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1.

Wstep
Niniejsza informacja stanowi rocznq analize stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

terenie Miasta Siedlce, sporzqdzonq

w celu

weryfikacji moZliwo5ci technicznych

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.

Podstawy prawne
Obowiqzek opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika

z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach (Dz. U. 2016 t. poz. 25O z p62n. zm.). Zgodnie z art. 9tb ww. ustawy, na
podstawie sprawozda6 zloaonych pzez podmioty odbierajAce odpady komunalne od
wlaScicieli nieruchomosci, podmioty prowadzace punkty selektywnego zbierania odpadow
komunalnych oraz rocznego sprawozdania

z rcalizagi zadaf z

zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi, w6jt, burmistz, prezydent miasta sporzqdza analizg stanu
gospodarki odpadami komunalnymi obejmujqcq w szczeg6lnoSci:

.

mozliwosci pzetwazania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz
pozostalo6ci

z

sortowania

i

pozostalosci

z

mechaniczno-biologicznego pzetwazania

odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania,

o potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
. koszty poniesione w zwiEzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych,

.
.

liczbe mieszkanc6w,

liczbe wlascicieli nieruchomosci, kt6zy nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art. 6 ust. 1,
w imieniu kt6rych gmina powinna podjqd dziaNania, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 6

.
.

-

12,

iloi;6 odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

iloi;6 zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz

z

sortowania

i

pozostaloSci

z

pozostalo6ci

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w

komunalnych przeznaczonych do skladowania.

Uchwaly ksaaftujqce ramy formalno-prawne systemu w 2016 roku:

a) uchwala fi
2012

212112 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego

z

dnia 22 pa2dziernika

r. w

sprawie Wkonania Wojew6dzkiego Planu Gospodatui Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023, zmieniona uchwalami:

Nr 35/13 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 t.
Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015

i

Nr 65/15

r.
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b) uchwala Nr XX/253i20'16 Rady Miasta Siedlce

z

dnia 31 maja 2016

r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzEdku na terenie miasta Siedlce,

c) uchwala Nr XXIV/301/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 wrze6nia 2O16 r. w sprawie
zmiany Uchwaly Nr W253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoS;ci i porzqdku na terenie miasta Siedlce

dnia 31 maja 2016 t. w sprawie
szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomo$ci i zagospodarowania tych odpad6w
w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomoSci oplate za gospodarowanie

d) uchwala Nr XX254l2016 Rady Miasta Siedlce

z

odpadami komunalnymi,

e) uchwala Nr )filv/302/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 wzesnia 2016 r. w sprawie
zmiany Uchwaly Nr Y</254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie

i

szczegdlowego sposobu

zakresu Swiadczenia usfug w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w w zamian

za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomo$ci oplatq za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

f)

uchwala Nr XX|X549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie

terminu, czestotliwo$ci i trybu uiszczania oplaty

za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

g) uchwala N( XXl252l2O16 Rady Miasta Siedlce z dnia 3'l maja 2016 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki
oplaty,
Obowiqzujqce stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sq uzale2nione od

liczby mieszkanc6w zamieszkujEcych samodzielny lokal mieszkalny. Od 1 wzeSnia
2016 r. miesigczna stawka oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostala
zwiekszona z 12,00 zl do

17 ,00

zl od mieszkarica, je2eli odpady nie sq zbierane w spos6b

selektywny, natomiast miesigczna stawka oplaty

w

pzypadku zbierania odpad6w

w spos6b selektywny nie ulegla zmianie iwynosi 8,50 zl. Wyszczeg6lnione stawki oplat sq

zr6znicowane, tzn. malejq sukcesywnie dla kazdego nastepnego mieszkafca danego
lokalu, poczqwszy od czwartego mieszkafica.

h) uchwala Nr XX/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016

okre1lenia wzoru deklaracji

o

pnez

wysoko*ci oplaty

za

t. w sprawie

gospodarowanie odpadami

na kt1rej

zamieszkujq

uchwala Nr XXI/267I2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016

t. w sprawie

komunalnymi, skladanej

wlaSciciela nieruchomo5ci,

mieszkartcy,

i)

zmiany uchwaly Nr XX/410/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podzialu miasta na
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sektory,

w celu zorganizowania

odbierania odpadow komunalnych

od wlaScicieli

nieruchomoSci, na kt6rych zamieszkujq mieszkahcy.

3.

Charakterystyka sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Siedlcach

W 2016 roku odbior

odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo5ci
niezamieszkatych byl realizowany na podstawie indywidualnych um6w zawartych
z pzedsiqbiorcami wpisanymi do rejestru dzialalno6ci regulowanej w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wla6cicieli nieruchomoSci prowadzonego przez Prezydenta Miasta

Siedlce. Natomiast odbior odpadow z nieruchomo6ci zamieszkatych byl realizowany ptzez

Miasto Siedlce na podstawie um6w

z

wykonawcami wylonionymi

w

drodze pzetargu

nieograniczonego.

W 2016 roku uslugg odbierania odpad6w komunalnych z nieruchomo5ci zamieszkalych
zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce Swiadczyty nastqpujqce firmy:

>
>
>
>

!
SEKTOR ll
SEKTOR lll
SEKTOR lV
SEKTOR

- PUK SERWIS Spolka z o.o. ul. Bzeska 110, 08 - 110 Siedlce,
- PUK SERWIS Sp6lka z o.o. ul. Brzeska 1'10, 08 - 110 Siedlce,
- PUK SERWIS Spolka z o.o. ul. Brzeska 110, 08 - 110 Siedlce,
- Zaklad Utylizacji Odpadow Spolka z o.o. ul. Blonie 3, 08 - 110 Siedlce.

W 2016 roku uprawnionych do Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci bylo 13 podmiot6w wpisanych do rejestru
dzialalnoSci prowadzonego pzez Prezydenta Miasta Siedlce. Faktycznq dzialalno66
w ww. zakresie prowadzilo 6 pzedsiqbiorc6w wyszczeg6lnionych ponizej.

Tab.1. Wvkaz firm odbieraiacvch odpadv komunalne z terenu Siedlec w 2016

r.

