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Charakterystyka Gminy Wiązowna
Powierzchnia: 10215 ha
Liczba ludności: 11110 

zameldowanych 
ok. 16000 faktycznie 

zamieszkujących

Lasy zajmują około 32%, 
użytki rolne – 57%,
 tereny zabudowane, 

drogi i nieużytki - 11%. 
Obszar gminy podzielony jest 

na 26 sołectw i 4 osiedla 
mieszkaniowe.



  



  

Dotychczasowy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi

DECYZJA NA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW

OPŁATA ODPADY UMOWA

OPŁATA

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

PRZEDSIĘBIORCA 
ODBIERAJĄCY ODPADY

INSTALACJA ODZYSKU / 
UNIESZKODLIWIANIA

GMINA

ODPADY UMOWA



  

Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

REJESTR

UMOWA

OPŁATA
ODPADY

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY 
ODPADY

INSTALACJA ODZYSKU / 
UNIESZKODLIWIANIA

GMINAW RAMACH 
PRZETARGU



  

Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi

ZALETY

1.  odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę
 2. niższe rachunki dla osób segregujących 

odpady
    3.  brak konieczności zawierania 

samodzielnie umów z firmą zajmującą się 
wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina



  

Szanse Zagrożenia
Gminy Uporządkowanie 

gospodarki odpadami
Dodatkowe obciążenie administracyjno-
prawne i finansowe związane z 
wdrożeniem i funkcjonowaniem 
systemu 

Wywiązywanie się ze 
zobowiązań wynikających 
z prawa unijnego 

Problemy z wdrożeniem systemu w 
ustalonym czasie

Trudności w egzekucji
Czystsze środowisko Kary w przypadku nie osiągnięcia 

określonych poziomów odzysku
Zagrożenie dla gospodarki finansowej

Przedsiębiorcy 
gospodarujący 
odpadami

Przejrzyste zasady wyboru 
podmiotów i świadczenia 
usług

Konieczność zmiany zasad 
świadczenia usług

Mniejsze ryzyko 
prowadzenia działalności 
gospodarczej

Problem ze spełnieniem wymogów 
technicznych stawianych wobec 
usługodawców

Dostęp do linii 
kredytowych

Przedsiębiorcy 
budujący, utrzymujący 
oraz eksploatujący 
instalacje do 
przetwarzania odpadów

Stabilna działalność ze 
względu na zapewniony 
dopływ surowca w postaci 
odpadów

Skomplikowany system prawny



  

Obowiązkowe uchwały:
1.  Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy  – termin podjęcia 6 miesięcy od dnia uchwalenia 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

2.  Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty - do końca 2012 r.

3.  Uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do końca 2012 r.

4.  Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu 

złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – 

rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2) – do końca 

2012 r. 



  

Obowiązkowe uchwały:
5. Uchwała 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych, 

częstotliwość i sposób świadczenia usług – do końca 2012 r.

6.  Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 

(górne stawki opłat rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na 

podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się 

nieczystości ciekłych) – rada gminy może stosować zróżnicowane stawki w zależności od 

gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych – brak ustawowego terminu podjęcia uchwały.

7. Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych – brak ustawowego terminu podjęcia uchwały.



  

Uchwały nieobowiązkowe:

1.  Uchwała w sprawia odpłatnego przejęcia od właścicieli nieruchomości 
wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 
(uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości).
2.  uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.
3. Uchwała w sprawie podziału gminy na sektory.
4. Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za 
te usługi.
5.  Uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania 
obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania 
obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta 
uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1
w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych).



  

Odpady komunalne w gminie Wiązowna
Rodzaj odpadów I kwartał 2012 

(suma, masa 
[Mg])

II kwartał 2012 
(suma, masa 
[Mg])

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 703,12 769,84
Opakowania z papieru i tektury 29,51 36,6
Opakowania z tworzyw sztucznych 16,86 14,99
Opakowania ze szkła 37,69 40,67
Metale 1,1 0
Zmieszane odpady opakowaniowe 3,37 2,76
Zmieszane odpady komunalne 0 2,42
Odzież 0 2,89
Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów 0 1,3
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów

0 1,85

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty)

0 0,19

Suma: 791,64 873,51
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Statystyczny mieszkaniec Mazowsza 
produkuje rocznie 320 kg odpadów 

(26,67kg/miesiąc)

1 pojemnik 120l waży średnio 23kg



  

Przewidywane koszty obsługi systemu 
na terenie gminy Wiązowna

Masa zebranych odpadów komunalnych na  terenie gminy w I półroczu 2012 : 
1665,15 Mg

Przewidywana masa odpadów zebranych w ciągu roku: 

3330,31 Mg
Zakładając, że 1 pojemnik 120l waży 23 kg, a średnia cena odbioru 

takiego pojemnika wynosi 24 zł
Wtedy:

Łączny koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 
wyniesie:

3330,31 Mg (3330310,0 kg) : 23 kg * 24 zł =

= 3 475 109,3 zł*
* nie uwzględniono: kosztów likwidacji dzikich wysypisk – ok 20tys./rok, selektywnej 
zbiórki odpadów, wielkogabarytowych, z prac budowlanych i remontów, odpadów 
niebezpiecznych



  

Przewidywane koszty obsługi systemu 
na terenie gminy Wiązowna

3 475 109,3 zł zł
Uwzględniając, że na terenie gminy faktycznie zamieszkuje ok. 

16 000 mieszkańców, 

217,19 zł / osoba / rok

18,10 zł / osoba / miesiąc 
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Selektywna zbiórka odpadów w 
gminie Wiązowna
● Od 2006 roku
● Za rok 2011: 64800 zł brutto
● I piątek miesiąca : Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, 

Kruszówiec, Poręby, Rzakta,
Wola Ducka, Wola Karczewska, Kopki, Lipowo

● II piątek miesiąca : Duchnów, Majdan, Izabela, Michałówek, 
Zakręt

● III piątek miesiąca : Dziechciniec, Kąck, Emów, Malcanów, 
Pęclin, Żanęcin, Radiówek,

● IV piątek miesiąca : Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, 
Stefanówka, Boryszew,        Góraszka



  

W gminie Wiązowna prowadzone są akcje:

● Sprzątania świata : koszt: kwiecień : 10 700 zł; 
wrzesień :10 700 zł,

● Zbierania odpadów wielkogabarytowych, 
● Koszty: kwiecień 2011: 19581 zł
● Wrzesień 2011: 11877,21 zł
● Zbierania odpadów niebezpiecznych, zużytego 

sprzęty RTV i AGD
● W aptekach i ośrodkach zdrowia wystawione są 

kosze na przeterminowane leki
● Utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 

(Wydział Techniczny) w tym usuwanie 
nielegalnych wysypisk: koszt: 30025,72 zł



  

Opracowanie ankiet

mieszkaniowa mieszkaniowa z dzia-
łalnością gospodarczą

rekreacyjna bez odpowiedzi
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   powstają          nie powstają          brak odpowiedzi      
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 w zależności 
od ilości 
mieszkańców

 w zależności 
od po-
wierzchni bu-
dynku

 w zależności 
od zużytej 
wody     

 w zależności 
od wytworzo-
nych odpadów 
   

 opłata stała 
od gospodar-
stwa domo-
wego    

 inne           brak od-
powiedzi
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