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1. Wstęp    

Niniejsza informacja stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi  

na terenie Miasta Siedlce, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawy prawne 

Obowiązek opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika  

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

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9tb ww. ustawy,  

na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

• możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

• potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

• koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

• liczbę mieszkańców, 

• liczbę 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, 

• ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

• ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Uchwały kształtujące ramy formalno-prawne systemu w 2018 roku: 

a) uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października  

2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, zmieniona uchwałami 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Nr 35/13 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 120/13 

z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 120/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 168/13 z dnia 28 

października 2013 r.  Nr 159/14 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 205/14 z dnia 6 października 

2014 r., Nr 64/15 z 6 lipca 2015 r., Nr 166/18 z dnia 16 października 2018 r. 
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b) uchwała Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce 

(Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6728), 

c) uchwała Nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2016 r.  poz. 5381 z późn. 

zm.) 

d) uchwała Nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 4425), 

e) uchwała Nr XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki 

opłaty (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5379) 

 Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są uzależnione  

od liczby mieszkańców zamieszkujących samodzielny lokal mieszkalny. Od 1 września  

2016 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

zwiększona z 12,00 zł do 17,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny, natomiast miesięczna stawka opłaty w przypadku zbierania odpadów  

w sposób selektywny nie uległa zmianie i wynosi 8,50 zł. Wyszczególnione stawki opłat  

malały sukcesywnie dla każdego następnego mieszkańca danego lokalu, począwszy od 

czwartego mieszkańca.  

f) uchwała Nr XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6120),  

g) uchwała Nr XLIX/559/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XX/410/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału miasta na 

sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 

2018 r.  poz. 4980 z późn. zm.) 

 

3. Charakterystyka sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Siedlcach 
 

W 2018 roku odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych był 

realizowany przez Miasto Siedlce na podstawie umów z wykonawcami, wyłonionymi 

w drodze przetargu nieograniczonego. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie indywidualnych umów zawartych 

przez właścicieli takich nieruchomości z przedsiębiorcami, wpisanymi do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce. 

W 2018 roku usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce świadczyły następujące firmy: 

 SEKTOR I  - PUK SERWIS Spółka z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, 

 SEKTOR II - PUK SERWIS Spółka z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, 

 SEKTOR III - PUK SERWIS Spółka z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, 

 SEKTOR IV - Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce. 

W 2018 roku uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości było 12 podmiotów wpisanych do rejestru 

działalności prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce. Faktyczną działalność  

w ww. zakresie prowadziło 5 przedsiębiorców wyszczególnionych poniżej. 

 

Tab. 1  Wykaz firm odbierających odpady komunalne z terenu Siedlec w 2018 r. 

 

NAZWA FIRMY ADRES SIEDZIBY 

PUK Serwis Spółka z o.o. 
w Siedlcach 

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110 

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka 
z o.o. w Siedlcach 

08-110 Siedlce, ul. Błonie 3 

REMONDIS Spółka z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 

CZARNOCKI M 
Marcin Andrzej Czarnocki 

08-110 Siedlce, ul. Niklowa 12 

KOMA Marcin Pechcin 05-311 Dębe Wielkie, ul. Pedagogów 19 

 

Odpady komunalne z terenu miasta odbierane były jako zmieszane i zebrane w sposób 

selektywny. Selektywna zbiórka odbywała się w podziale na następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) papier i tektura, 

b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - zbierane w jednym 

pojemniku/worku, 

c) szkło, 



S t r o n a  | 4 

 

d) odpady zielone (czyli skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie i inne części roślin 

pochodzących z prac porządkowych w ogrodach); odpady zielone oprócz gromadzenia  

w odpowiednich pojemnikach/workach można także gromadzić w przydomowych 

kompostownikach, 

e) popiół z palenisk domowych, 

f) odzież i tekstylia, 

g) odpady higieniczne, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór odbywa się po uprzednim telefonicznym 

zgłoszeniu przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za odbieranie odpadów w danym 

sektorze,, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór odbywa się po uprzednim telefonicznym 

zgłoszeniu przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za odbieranie odpadów w danym sektorze. 

Z terenu zabudowy jednorodzinnej, odpady komunalne, wymienione w punktach a-g,  

były odbierane w oznakowanych foliowych workach. Natomiast na terenie zabudowy 

wielorodzinnej, mieszkańcy korzystali z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zlokalizowanych w altanach śmietnikowych lub w ich pobliżu. Są to 

odpowiednio oznakowane kontenery o pojemności 240 litrów lub 1100 litrów. Odpady 

budowlane i rozbiórkowe były odbierane w workach typu Big Bag lub w metalowych 

pojemnikach o pojemności 1100 litrów. W przypadku niewielkich ilości odpadów 

remontowych powstałych w gospodarstwie domowym, istnieje możliwość umieszczenia tych 

odpadów w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, jeśli nie są to odpady 

niebezpieczne, nie zawierają gruzu betonowego, gruzu ceglanego oraz odpadowych 

materiałów ceramicznych. 