NAZWA FIRMY

ADRES SIEDZIBY

PUK Senris Sp6lka z o.o.
w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Bzeska 110

Zaklad Utylizacji Odpad6w Spolka
z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Blonie 3

REMONDIS Spolka z o.o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

MPK PURE HOME Spolka

z ograniczonq odpowiedzia lno6ciq

07-401 Ostrolgka, ul. Kolobrzeska 5

sp6lka komandytowa
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CZARNOCKI M

08-110Siedlce, ul. Niklowa 12

Marcin Andrzej Czarnocki

05-311 Dgbe Wielkie, ul. Pedagog6w 19

KOMA Marcin Pechcin

Odpady komunalne z terenu miasta odbierane byly jako zmieszane i zebrane w sposob
selektywny. Selektywna zbiorka odbywala sig w podziale na nastqpujqce frakcje odpadow
komunalnych:

a)
b)

papier itektura,

metale, tworzywa sztuczne

i

opakowania wielomateriatowe

-

zbierane

w

jednym

pojemniku/worku,

c)
d)

szklo,

odpady zielone (czyli skoszona trawa, li6cie, rozdrobnione galgzie

i inne czgSci ro6lin

pochodzqcych z prac pozqdkowych w ogrodach); odpady zielone optocz gromadzenia

w odpowiednich

pojemnikach/workach mo2na tak2e gromadzic

w pzydomowych

kompostownikach,

e)
f)

popi6l z palenisk domowych,

meble i inne odpady wielkogabarytowe

-

odbi6r odbywa siq po uprzednim telefonicznym

zgloszeniu przedsigbiorcy odpowiedzialnemu

za

odbieranie odpad6w

w

danym

sektorze,

g)

odpady budowlane

i

rozbi6rkowe

- odbi6r odbywa siq po uprzednim telefonicznym

zgloszeniu przedsiqbiorcy odpowiedzialnemu za odbieranie odpad6w w danym sektoze.
Z terenu zabudowy jednorodzinnej, odpady komunalne, wymienione w punktach a-e, byly

odbierane

w

oznakowanych foliowych workach. Natomiast

wielorodzinnej, mieszkaficy kozystali
komunalnych zlokalizowanych

w

i

pojemnikach

o

do

zabudowy

selektywnej zbi6rki odpad6w

w ich poblizu. Sq to

pojemnoSci 240 litr6w lub 1100 litr6w. Odpady

rozbiorkowe byty odbierane

o

pojemnikow

altanach Smietnikowych lub

odpowiednio oznakowane kontenery
budowlane

z

na terenie

w workach typu Big Bag lub w

pojemnoSci 1 100 litr6w.

W

metalowych

przypadku niewielkich iloSci odpadow

remontowych powstalych w gospodarstwie domowym, istnieje mozliwoSc umieszczenia tych

odpad6w

w

pojemnikach

niebezpieczne,

na zmieszane odpady komunalne, je6li nie sq to

nie zawieralq gruzu betonowego, gruzu ceglanego oraz

odpady

odpadowych

material6w ceramicznych.
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4.

Mo2liwo6ci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpad6w zielonych
oraz pozostalo5ci z sortowania i pozostalo5ci z mechaniczno-biologicznego
przetwa rza n ia od padow kom u n a ! nyc h prueznaczonyc h d o s kladowa n ia

Zgodnie

z

2012-2017

z

dla Mazowsza na lata
wchodzi w sklad regionu

Wojew6dzkim Planem Gospodarki Odpadami
uwzglqdnieniem lat 2018-2023, Miasto Siedlce

ostrolgcko-siedleckiego. Podmioty odbierajqce odpady komunalne
nieruchomoSci obowiqzane sE
komunalnych

i

do

od

wlaScicieli

przekazywania odebranych zmieszanych odpadow

odpadow zielonych do Regionalnej lnstalacji do Przetwarzania Odpadow

Komunalnych (RIPOK). Tabela nr 2 zawiera vtykaz regionalnych instalacji do pzetwazania
odpad6w komunalnych.

Tab.2 Wvkaz Reqionalnych lnstalacii do Przetwarzania Odpadow Komunalnvch dla obsluqi
reqion u ostrolecko-sied leckieqo

lnstalacja do mechaniczno-biologicznego pzetwarzania odpad6w komunalnych - MBP

I

MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrolgce - Sortownia zmieszanych odpad6w
komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpad6w
ulegajqcych biodegradacji w m. Lawy, gm. Rzekuf

2

Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z o.o. w Siedlcach - instalacja do mechaniczno-biologicznego
pzetwazania odpad6w komunalnych w Woli Sucho2ebrskiej, gm. Sucho2ebry

lnstalacje do przetwazania odpad6w zielonych i bioodpadow - kompostownie

brak instalacji

Skladowiska odpad6w komunalnych powstajqcych w procesie MBP
i pozostaloSciz sortowania - skladowiska
I

Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp. z o.o. w Siedlcach - Skladowisko odpad6w komunalnych
w Woli Sucho2ebrskiej, gm. Sucho2ebry

Ponadto uchwala Nr 212112 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 22 pa2dziernlka

2012 r. w sprawie wykonania Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
na lata 2012-2017 z uwzglqdnieniem lat 2018-2023 wyznacza r6wnie2 instalacje zastgpcze
do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych. Dla

6

instalacji zastqpczych do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych - MBP, 5 instalacji zastqpczych do
naszego regionu zostalo wyznaczonych

przetwazania odpadow zielonych i bioodpad6w otaz 15 instalacji zastgpczych

- skladowisk

dla odpad6w powstajqcych w procesie MBP i pozostaNo6ciz sortowania.
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5.

