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1. Cel przygotowania analizy 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niniejsza analiza została 

przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Rybno 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym celem dokumentu jest dostarczenie 

niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Rybno. 

Analizę sporządzono na podstawie art.3 ust.2 pkt.10 oraz art. 9tb ust.1 ustawy z dnia                      

13 września 1996 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gdzie 

został określony wymagany jej zakres: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

 potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

 liczby mieszkańców, 

 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, 

 ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, 

 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 opłaty 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,  

 koszty obsługi administracyjnej systemu 

 

 



 

 

 

2. Zagadnienia ogólne 

Konsekwencją realizacji przepisów ustawy o odpadach, która wprowadziła obowiązek 

przygotowania planów gospodarki odpadami, a także art. 4 ustawy zmieniającej opracowano przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 

na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (zwany dalej Planem oraz WPGO 2012-2023). 

Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki 

odpadami komunalnymi (RGOK). Region gospodarki odpadami komunalnymi określony 

w wojewódzkim planie gospodarki odpadami to obszar liczący co najmniej 150 tyś. mieszkańców. 

Gminy wchodzące w skład regionu wskazane zostały w WPGO 2012-2023 w art. 14 ust 8 pkt1. 

Wyznaczonych zostało 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących całe 

województwo mazowieckie, z wyjątkiem 7 gmin, które zadeklarowały chęć przynależności do 

regionów gospodarki odpadami województw sąsiadujących (dwie w województwie łódzkim i 5               

w województwie podlaskim). Regiony gospodarki odpadami: 

 region ciechanowski, 

 region płocki, 

 region warszawski, 

 region ostrołęcko-siedlecki, 

 region radomski. 

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r., wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być 

kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno - biologicznego przetwarzania, 

a w przypadku ich braku do instalacji  zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetwarzanie 

odpadów. Zgodnie z zapisami WPGO 2012-2023 gmina Rybno należy do Regionu płockiego.  

Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). 

 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Rybno. 

System zakłada, że gmina przejmuje pełne ekonomiczne władztwo nad odpadami 

komunalnymi, a więc pełną odpowiedzialność za ich odebranie od wytwórców oraz 

zagospodarowanie zgodnie z prawem. Oznacza to, że gmina, stająca się jedynym podmiotem 

odpowiedzialnym za zorganizowanie i działanie systemu postępowania z odpadami komunalnymi, 

przejmuje pełną odpowiedzialność za to, aby system ten był efektywny, a więc realizował cele 

wynikające prawa unijnego.  

Jednym z istotniejszych jest tu obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór odpadów, a więc 

gmina musiała wyliczyć  odpowiednią jej wysokość, naturalnie nie w sposób uznaniowy, ale oparty 



 

 

 

na przewidywanych kosztach funkcjonowania systemu, trzeba było zorganizować system poboru 

opłat, ich ewidencji i redystrybucji oraz egzekucji zaległych należności. Wobec mieszkańców 

gmina musiała określić wymagania odnośnie sposobu gromadzenia opadów, w tym selektywnej 

zbiórki ich określonych rodzajów oraz systemem nadzoru nad przestrzeganiem wymagań.  

Włączenie do systemu podmiotów zewnętrznych według założeń odbywać ma się w wyniku 

przetargu. Po wyborze kontrahenta i zawarciu z nim prawidłowo skonstruowanej umowy gmina 

powinna nadzorować jej realizację, zapewniając sobie możliwości ingerencji w wypadku 

niewłaściwych działań wybranej firmy.  

Gmina musiała także zapewnić obsługę sprawozdawczości oraz prowadzić rejestr 

podmiotów zamierzających świadczyć usługi w ramach systemu postępowania z odpadami 

komunalnymi.  W 2015 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

realizowany  był  przez ENERIS Surowce S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 

87/89 , 92-900 Tomaszów Mazowiecki.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i ust. 2b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 87) siedem gmin powiatu sochaczewskiego podpisało Porozumienie w sprawie wspólnego 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego 

następnie po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

zadania pn. Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 

gmin powiatu sochaczewskiego i wyborze najkorzystniejszej oferty, która została złożona  przez 

ZEBRA RECYKLING SPÓŁKA Z O.O., siedziba: ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew 

utworzono od 01.07.2015 r.  stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w  Sochaczewie  przy  ul.  Chemicznej  8. 

Dodatkowo w ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie 

nieruchomości). Odbiorem odpadów „u źródła” zostały objęte 4 podstawowe frakcje odpadów: 

tworzywa sztuczne, metal, szkło i papier oraz w okresie letnim odpady zielone. Odpady zmieszane 

odbierane są od właścicieli nieruchomości z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie. Odpady 

segregowane w okresie od marca do października co 4 tygodnie  a w miesiącach listopad - luty co 8 

tygodni. 

Natomiast 2 razy w ciągu roku odbywa się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon. Z częstotliwością 1 raz  na 4 tygodnie w terminie odbioru odpadów segregowanych 

odbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Również w godzinach pracy 

podanych poniżej instytucji mieszkańcy gminy Rybno mogą oddać zużyte akumulatory 



 

 

 

małogabarytowe (baterie): Urząd Gminy Rybno , Zespół Szkół w Rybnie, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rybnie. Natomiast pojemnik na przeterminowane lekarstwa znajduje się w Ośrodku 

Zdrowia w  Rybnie.  

