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I. Wstęp. 

 

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

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399), 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 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odpady komunalne z terenu Gminy 

Strzegowo odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie  

2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 

o.o. w Ciechanowie (wyłonione w trybie przetargu ogłoszonego w dniu 05 czerwca 

2013r.) Umowa została zawarta na czas określony, tj. od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. 

3. Na terenie Gminy Strzegowo zorganizowano mobilny punkt selektywnej zbiórki 

odpadów. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady wielkogabarytowe meble i 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (w 2013r  zbiórka miała 

miejsce w dniach 4-7 listopada). 

4. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd 

Gminy Strzegowo, placówki oświatowe na terenie gminy (szkoły w Niedzborzu, 

Dąbrowie, Strzegowie). W pojemniki na przeterminowane leki  wyposażone są 

wszystkie 3 apteki działające na terenie Gminy Strzegowo  

 

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 Gminy Strzegowo nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane przekazywane były do 

Instalacji – RIPOK planowany – zastępcze składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, odpady selektywnie zebrane, tj: szkło 

oraz opakowania ze szkła przekazano do SORTOWNI Krynicki Recykling S.A ul. 

Zakolejowa, 07-200 Wyszków, opakowania z metali przekazano do Huty Stali 

Zawiercie CMC S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, opakowania z tworzyw 

sztucznych i tworzywa sztuczne przekazano do SORTOWNI ZUH LoBo Grzegorz 

Paszkiewicz Zwoleń, opakowania z papieru i tektury przekazano do sortowni 

Sławomira Jemielita w Ciechanowie ul. 17 Stycznia w Ciechanowie oraz do Sortowni 

P.H.U. „EKO-MILEWSKI” w Ciechanowie  
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2013 r. nie realizowano żadnych inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców. 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. - 7877 

b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo zgodnie ze 

złożonymi deklaracjami – 6632 osób.  

c) Systemem objęto 2030 nieruchomości zamieszkałych. 

           

 

4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z tereny Gminy. 

W roku 2013r. w ramach działania nowego systemu gospodarowania odpadami – z terenu 

gminy Strzegowo odebrano łącznie: 

 855,76 Mg - zmieszane odpady komunalne (wzrost w stosunku do roku 

2012 o  9,3%) 

 7,3 Mg - odpady wielkogabarytowe 

 17,55 Mg – opakowania z papieru i tektury  

 4,0 Mg – papier i tektura 

 3,78 Mg - odpady ulegające biodegradacji 

 4,8 Mg – opakowania ze szkła 

 2,8 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych  

 3,1 Mg – opakowania z metali 

 11,9 Mg – szkło  

 4,89 Mg – tworzywa sztuczne 

 

 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

87,5% 

 poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru,. szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych: 7,4% 

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013r. 

do 31.12.2013r. 

 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 176.414,50 zł. 

     Zaległości na dzień 31.12.2013r 41.518,00 zł. 
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V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.: 

 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 188.892,00 zł 

2. Koszty administracyjne (program komputerowy QNet): 21 033,00zł 

 

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki 

W ramach systemu wyposażono mieszkańców w worki do zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny (brązowy, żółty, zielony, niebieski) oraz pojemniki do gromadzenia 

odpadów zmieszanych: 

Ilość wydanych pojemników: 120l -565 szt. 

                                                240l – 408 szt. 

                                               1100l - 4szt. 

Ilość wydanych worków: 7693 komplety  