Liczba mieszkaric6w

Na podstawie danych z programu informatycznego obslugujqcego system gospodarki
odpadami komunalnymi ustalono, 2e w 2016 roku liczba mieszkafic6w Siedlec objetych
systemem odbierania odpad6w komunalnych wynosila 67 718 os6b, co stanowi 89,5 % os6b

zameldowanych na pobyt staly na terenie miasta Siedlce. Na dziefi 31 grudnia 2016
na terenie miasta Siedlce na pobyt staly

byNo

r.

zameldowanych 74 261 os6b. R6znice twozE

osoby zameldowane w naszym mieScie, ale na stale mieszkajqce na terenie innej gminy
np. osoby studiujEce i pracujqce w innych miastach. R62nica moze by6 takZe spowodowana

wyjazdami mieszkaric6w

w

celach zarobkowych za granice. Poza tym powszechnym

zjawiskiem jest fikcyjne meldowanie

w

Siedlcach dzieci
ulatwienia poslania dzieci do miejskich pzedszkoli lub szk6N.

z

gmin podmiejskich

w

celu

W stosunku do wlascicieli nieruchomosci, K6zy nie zlozyli w wyznaczonym terminie
deklaracji o wysoko6ci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyslano

7 wezuafi do

zlozenia deklaracji oraz 20 wezwah do zlozenia wyja6nien dotyczacych

weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. W wiekszoSci przypadk6w sprawy zostaly
zakohczone zlozeniem wyjai;niefi lub zlo2eniem deklaracji pzez w{aScicieli nieruchomoSci.

Na

bie2qco

sq tak2e

weryfikowane deklaracje zmieniajqce wysoko66 oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty deklaracji skladane pzez wla6cicieli
nieruchomoSci.

6.

Liczba wla6cicieli nieruchomosci, kt6tzy nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art. 6
ust. l, w imieniu kt6rych gmina powinna podjq6 dzialania, o K6rych mowa w art.6
ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Siedlcach nie obejmuje
nieruchomosci niezamieszkalych, na kt6rych powstajq odpady komunalne. W 2016 roku
Straz Miejska pzeprowadzila szereg kontroli w zakresie uteymania czystosci na
nieruchomoSciach niezamieszkalych. WaSciciele nieruchomo6ci, kt6zy nie wypelnili
obowiqzku wyposazenia nieruchomosci w uzqdzenia do gromadzenia odpad6w oraz nie
posiadali um6w na odbi6r odpad6w komunalnych zostali pouczeni o ww. obowiqzkach,
wynikajqcych z pzepis6w ustawy o utrzymaniu czysto6ci i pozadku w gminach.
Ponadto zostaNa wydana jedna decyzja nakazujqca wykonanie obowiqzku ptzylqczenia
nieruchomoSci do istniejqcej kanalizacji sanitarnej.

7.

Masa odpad6w komunalnych wytworuonych na terenie miasta Siedlce

Mase odpad6w komunalnych wytwozonych na terenie miasta Siedlce w 2016 roku
ustalono na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach zlozonych pzez podmioty
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odbierajqce odpady komunalne od wlaScicieli nieruchomoSci, podmiot prowadzqcy punkt
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, podmiot odbierajqcy pzeterminowane leki
zebrane w aptekach oraz danych o masie zu2ytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego
zebranego przez ELEKTROE KO.

W 2016 roku na terenie miasta Siedlce zebrano lqcznie 26 830,80 Mg

odpad6w

komunalnych, a w tym:

.

74% tvch odpadow (19 903.90 Mq) stanowity odpady komunalne odebrane przez
podmioty realizujqce odbi6r odpadow z nieruchomoSci zamieszkatych na podstawie
umow zawartych z Miastem Siedlce,

.

24% (6 498.26 Md stanowily odpady komunalne odebrane

z

nieruchomo6ci

niezamieszkalych na podstawie indywidualnych umow zawieranych przez wla6cicieli
nieruchomoSci z podmiotami Swiadczqcymi ww. uslugg,

.

2o/o

G28.64 Mq\ stanowily odpady komunalne dostarczone ptzez mieszkafc6w do

punktow zbiorki odpad6w komunalnych (PSZOK, apteki, punkt Elektroeko).

N-qcznq mase odpad6w komunalnych wytworzonych

na terenie miasta

Siedlce

w 2016 roku por6wnanqz masq odpadow komunalnych wytwozonych w 2014 i 2015 roku
przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3 t-aczna masa odpad6w komunalnvch wvtwozonvch na terenie miasta Siedlce
w latach 2014-2016
Odebrane odpady
odpady odebrane
z nieruchomo6ci zam ieszkatych
odpady zebrane

w punktach zbiorki odpadow
komunalnych (apteki, PSZOK itp.)
odpady odebrane z nieruchomoSci
niezamieszkalych (instytucje, fi rmy,
plac6wki oSwiatowe itp.)
LACZNIE

2014

2015

2016

18 233,37 Mg

18 861,28 Mg

19 903,90 Mg

40,00 Mg

238,00 Mg

428,64 Mg

6 842,73 Mg

7 696,34 Mg

6 498,26 Mg

25 076,10 Mg

26 808,85 Mg

26 830,80 Mg

Poszczegolne frakcje odpadow komunalnych wytworzonych na terenie miasta Siedlce

w 2016 roku, w podziale na odpady odebrane z nieruchomoSci zamieszkalych,

odpady

odebrane z nieruchomoSci niezamieszkatych oraz odpady problemowe zbierane w PSZOK,
aptekach i punkcie Elektroeko przedstawiajq tabele nr 4, 5,6 i 7 .
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Podmioty realizujqce w 2016 roku odbior odpad6w komunalnych na podstawie umow
zawartych z Miastem Siedlce, tj. PUK Serwis Sp6lka z o.o. w Siedlcach i Zaklad Utylizacji

Odpadow Sp6lka

z o.o. w

Siedlcach, odebraty lqcznie

19

903,86 Mg odpadow

komunalnych, w tym 5 353,28 Mg stanowity odpady komunalne zbierane selektywnie.

BezpoSrednio z nieruchomoSci zamieszkalych odebrano:

o
.
.
.
.

1 981,44 Mg odpad6w zielonych,
476,62 Mg papieru,

750,20 Mg plastiku, metali i opakowan wielomaterialowych,
555,46 Mg

szkNa,

783,68 Mg popiolu.