W ramach edukacji ekologicznej w  Zespole Szkół  w Rybnie w dniu 02.06.2015 roku                   

w ramach projektu Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL odbyły 

się warsztaty  edukacyjne  dla dzieci i młodzieży pn „ 20 lat recyklingu aluminiowych puszek po 

napojach w Polsce.” 

 Dnia 25.11.2015 r. odbyło się spotkanie dla wszystkich mieszkańców gminy o charakterze 

informacyjno – edukacyjnym poświęcone  tematyce gospodarki odpadami. Prelekcja została 

przeprowadzona przez przedstawicieli fundacji Alter Eko. Podczas spotkania zostały wyjaśnione 

wszelkie niejasności, trudności i problemy przy wdrażaniu nowego systemu gospodarowania 

odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy Rybno 

w Rybnie. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady 

komunalne w sposób selektywny, ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości, 

która wynosiła do 30 września 2015r - 6,00 zł a  od  1 października 2015r. wynosi 9,50 zł za               

1 osobę.  Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli nie segregujących odpadów 

wynosiła do  30 września 2015r. - 12, 00 zł od osoby i  od    1 października 2015 r. wynosi 18,00 zł 

za   1 osobę. 

 

III. Ocena możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

Na terenie Gminy Rybno  nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.              

Firma Remondis  Sp z. o. o  Oddział w Sochaczewie ul. Żyrardowska 6,  odpady odebrane z terenu 

Gminy Rybno  poddała procesom przetwarzania w instalacji: 

- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie PPHU ZEBRA 

Sochaczew ul. Chemiczna 8. 

Firma ENERIS Surowce S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 ,     

92- 900 Tomaszów Mazowiecki odebrane odpady komunalne poddała procesom przetwarzania  do 

instalacji zlokalizowanej w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8. Surowce powstałe w procesie 

odzysku R12  zostały przekazane do recyklingu podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. 

 

 

 



 

 

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt b u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie 

potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Priorytetową 

inwestycją w latach przyszłych, związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi będzie 

utrzymanie oraz modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

 

W  okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Rybno poniosła koszty w związku 

z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych  oraz utrzymaniem PSZOK w wysokości    257.662.11, zł. brutto. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

- należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:  339.697, 21 zł 

- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:   259. 191, 32 zł 

- zaległości gospodarowania odpadami komunalnymi:    85. 572,10  zł 

- nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:   5. 066, 21 zł 

Ponadto do powyższego zestawienia należy doliczyć koszty wynikające z wdrożenia i obsługi 

nowego systemu gospodarowania odpadami. Składają się na nie następujące wydatki: 

Utrzymanie programu, , szkolenie z programu, opłaty bankowe - homebanking) koszty 

eksploatacyjne (materiały , druk ulotek  itp.), wynagrodzenie pracownika oraz inne.  

 

7. Liczba mieszkańców 

Gmina Rybno jest gminą wiejską wg. danych GUS w roku 1995 faktyczne miejsca 

zamieszkiwania, tj. 3744. Na dzień 31.12.2015 liczba mieszkańców wynosiła - 3479. Takie dane 

zostały zastosowane do wyliczeń. Do dnia 31.12.2015 r. złożono 968 deklaracji, tj. 3262 osoby. 

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.  

 

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której  mowa w art.6 ust.1. 

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, której mowa              

w  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 87) o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  



 

 

 

Z informacji przedstawionych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Rybno wynika, iż w 2015 roku odebrano  ze 122 nieruchomości  

nieczystości ciekłe. 

 

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy  Rybno  w 2015 roku. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]: 

opakowania z tworzyw sztucznych  -  24,6 

opakowania ze szkła – 45,8 

opakowania z papieru i tektury – 1,9 

odpady wielkogabarytowe -  6,6 

odpady komunalne ( zmieszane) niesegregowane- 527,7 

 

Masy odpadów poddanych recyklingowi [Mg]: 

opakowania z tworzyw sztucznych  - 17,2 

opakowania ze szkła – 43,1 

opakowania z papieru i tektury – 4,0 

 

Z wysortowanych zmieszanych odpadów komunalnych poddanych recyklingowi 

lub przygotowanych do ponownego użycia (odzyskanych) [Mg] : 

opakowania z papieru i tektury  – 17,4 

opakowania z tworzyw sztucznych –29,5 

opakowania z metali –  1,8 

opakowania ze szkła – 21,6 

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 

gminy. 

 

Masa odebranych odpadów zmieszanych [Mg] -  527,7  

Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg] – 1,9 

Masa pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania [Mg] –

0,0 

 

 



 

 

 

11. Osiągnięte poziomy recyklingu: 

 

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania 0%. 

- Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych :  53,11 %. 

- Poziom  recyklingu , przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów komunalnych : 100% 

Ponadto Gmina Rybno odebrała  zmieszane odpady  z budowy, remontów i  demontażu inne 

niż wymienione, 17 09 04 - [Mg]-  25,9.  

 

Wnioski 

Rok 2015 dla mieszkańców był rokiem usystematyzowania wszelkich zmian z roku 

poprzedniego.   

Priorytetowym zadaniem dla gminy Rybno na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.  

 

 


