zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci
zostali wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych. Instytucje
i podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz nieruchomości
niezamieszkałe nieobjęte gminnym system, zobowiązane są do przekazywania
wytworzonych odpadów komunalnych podmiotom posiadającym wpis do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy, na podstawie
zawartej z danym podmiotem umowy.
2. System gospodarowania odpadami
Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, bez porzuconych śmieci
w przydrożnych rowach i lasach. To on nas zależy czy nasze otoczenie będzie
zdrowe i przyjazne. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zaangażowanie
wszystkich mieszkańców w prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
"u źródła". Podstawowym założeniem funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami w kraju jest utworzenie sieci instalacji komunalnych. Instalacje te przy
użyciu zaawansowanych technologii mają zapewnić właściwe postępowanie z
odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do instalacji
komunalnych powinny trafiać wszystkie zmieszanie odpady komunalne oraz
odpady zielone.
Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla
zdrowia forma utylizacji odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną
emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko,
ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w
czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry,
alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Musimy pamiętać o tym, że
spalając odpady, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię,
niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w
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kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet
zatrucia czadem. Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w
piecach domowych, są to: plastikowe butelki po napojach, zużyte opony,
tworzywa sztuczne, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra,
opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po
farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami
chloru z nadrukiem farb kolorowych.
3. Zagadnienia ogólne
Uchwałą nr V.34.2019 z 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
stawki tej opłaty Rada Gminy Brańszczyk ustaliła stawki miesięczne za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny:
• 65,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego pow. 4 osób
• 60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby
• 33,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
• 24,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.
za odpady zbierane w sposób selektywny:
• 35,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego pow. 4 osób
• 30,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby
• 22,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
• 18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.
Stawki takie obowiązywały od 1 kwietnia 2019 roku.
25 stycznia 2019 roku Rada Gminy Brańszczyk podjęła również uchwałę nr
V.35.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na mocy której od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać zaczął nowy
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
W 2019 r. odpady od mieszkańców naszej gminy odbierała firma MPK
Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka, która realizuje także usługę
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Do segregacji odpadów służyły worki o pojemności 120 l. w następujących
kolorach:
• niebieski z napisem ,,Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, odpady
z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
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• zielony z napisem ,,Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła oraz odpady
opakowaniowe ze szkła,
• żółty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z
metali, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
• brązowy z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul.
Bielińskiej 29 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. W ramach wnoszonej
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami do PSZOK mieszkańcy mogą
bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady: papier, szkło, metal, tworzywa
sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.
Dwa razy w roku sprzed posesji odbywa się zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz remontowobudowlanych i rozbiórkowych. Jednorazowo można oddać max. 500 kg odpadów
remontowo-budowlanych i rozbiórkowych. W/w odpady w ramach wnoszonej
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przyjmowane są w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym – nr tel. (29) 59 29 334.
28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Brańszczyk podjęła Uchwałę nr
XLVI.252.17 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ramach dodatkowych usług. W ramach dodatkowych
usług można do PSZOK dostarczyć zużyte opony większe niż 20 cali. Wiąże się
to z dodatkową opłatą.
Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy przekazywać do
aptek: w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 52 oraz do Punktu Aptecznego w
Porębie Średniej 8.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w następujących placówkach:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie
Poręba Średnia 18, 07-308 Poręba Średnia
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Nowa Wieś 75, 07-210 Długosiodło
3. Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku
ul. Nadbużna 3, 07-221 Brańszczyk
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance
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Trzcianka, 07-221 Brańszczyk
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Budach
Nowe Budy 32, 07-21 Brańszczyk
6. Publiczna szkoła Podstawowa w Turzynie
Turzyn 95, 07-221 Brańszczyk
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu
Knurowiec 1, 07-221 Brańszczyk
8. Urząd Gminy w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk.
W 2019 r. Gmina Brańszczyk osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy:
a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw
sztucznych i szkła – 65,27 %,
b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%,
c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania - 32,56 %.
4. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
Na terenie Gminy Brańszczyk nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. W 2019 roku Gmina Brańszczyk nie realizowała zadań
inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Na dzień 31.12.2019 r. systemem objętych było 2040 gospodarstw domowych, z
czego 1781 gospodarstw segreguje odpady, 259 gospodarstw oddawało odpady
niesegregowane. Jednakże całkowita liczba nieruchomości, dla których w roku
2019 roku naliczono należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
włączając w to nieruchomości zamknięte w danym roku oraz deklaracje okresowe
składane przez właścicieli domków letniskowych wyniosła 2252.

5. Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Brańszczyk w
2019 roku
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Masa zebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Brańszczyk
z gospodarstw domowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje,
sklepy, przedsiębiorstwa itp.)
Kod odebranych
odpadów komunalnych

20 03 01

20 03 99
20 01 02
20 01 39
20 03 07
20 01 40

20 01 35*

20 01 01
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07

17 01 07

16 01 03
20 02 03

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Odpady komunalne nie
wymienione w innych
podgrupach
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpady
wielkogabarytowe
Metale
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21,
20 01 23zawierające
niebezpieczne składniki
Papier i tektura
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elem.
wyposażenia
Zużyte opony
Inne odpady
nieulegające
biodegradacji
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Masa odebranych
odpadów komunalnych
(Mg)
660,98

97,49
109,239
308,82
145,96
137,92

13,353

246,79
1,62
0,41
8,85
0,53

27,780
8,16
18,86

6. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok
Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r.

777 726,76 zł

Wpłaty ogółem

692 263,63 zł
w tym:

wpłaty bieżące

651 583,03 zł

wpłaty zaległe

33 936,15 zł

odsetki

2 186,32 zł

koszty upomnienia

4 869,20 zł

Zaległości

za 2019 r.

54 457,02 zł

za 2018 r.

13 438,83 zł

za 2017 r.

12 652,02 zł

za 2016 r.

9 903,60 zł

za 2015 r.

9 075,25 zł

za 2014 r.

8 593,30 zł

za 2013 r.

556,12 zł

Razem zaległości

Faktury zapłacone MPK 12 x 62 446,51 zł

108 676,14 zł

749 358,12 zł
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