Ponadto wykonawcy ww. ustugi odebrali na zgloszenia telefoniczne mieszkahc6w miasta:

.
o
f

289,74 Mg odpadow wielkogabarytowych
516,14 Mg odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych.

ab.4 Por6wnanie mas odpad6w komunalnvch zebranych selektywnie pzez wla6cicieli
nieruchomoSci zamieszkafuch w poszczeq6lnvch sektorach w 2016 r.
|.-qcznie

SEKTOR III

SEKTOR IV

wszystkie
sektory

157,98 Mg

67,58 Mg

168,24 Mg

476,62 Mg

98,88 Mg

198,06 Mg

267,92M9

185,34 Mg

750,20 Mg

szklo

88,40 Mg

152,20 Mg

127,84 Mg

187,02 Mg

555,46 Mg

odpady zielone

163,00 Mg

776,38 Mg

397,54 Mg

644,52M9

1 981,44 Mg

popi6l

41,16 Mg

300,94 Mg

166,14 Mg

275,44 Mg

783,68 Mg

odpady
wielkogabaMowe
odpady budowlane
irozbi6rkowe

62,32M9

100,86 Mg

53,68 Mg

72,88 Mg

289,74 Mg

102,12 Mg

99,08 Mg

49,42M9

276,52M9

516,14 Mg

638,70 Mg

1 774,50 Mg

1 130,12 Mg

1 809,96 Mg

5 353,28 Mg

Rodzaj odpadu

SEKTOR

papier

82,82 Mg

tworzywa sztuczne,
metale,
opakowania
wielomaterialowe

RAZEM

I

SEKTOR

II
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Wykres 1. Masa odpad6w komunalnych zbieranych selektywnie i odebranych od wlaScicieli
nieruchomo6ci zamieszkatych w 2016 r. w Mg

Sektor

tv I

Sektor

Ilt

I

sektorll

I

sektorr

I

I

0

200

#
400

600

800

1000 1200

rPapier Plastik rSzklo rOpady zielone

1400

r

800

rPopi6t

Wykres 2. Masa odpadow komunalnych zbieranych selektywnie i odebranych na zgloszenie
telefoniczne od wlaScicieli nieruchomoScizamieszkalych w 2016 r. w Mg

I
I

Sektor lV

Sektor lll

Sektor ll

Sektor,

I
0

r

Od pady

50

100

wielkogabarytowe

r50

200

250

300

350

Odpady budowlane i rozbi6rkowe
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Tab.5. Masa zmieszanvch odpad6w komunalnvch odebranvch od wla6cicieli nieruchomo6ci
zamieszkafuch w 2016 r.
Rodzaj
odoadu

SEKTOR

zmieszane
odpady
komunalne

3 573,16 Mg

I

SEKTOR

II

3 884,64 Mg

SEKTOR III

SEKTOR IV

t-qczna masa

3 160,24 Mg

3 932,54 Mg

14 550,58 Mg

Wykres 3. Masa zmieszanych odpad6w komunalnych odebranych od wlaScicieli
nieruchomo6ci zamieszkatych w 2016 r. w Mg

Sektor lV
3 160.24

Sektor l!!

3 884.64

Sektor !l
Sektor

3 573,{6

I

0,00

500,00 1000,00 1500,00 2000,00

2500,00

Odpady zmieszane

Zestawienie poszczegolnych frakcji odpad6w komunalnych odebranych z nieruchomoSci
niezamieszkatych, kt6rych wNasciciele sq zobligowani posiadac umowg na odbior odpad6w

zawartqz dowolnie wybranym przedsiqbiorcq pzedstawia tabela 6.
Tab.6. Zestawienie odpadow komunalnvch odebranvch
w 2016 r.
Rodzaj odpadu
odpady zmieszane

papier, plastik, szkto, metale,
opakowan ia wielomaterialowe
odpady zielone

z

nieruchomoSci niezamieszkafuch

Kody odpad6w

Masa odpad6w odebranych

20 01 03

5 342,63 Mg

15 01

w 2016 r.

0'1 , 15 01 02,
15 01 07

124,27 Mg

20 02 01

156,24 Mg
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odpady budowlane i rozbiorkowe

17 01 01,17 01 07,

133,00 Mg

inne odpady komunalne
niewymienione wyzej
(np. z cmentazy, czyszczenia
ulic i plac6w itp.)

20 02 03, 20 03 03,
20 03 99

742,12 Mg

RAZEM

6 498,26 Mg

W 2016 roku wszystkie odpady komunalne odebrane z nieruchomo6ci zamieszkatych
zostaty przekazane do Regionalnej lnstalacji do Przetutarzania Odpadow Komunalnych

z

o.o. w Siedlcach na liniq sortowania odpad6w
komunalnych, ul. Sokolowska 2, Wola Suchozebrska, 08-125 Suchozebry, zgodnie
z Uchwalq Nr 212112 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 pa2dziernika 2012 r.
ZakNad Utylizacji Odpadow Sp6lka

w sprawie wykonania Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzglgdnieniem lat 2018-2023. Natomiast czq56 segregowanych odpad6w
komunalnych pochodzqcych z nieruchomoSci niezamieszkatych (firmy, instytucje itp.) zostala
przekazana do sortowni odpad6w KOMA Marcin Pechcin, ul. Przemyslowa 56, 05-311 Dgbe
Wielkie.

Na podstawie rocznego sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z realizaqi zadart
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok ustalono masg odpad6w
komunalnych poddanych procesom innym niz skNadowanie:

i

szkNo poddano procesom recyklingu,

z

papieru

i

w tym: 748,79 Mg stanowiq opakowania

tektury (kod 15 01 01), 382,97 Mg opakowania

z twozyw

sztucznych

(kod 15 01 02),206,01 Mg opakowaniaz metali (kod 15 01 04),601,15 Mg opakowania

ze szkla (kod 15 01 07) oraz surowce wtorne wydzielone ze strumienia zmieszanych
odpadow komunalnych tj. 65,15 Mg metali ielaznych (kod 1912 02),3,66 Mg metali
niezelaznych (kod 19 12 03), 1,08 Mg metali (kod 20 01 40),

kompostowania,

8.