 

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata  

2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023, Miasto Siedlce w 2018 wchodziło w skład 

regionu ostrołęcko-siedleckiego. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości obowiązane były do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK). Tabela nr 2 zawiera wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych i instalacji zastępczych, wyznaczonych uchwałą Nr 166/18 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. 
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Tab. 2 Wykaz Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla obsługi    

regionu ostrołęcko-siedleckiego 

Rodzaj instalacji 

Instalacje regionalne do 
przetwarzania odpadów 

komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres instalacji) 

Instalacje zastępcze do czasu 
uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres 

instalacji) 
Instalacja  
do mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania 
odpadów 
komunalnych - 
MBP 

MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k., 
Sortownia zmieszanych odpadów 
komunalnych  
oraz selektywnie zebranych  
i instalacja do kompostowania 
odpadów ulegających 
biodegradacji w m. Ławy,  
gm. Rzekuń 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
- instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych,  m. Stare 
Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 
NOVAGO Sp. z o.o. – Instalacja 
BMP w m. Kosiny Bartosowe gm. 
Wiśniewo (z regionu 
ciechanowskiego) 

Zakład Utylizacji Odpadów   
Sp. z o.o. w Siedlcach -instalacja 
do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania  zmieszanych 
odpadów komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
- instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych,  m. Stare 
Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 
PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, 
Sortownia odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz zebranych 
selektywnie oraz część 
biologiczna do przetwarzania 
frakcji organicznej wydzielonej ze 
zmieszanych odpadów 
komunalnych, Wola Ducka gm. 
Wiązowna (z regionu 
warszawskiego)  

Ostrołęckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. w Ostrołęce - instalacja do 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych w m. Goworki, gm. 
Rzekuń 

Zakład Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o. w Siedlcach -instalacja 
do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania  zmieszanych 
odpadów komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
- instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, m. Stare 



S t r o n a  | 6 

 

Rodzaj instalacji 

Instalacje regionalne do 
przetwarzania odpadów 

komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres instalacji) 

Instalacje zastępcze do czasu 
uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres 

instalacji) 
Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - 
instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, m. Stare 
Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 

MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k., 
Sortownia zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz selektywnie 
zebranych i instalacja do 
kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji w m. 
Ławy, gm. Rzekuń 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp.  
z o.o. w Siedlcach -instalacja do 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania  zmieszanych 
odpadów komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

Instalacje do 
przetwarzania 
odpadów 
zielonych i 
bioodpadów – 
kompostownie 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrołęckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. w Ostrołęce - instalacja do 
przetwarzania odpadów zielonych i 
innych bioodpadów w m. Goworki, 
gm. Rzekuń 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o. w Siedlcach - Kompostownia 
odpadów zielonych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
-  Kompostownia odpadów 
zielonych w Starym Lubiejewie, 
gm. Ostrów Mazowiecka 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o. w Siedlcach - Kompostownia 
odpadów zielonych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

Ostrołęckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. w Ostrołęce - instalacja do 
przetwarzania odpadów zielonych 
i innych bioodpadów w m. 
Goworki, gm. Rzekuń 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej 
-  Kompostownia odpadów 
zielonych w Starym Lubiejewie, 
gm. Ostrów Mazowiecka 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej -  
Kompostownia odpadów zielonych  
w Starym Lubiejewie,  
gm. Ostrów Mazowiecka 

Ostrołęckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. w Ostrołęce - instalacja do 
przetwarzania odpadów zielonych 
i innych bioodpadów w m. 
Goworki, gm. Rzekuń 
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Rodzaj instalacji 

Instalacje regionalne do 
przetwarzania odpadów 

komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres instalacji) 

Instalacje zastępcze do czasu 
uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych (nazwa 
zarządzającego, adres 

instalacji) 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o. w Siedlcach - Kompostownia 
odpadów zielonych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

Składowiska 
odpadów 
powstających  
w procesie MBP  
i pozostałości  
z sortowania - 
składowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o. w Siedlcach - 
Składowisko odpadów 
komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Ostrowi Mazowieckiej - 
Składowisko odpadów w m. Stare 
Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 
Zakład Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Warce - Składowisko 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
w Warce, gm. Warka (z regionu 
radomskiego) 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej -  
Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
w m. Stare  Lubiejewo, gm. Ostrów 
Mazowiecka 

