ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA
2014 ROK

Ostrów Mazowiecka, dnia 30 marca 2015r.

I. WSTĘP.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach 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.
II. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
Miasta Ostrów Mazowiecka odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług
zadania realizowane były przez:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,
b) MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
2. Od 01.01.2014r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi
Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Firma została wybrana
w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli zamieszkałych
nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka została zawarta na okres od 01.07.2013r.
do 31.12.2014r.
3. Na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul.
Łąkowa 10. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół paleniskowy, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można było wrzucać do
pojemników znajdujących się w aptekach znajdujących się na terenie miasta. Pojemniki na
zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Starostwo
powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, placówki oświatowe i kulturalne na terenie Miasta
Ostrów Mazowiecka.

4. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy mieszkańcy
bezpłatnie mogli dostarczać do PSZOK w Ostrowi Mazowieckiej ul. Łąkowej 10.
III. 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 Miasta Ostrów Mazowiecka nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do Instalacji
do Sortowania i Kompostowania Odpadów w Starym Lubiejewie. ul. Łomżyńska 11, 07-300
Ostrów Mazowiecka.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 22 845 osób,
b) systemem objęto: 19 805 osób, zebrano 3752 deklaracji,
4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6,ust. 1.
W 2014r. w toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług odbioru
i zagospodarowania odpadów stwierdzono, że:
1) 30 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiada zawarte umowy z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta.
W 2014r. ustalając ilość odpadów, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego
przyjęto dane zawarte w rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2013 rok . Do kalkulacji
przyjęto ilość mieszkańców w liczbie 22182 osób. Na terenie Miasta prognozuje się
powstanie około 8000 Mg odpadów komunalnych.

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu
Gminy.
1) W 2014r.– Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oraz MPK
Sp. z o.o. w Ostrołęce odebrały łącznie z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka - 6763,6 Mg
odpadów komunalnych w tym:
- papier i tektura: 183,7 Mg
- tworzywa sztuczne: 118,6 Mg
- szkło: 221,1 Mg
- metal: 43,1 Mg
- przeterminowane leki: 0,555 Mg
2) W 2014 roku masa odebranych odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi
Mazowieckiej Sp. z o.o. wyniosła 6442,3 Mg w tym:
3) Osiągnięte poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 48,23%
( nie uwzględniono danych dotyczących kompostowania).
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 16,39%.
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014r. do
31.12.2014r.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 245 087,72 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2014r. – 59 729,75 zł.
Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. – 1 190,98 zł.
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1270,937 zł.
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.:
1. Koszty łącznie: - 1 452 341,03 zł.
2. Kampania informacyjna ( zakup ulotek): 1255,03 zł.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 369 752 zł.

4. Prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 77 760,00 zł.
5. Doręczenie korespondencji: 3 574,00 zł.
VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych (zielony). Usługę świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi
Mazowieckiej Sp. z o.o.
Ilość pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych:
- pojemniki o pojemności 120 l. – 3982 sztuk (na odpady zmieszane),
- pojemniki o poj. PA-1100 l – 106 sztuk (w tym 69 szt. na odpady kuchenne
w zabudowie wielorodzinnej),
- kontenery typ KP-7 - 50 sztuk (na odpady zmieszane),
- pojemniki typ „dzwon” – 186 sztuk (na odpady gromadzone selektywnie),
- kontenery typ KP-7 trzykomorowe - 4 sztuki (na odpady gromadzone selektywnie),
Wydano następującą ilość worków:
- czarne 120 l. – 34 550 szt.
- zielone 120 l. – 19 200 szt.
- żółte 120 l. – 30 980 szt.
- niebieskie 120 l. – 18 785 szt.
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