Zbieranie odpad6w problemowych na terenie miasta Siedlce

Na podstawie umowy nr F.R2P.271.27.2014 z dnia 23 pa2dziernika 2014 r. zawarie)
pomigdzy Miastem Siedlce a konsorcjum firm: PUK SERWIS Sp6tka z o.o. ul. Brzeska 110,

08-110 Siedlce jako ,,Lidera" otaz REMONDIS Sp6lka

z o.o. ul. Zawodzie 16,
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02-981 Warszawa jako ,,Partnerem" na terenie bazy PUK Serwis Spolka z o.o. funkcjonuje
Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK). PSZOK pzyjmuje

nieodplatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez mieszkafc6w
Siedlec w gospodarstwach domowych. Przedmiotowa umowa zostata zawarta na 3 lata,
tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. PSZOK jest czynny od poniedzialku do piqtku'
ponadto Miasto Siedlce co roku zawiera umowQ na opro2nianie pojemnikow na

pzeterminowane leki zlokalizowanych w 27 siedleckich aptekach i utylizacjq tych odpadow.
W celu ulatwienia mieszkaficom miasta pozbywania siq zuzytego sprzqtu elektrycznego
elektronicznego, gmina zawarla porozumienie z ELEKTROEKO Organizacjq Odzysku
Sprzgtu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa, na

i

podstawie kt6rego mieszkahcy,
skorzysta6

z

a

takZe firmy, instytucje, placowki oSwiatowe itp. mogq

bezplatnej zbiorki ,,elektroodpad6ra/' bezpoSrednio

z

domow, lub innego

wskazanego miejsca. Uslugg tq mieszkahcy miasta mogA zam6wi6 telefonicznie'
ELEKTROEKO prowadzi tal<ze bezpNatny punkt zbi6rki ww. odpad6w, dzialalqcy w ka2dq
drugq sobotg miesiqca na parkingu przy CH Kaufland przy ul. SokoNowskiej

1

13'

Tab.7.

PSZOK ul. Brzeska 110
Masa odPad6w
zebranych w 2015 r'

Masa odpad6w
zebranych w 2016 r.

zu2rlty s przqt e le ktrycznY
ielektronicznv

27,10 Mg

17,33 Mg

pzeterminowane leki

0,001 Mg

0,001 Mg

zu2yle baterie

1,70 Mg

0,94 Mg

zuzyte opony

6,60 Mg

6,57 Mg

chemikalia

0,86 Mg

1,25 Mg

odzie? itekstYlia

0,36 Mg

0,35 Mg

popi6N

3,30 Mg

13,76 Mg

odpady ulegajqce
biodesradacii

17,40 Mg

49,54 Mg

odpady wielkogabarytowe

21,80 Mg

46,84 Mg

odpady budowlane
i rozbi6rkowe

123,9 Mg

255,70 Mg

Rodzaj odpadu/kod odPadu
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odpady opakowaniowe

4,20 Mg

2,96 Mg

metale

0,30 Mg

1,08 Mg

Zbi6rka przeterminowanych lek6w w aptekach
Rodzaj odpadu
pzeterminowane leki

Masa odpad6w
zebranvch w 20{5 r.

Masa odpad6w
zebranvch w 2016 r.

2,85 Mg

3,37 Mg

Zbi6rka elektroodpad6w prowadzona na terenie miasta przez ELEKTROEKO
Masa odpad6w
Masa odpad6w
Miejsce zbi6rki odpad6w
zebranych w 2016 r.
zebranvch w 2015 r.
odbiory z dom6w

12,64 Mg

14,41 Mg

odbiory ze szk6l

2,99 Mg

3,70 Mg

punkt ul. Sokoiowska 113

12,00 Mg

10,84 Mg

lnformacje

o terminach i godzinach pracy punkt6w zbiorki odpad6w problemowych sq

zamieszczone na stronie internetowej Miasta Siedlce: www.siedlce.pl w zakladce ,,ODPADY
KOMUNALNE" oraz na wydrukowanej przez Miasto broszurze'

9.

Realizacja um6w na Swiadczenie uslug odbierania odpad6w komunalnych
z nieruchomo6ci zamieszkalYch

przedsiqbiorcami realizujqcymi umowy na odbieranie
nale2ycie. lnterwencje
odpad6w komunalnych z nieruchomoSci zamieszkatych ukladala siq
nieterminowego odbioru odpadow, pominiqcia posesji podczas odbioru'

W 2016 roku wsp6lpraca z

dotyczqce

odpad6w oraz
niewystarczajqcej liczby lub pojemnoSci pojemnik6w lub work6w do zbierania
byty
zbyt malej czqstotliwoSci odbioru odpad6w w porownaniu z latami popzednimi
Ochrony Srodowiska'
nieliczne. Wszystkie zgloszenia mieszkaic6w, docierajqce do Referatu

do firmy
byly przekazywane drogq elektronicznq lub w naglych pzypadkach telefonicznie
terminu na ich
odbierajqcej odpady komunalne w danym sektorze wtaz z wyznaczeniem
pozycjonowania
usuniqcie. Miejsca odbioru odpad6w byty weryfikowane w systemie
odbierania odpadow
satelitarnego (GPS). W 2016 roku pzedsigbiorcom realizujqcym uslugq
skargi'
komunalnych nie zostafy naliczone kary umowne. Zdazaty sie tak2e nieuzasadnione
pozostawiajq je
Mieszkahcy zbyt p6zno wystawiajq pojemniki i worki z odpadami lub

firm wywozowych' Ponadto ze zgloszen
posesji
przedsiqbiorc6w odbierajqcych odpady wynika, 2e cz7$e Swie2o wybudowanych
Strona 113

w miejscu niedostgpnym dla pracownik6w

nie posiada numer6w pozqdkowych, co utrudnia im wykonywanie uslugi. W trakcie realizacji
um6w wykonawcy ptzekazali mieszkancom miasta 124 '100 sAuk work6w do selektywnej

zbi6rki odpad6w, 143 200 sztuk work6w na odpady zielone, 53 200 szuk work6w na popiol
z palenisk domowych.

10.

llo56 zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstajqcych z przelwarz:nia odpad6w komunalnych,
pozostalosci z sortowania i pozostalosci z mechaniczno-biologicznego
pnzetwarzania odpad6w komunalnych ptzeznaczonych do skladowania

W 2016 roku pzetworzeniu
komunalnych

oaz 2137,72 Mg

poddano

19

893,21 Mg zmieszanych odpad6w

odpad6w zielonych odebranych

z

terenu gminy oraz

zebranych w PSZOK.

z

Masa odpad6w, kt6ra powstala z przetworzenia ww. odpad6w, czyli pozostalosci
sortowania i pozostalosci z mechaniczno-biologicznego wzefirarzania odpad6w

komunalnych, kt6re zostaly ptzekazane do skladowania wyniosla 4 843,29 Mg'

Po procesie sortowania zmieszanych odpad6w komunalnych z ww. instalacji uzyskano

okolo54gMgsurowc6wwt6rnych,awtym:'lg2Mgpapieru,3SMgplastiku,4'lMgszkla
otaz 278 Mg metali.
11. Wymagany poziom recyklingu i odzysku oraz- poziom ograniczenia masy odpad6w
uGgajEcyiti biodegradacji przekazanych do skladowania

'1.1 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia
metodami pipieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla

W 2016 r.

osiqgnigty poziom recyklingu, przygotowania

i

odzysku innymi

do ponownego

u2ycia

iodzyskuinnymimetodaminiekt6rychfrakcjiodpad6wkomunalnych:papieru,metali,
podstawie
twozyw sztucznych i szkla wyni6sl '19,35 % Poziom zostal obliczony na
podmioty odbiera'iace
danych znajdujqcych sie w sprawozdaniach, zlozonych przez
odpady komunalne od wtascicieli nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych '
Obowiezek zlozenia sprawozdania peez podmiotu odbierajqce odpady komunalne

wynikazart.gnust.lustawyzdnial5wrzeSnialgg6r.outrzymaniuczystosci
z p62n' zm )' Zgodnie z zalacznikiem do
poziom6w
tozpozAdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 mala 2012 r' w sprawie
niekt6rych
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
frakcji odpad^w komunalnych (Oz. U. z 2016 t' poz 2167)' poziom recyklingu
i porzEdku w gminach (Dz. U.

2 2016 t. poz

25O
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i

przygotowania do ponownego u2ycia do osiqgnigcia

w 2016 r. powinien byc >18%.

W tabeli 8 zostaty zestawione uzyskane poziomy recyklingu dla Miasta Siedlce z czterech
ostatnich lat oraz poziomy wymagane do osiqgniqcia okre6lone w ww. rozpozqdzeniu.
Uzyskany w 2016 roku poziom recyklingu jest ni2szy od poziomu recyklingu z 2015 roku.

Jest to spowodowane zmianq wielkoSci wska2nika lqcznego udzialu odpadow papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkla w skladzie morfologicznym odpad6w komunalnych dla
teren6w miejskich, powyzej 50 tys. mieszkahc6w ustalanego na podstawie aktualnego
o/o, kt6ry slu2y do obliczenia
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami z 46,8oh do 49,3

poziomu recyklingu. Ponadto

z

nieruchomo6ci niezamieszkalych odebrano

niewystarczajqcq masg odpadow segregowanych, ktore takZe uwzglqdnia siq w ustaleniu
poziomu recyklingu.
Tab.8. poziomy recyklinou pzvqotowania do ponowneqo uZycia iodzvsku innymi metodami
paoierrr metali. tworzvw sztucznvch i szkla uzyskane w latach 2012 - 2016
ROK

2012

2013

2014

2015

2016

wymagany
poziom

10%

12o/o

14%

16o/o

18o/o

osiqgnigty
poziom

9%

13,40/o

24,90/o

25,940/o

19,35%

Wykres 4. Poziomy recyklingu uzyskane w latach 2012 -2016
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,0o%

s,oo%
o,oo%

ll ll

2015

2013

rWymagany

poziom

2016

rOsiqgnigtypoziom
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11.2 Poziom recyklingu, pllzygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi
metodami innych ni2 niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych

W 2016 r. osiqgniqty poziom recyklingu, pzygotowania do ponownego

uZycia

odzysku innymi metodami odpadow budowlanych i rozbiorkowych innych niZ
niebezpieczne wyniosl 10O%. Obliczenia poziomu dokonano na podstawie danych
znajdujqcych sig w sprawozdaniach zlozonych przez podmioty odbierajqce odpady

i

komunalne od wlaScicieli nieruchomo6ci zamieszkalych
zalqcznrkiem do rozpozqdzenia Ministra Srodowiska

z

i

niezamieszka{ych. Zgodnie

dnia 29 maia 2012 r. w sprawie

poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami
niekt6rych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami do osiqgnigcia w 2016 r.

powinien bye z42o/o. Ponizej zostaty zestawione uzyskane poziomy odzysku dla Miasta
Siedlce z pigciu ostatnich lat oraz poziomy wymagane do osiqgnigcia okre6lone
w ww. rozporzqdzeniu.

Tab.g. poziomv recvklinou. pavqotowania

do ponowneqo

u2ycia

i

odzvgku

innYmi

metodami innvch niz niebezpieczne odpadow budowlanvch i rozbi6rkowvch uzyskane
w latach2012 -2016

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

wymagany
poziom

30%

36%

38%

40%

42o/o

osiqgnigty
poziom

100%

100%

100%

100%

100%

11.3 poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazanych do skladowan ia

Wedlug zalqcznlka do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012

r-

w

sprawie poziom6w ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaiqcych
biodegradacji przekazywanych do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczenia masy tych odpadow (Dz. U. 22012 r. poz.676), dopuszczalny poziom masy

odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji (OUB) przekazywanych do
skladowania w 2016 r. w stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 r'
wynosi s 45%.
Wedlug obliczeri pzeprowadzonych na podstawie sprawozdan zlo2onych przez
pzedsiqbiorcow, poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych
biodegradacji (OUB) przekazanych do skladowania wyniosl 21,79%, a zatem poziom
ograniczenia masy odpad6w ulegajqcych biodegradacji pzekazanych do skladowania
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zostal osiqgniety. Ponizej zostaly zestawione uzyskane poziomy ograniczenia

z

pigciu

ostatnich lat oraz poziomy wymagane do osiqgnigcia okreSlone w ww. rozpozqdzeniu.
Tab.10. Poziomv ooraniczenia masv odpad6w komunalnvch uleoaiacvch biodeqradacii
pzekazanvch do skladowania uzvskane w latach 2012 - 2016
do

ROK

2012

wymagany
poziom

75o/o

osiqgniqty
poziom

68,00%

po 16.07.2013

2014

2015

2016

75o/o

50o/o

5Ao/o

50o/o

45o/o

63,710/o

68,620/o

59,200/o

48,870/o

21,790/o

16.07.2013

Wykres 5. Poziomy ograniczenia masy OUB uzyskane w latach 2012

-

2016

80,00%
70,00%
60,00%
50,oo%
40,00%
30,00%
20,00%
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o,o0%

2012

do 16.07.2013

od'16.07.2013 2014
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lr

2016

rWymaganypoziom aOsiqgniqtypoziom

12. Sankcje karne nakladane przez Mazowieckiego Wojew6dzkiego lnspektora
Ochrony Srodowiska

Na podstawie art. 9z ust. 2 pkt 2

i

ust. 3, art. 9zb ust. 2

i

art. 9zf ustawy z dnia

U.22016 r. poz.250
pofln. zm.), w zwiqzku z tozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 mala 2012 r.

13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach(Dz.

z

w sprawie poziom6w ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych

r. poz.676), oraz art. 104 i aft.

z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p62n. zm.), po
pzeprowadzeniu postgpowah wszczqtych z uzqdu, Mazowiecki Wojew6dzki lnspektor

odpad6w (Dz. U. 22012

1O7 ustawy
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Ochrony Srodowiska decy{q z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz decy{q z dnia 24 kwietnia

2016 r. nalozyl na Miasto Siedlce kary pienig2ne za niewykonanie obowiEzku okreslonego
w art. 3c ustawy o uttzymaniu czysto*ci i porzqdku w gminach, w zwiEzku z nieosiqgnigciem
wymaganych w 2013 r. i 2014 t.50% poziom6w ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegajacych biodegradacji pzekazywanych do skladowania. Kara pieniezna za 2013 rok
wyniosla 11 1 514,00 zl, natomiast kara pieniezna za 2014 rok wyniosla 127 268'00 zl.

Pzedmiotowe kary pieniQzne zostaly umorzone w zwiqzku ze spelnieniem przez gminq
przeslanek okreslonych w art. gze ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku
w gminach. W roku 2015, nastepujEcym po latach, za kt6re zostaly nalozone kary, Miasto
Siedlce osiqgnqlo wymagany poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych
biodegradacji pzekazywanych do skladowania

ti.

przy wymaganym w 2015

48,87o/o

r.

poziomie 50%.

1

3, Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w

Siedlcach gminnym systemem odbioru odpad6w komunalnych objqto nieruchomo6ci
zamieszkale, kt6rych wlasciciele w 2016 r. wnosili na tzecz Miasta siedlce oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2b ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach, z pobranych oplat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, kt6re obejmujq:

a)

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku

i

unieszkodliwiania odpad6w

komunalnych,

b)
c)
d)
e)

koszty twozenia i utrzymania punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych,

koszty obslugi administracyjnej tego systemu,
edukacji ekologicznej w zakresie prawidlowego postqpowania z odpadami komunalnymi,

usunigcia odpad6w komunalnych

z

miejsc nieprzeznaczonych do ich skladowania

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia14 grudnia 2012t. o odpadach'
Za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dochody uzyskane z tytulu optat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosly 7 104 566,77 zl, w tym 4 828 453,57 zl
wptynglo do budzetu miasta z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
os6b prawnych (zabudowa wielorodzinna) oraz 2 267 960,25 zl z tytulu oplat od os6b

fizycznycll (zabudowa .iednorodzinna). Natomiast zaleglosci

z Mulu oplat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzieri 31.12.2016 r. wyniosv 226 108,41 zl.
w kwocie tej uwzgledniono tak2e 22O,OO zl zaleglosci z tytulu gzywny w celu pzymuszenia
do wykonania obowiEzku usuniecia odpad6w komunalnych magazynowanych w mieiscu do
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tego celu niepzeznaczonym. W 2016 roku umozono zalegloSci podatkowe w wysokoSci
255,00 zl, wydano tak2e 3 decyzje odmawiajqce umorzenia zalegNoSci podatkowych z tytulu
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tab.1 1. Dochodv pochodzace z oplat za qospodarowanie odpadami komunalnvmi osiaqniete
w 2016 roku

KWOTY

ZESTAWIENIE DOCHODOW

wptywy z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w tym od os6b fizycznych,

2267 960,25 zl

- w tym od osob prawnych (spoldzielnie, wsp6lnoty mieszkaniowe,

4 828 453,57 zl

zazqdca komunalnego zasobu mieszkaniowego)
w tym nadplaty:

22246,96 zl

- od osob fizycznych,

2 456,15 zl

- od os6b prawnych

7 096 413,8221

RAzEM
Koszty upomnien z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami

5 530,40 zl

Odsetkiz tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami

2 622,55 zl

komunalnvmi
komunalnymi

r.AczNY DOCHoD

-

7 104 566,77 zl

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016
roku wyniosly lqcznie 8237168,75 zl, w tym wydatki na zagospodarowanie odpad6w
komunalnych wyniosty 4 343 256,70 zl, na odbieranie odpad6w komunalnych wyniosty
3 260 668,30 zl, na funkcjonowanie punktu selektywnej zbi6rki odpadow komunalnych
(PSZOK) oraz na odbior i utylizacjg przeterminowanych lekow z pojemnik6w
zlokalizowanych

w aptekach wyniosty 328 765,60 zl.

Poni2el

w tabeli 12 pzedstawiono

zestawienie wydatk6w na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi'
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Tab.12. Zestawienie wvdatk6w zwiazanvch z funkcionowaniem svstemu qospodarowania
odpadami komunalnvmiw 2016 roku

wYDANE SRoort

KATEGORIE WYDATKOW

3 260 668,30 zl

wydatki na odbieranie opad6w komunalnych

4 343 256,70 zl

wydatki na zagospodarowanie opad6w komunalnych

320 122,0A zl

wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsNugq PSZOK

297 933,73 zl

wydatki na obsluga administracyjna systemu

wydatkiz tytulu umowy zawartej na odbi6r
i utylizacjq przeterminowanych lek6w

I643,60 zl

wydatki na koszty komorn icze pobrane przez Uzqd
Skarbowy oraz koszty postgpowania kasacyjnego

1747,4221

wydatki na bie2qce utrzymanie aplikacji mobilnejWYWOZ|K
SIEDLCE

4 797,00 zl

LACZNIE

W celu

wyegzekwowania zalegtych naleznoSci

8 237 168,75 zl

z tytuNu opNat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi wystawiono 684 upomnienia oraz 16 tytul6w wykonawczych.
O zalegNosciach w uiszczaniu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwlaSciciele
nieruchomo6ci zamieszkalych sq takZe powiadamiani wiadomo$ciq SMS.

14. Edukacia ekologiczna

W celu upowszechnienia zasad prawidlowego segregowania odpad6w

komunalnych

pracownicy Referatu Ochrony Srodowiska przekazywali mieszkahcom broszury informacyjne
o zasadach prawidlowej segregacji odpadow komunalnych, ulotkg o funkcjonowaniu Punktu
Selektywnej Zbi6rki Odpadow Komunalnych oruz ulotkq o sposobach zbiorki
,,elektroodpad6ra/' prowadzonej

na terenie miasta pzez Organizacjq Odzysku Zu2ytego

Sprzgtu Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO.

Pod koniec 2016 r. Zaklad Utylizacji Odpadow Sp6lka z o.o. w Siedlcach wspolnie
z pracownikami Referatu Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Siedlce opracowal projekt
broszury informacyjnej o nowych zasadach segregacji odpadow komunalnych, kt6re zaczqly
obowiqzywa6 w 2017 roku. Ponadto powstal projekt tablic informacyjnych na oslony
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Smietnikowe

z

zasadami selektywnej zbi6rki odpad6w. Tablice te

w 2017 roku zostaty

sfinansowane izainstalowane pzez Spolke we wszystkich miejscach gromadzenia odpad6w

komunalnych

w

zabudowie wielorodzinnej. Zaklad Utylizacji Odpad6w Sp6lka

nieodplatnie wyposa2yl budynki wielorodzinne

w lV sektorze w pojemniki

z

o.o.

,,trojaki" do

selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych.

Na gl6wnej stronie internetowej Miasta Siedlce funkcjonuje baner informacyjny
,,ODPADY KOMUNALNE", aktualizowany

pzez ptacownikow Referatu Ochrony Srodowiska,

o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
obowiqzujqcym na terenie naszego miasta. Na stronie sA zamieszczane aktualne
zawierajqcy podstawowe informacje

harmonogramy odbierania odpadow komunalnych dla wszystkich sektorow, formularze
deklaracji do pobrania otaz biezqce informacje o systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
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lstotnym zadaniem gminy jest pzyblizenie najmlodszym zasad postgpowania
z odpadami komunalnymi. Na gl6wnej stronieinternetowejwww.siedlce.pl w banerze
informacyjnym ODPADY KOMUNALNE w zakladce: "Jak segregujemy odpady? Zagrai
i Sprawd2." jest dostqpna gra pn. ,,Segreguj odpady".
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W 2016 roku udostepniono mieszkaficom miasta aplikacjg na uzqdzenia mobilne
pn. WYWOZIK SIEDLCE. Aplikacjq dostarczyla i utrzymuje firma Goste Spolka
z ograniczonq odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Rybniku na podstawie umowy
nr GK-ROS.7021.5.15.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Aplikacja umo2liwia mieszkancom
miasta ustalenie najblizszych terminow odbioru poszczegolnych frakcji odpadow
komunalnych. Zawiera tak2e aktualne informacje

o

zasadach prowadzenia selektywnej

zbi6rki odpad6w. Z aplikaqi kozysta okolo 500 gospodarstw domowych.

15. Podsumowanie
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Siedlce za rok2016

zostala opracowana w celu weryfikacji mo2liwo6ci technicznych

i

organizacyjnych gminy

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma r6wnie2
informacji

o

dostarczy6

liczbie mieszkahc6w, liczbie wla6cicieli nieruchomo6ci objgtych nowym

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyl niezbgdnych informacji

dla stwozenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
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Na

2e

podstawie zebranych danych mo2na jednoznacznie stwierdzi6,

system

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Siedlce funkcjonuje nalezycie. System
dziala zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisamiw oparciu o akty normatywne r62nego szczebla.

W 2016 r. Miasto Siedlce osiqgnqlo zarowno wymagany poziom recyklingu i pzygotowania

do ponownego u2ycia papieru, metali, twozyw sztucznych
pzygotowania do ponownego u2ycia

i

i

i

szkla, poziom recyklingu,

odzysku innymi metodami odpad6w budowlanych

rozbi6rkowych innych ni2 niebezpieczne otaz osiqga wymagany prawem poziom

ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do
skladowania. Zdecydowana wiqkszoSc odpad6w komunalnych jest poddawana innym ni2
skladowanie procesom przetwazania. Gmina w ramach ustalonej oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi odbiera wszystkie odpady komunalne wytwozone
w gospodarstwach domowych. Ma to przeciwdzialac skladowaniu odpadow w miejscach do
tego celu niepzeznaczonych.

W 2016 roku okolo 82% mieszkahcow miasta zadeklarowala

selektywnq zbiorkg

odpad6w komunalnych. Wptyw na ten wyb6r mialo podwy2szenie miesigcznej oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkafc6w, kt6zy nie segregujq odpadow.

Od 1 wze6nia 2016 roku miesigczna stawka oplaty za gospodarowanie
komunalnymi zostala zwigkszona

z

12,OO

odpadami

zl do 17,00 zl od mieszkafica, jezeli odpady nie sq

zbierane w spos6b selektywny.

Wykres 6. Deklarowany sposob zbierania odpadow komunalnych przez mieszkahcow miasta
w poszczeg6lnych sektorach w 2016 r.

rSystem selektywny

System zmieszany

Sektor lV
20%

Sektor lll
21o/o

Sektor ll
Sektor

,

!

12%

80o/o

90o/o

l00o/o
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Jednakze, fakt ten nie prze+ozyl sie na wysokos6 poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla
uzyskany w 2016 roku. Poziom recyklingu zaniza niewystarczajqca segregacja odpad6w
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Priorytetowym zadaniem na lata nastepne iest

systematyczne pzeprowadzanie kontroli zbierania odpad6w komunalnych pzez
mieszkaic6w budynk6w wielorodzinnych w zakresie prawidlowej segregacji odpad6w oraz
dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej.

W 2016 roku nie

realizowano na terenie gminy nowych inwestycji zwiqzanych

z gospodarkq odpad6w komunalnych ze wzglqdu na brak zapotzebowania.
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