Zakład Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o. w Siedlcach - 
Składowisko odpadów 
komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, gm. Suchożebry 

 

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach jest zarządzającym 

Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowaną w Woli 

Suchożebrskiej, która ma następujące moce przerobowe: 

1) przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (część mechaniczna) –  

50 000 Mg/rok 

2) przetwarzanie pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12 (część biologiczna) –  

25 000 Mg/rok 

3) przetwarzanie odpadów zielonych – 1 600 Mg/rok, 

4) przetwarzanie pozostałości  sortowania  i z mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

a) dla odpadu o kodzie 19 12 12 – 20 000 Mg/rok 

b) stabilizat o kodzie 19 05 99 – 20 000 Mg/rok. 
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5. Liczba mieszkańców  
 
Na podstawie danych z programu informatycznego obsługującego system gospodarki 

odpadami komunalnymi ustalono, że w 2018 roku liczba mieszkańców Siedlec objętych 

systemem odbierania odpadów komunalnych wynosiła 67 519 osoby, co stanowi 87,6% 

osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Siedlce. Na dzień 31 grudnia 2018 r.  

na terenie miasta Siedlce na pobyt stały było zameldowanych 75 392 osób. Różnicę tworzą 

osoby zameldowane w naszym mieście, ale na stałe mieszkające na terenie innej gminy 

np. osoby studiujące i pracujące w innych miastach. Różnica może być także spowodowana 

wyjazdami mieszkańców w celach zarobkowych za granicę. Poza tym powszechnym 

zjawiskiem jest fikcyjne meldowanie w Siedlcach dzieci z gmin podmiejskich w celu 

ułatwienia posłania dzieci do miejskich przedszkoli lub szkół.  

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano  

12 wezwań do złożenia deklaracji oraz 15 wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących 

weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. W większości przypadków sprawy zostały 

zakończone złożeniem wyjaśnień lub złożeniem deklaracji przez właścicieli nieruchomości.  

Na bieżąco są także weryfikowane deklaracje zmieniające wysokość opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty deklaracji składane przez 

właścicieli nieruchomości. Ponadto weryfikowane są liczby zadeklarowanych osób 

zamieszkujących daną nieruchomość na podstawie wykazów zgonów i urodzeń w danym 

miesiącu. 

 

6. Liczba 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 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Siedlcach nie obejmuje 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W 2018 roku 

pracownicy Urzędu Miasta Siedlce przeprowadzili szereg kontroli w zakresie utrzymania 

czystości na nieruchomościach niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości, którzy  

nie wypełnili obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 

oraz nie posiadali umów na odbiór odpadów komunalnych zostali pouczeni  

o ww. obowiązkach, wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. W 2018 roku dokonano 124 kontroli nieruchomości niezamieszkałych, zostało 

wysłanych 15 wezwań do okazania umów na odbieranie odpadów komunalnych 

z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele pozostałych nieruchomości dostarczyli, 

umowy do Prezydenta Miasta w ciągu 14 dni od dnia kontroli. 
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7. Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Siedlce 
 
Masę odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu miasta Siedlce w 2018 

roku ustalono na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty prowadzące na terenie 

miasta zbieranie odpadów oraz rocznej informacji składanej przez RIPOK w Woli 

Suchożebrskiej. 

W 2018 roku na terenie miasta Siedlce odebrano łącznie 28 008,140 Mg odpadów 

komunalnych, a w tym: 

• 21 688,57 Mg stanowiły odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych 

na podstawie umów zawartych z Miastem Siedlce,  

• 6 319,570 Mg stanowiły odpady komunalne odebrane z nieruchomości 

niezamieszkałych na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami świadczącymi ww. usługę. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrano 341,335 Mg 

odpadów, dostarczonych przez mieszkańców. 

Łączną masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Siedlce w 2018 roku 

porównaną z masą odpadów komunalnych odebranych i zebranych w latach 2014 - 2017 

roku przedstawiono w tabeli 3. 

Tab. 3 Łączna masa odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie miasta 

Siedlce w latach 2014-2018 w Mg 

Odebrane odpady 2014 2015 2016 2017 2018 

odpady odebrane  
z nieruchomości 
zamieszkałych 

18 233,370 18 861,280 19 903,900 20 505,410 21 688,570 

odpady zebrane  
w PSZOK  

40,000 238,000 428,640 617,004 341,335 

odpady odebrane 
z nieruchomości 
niezamieszkałych 
(instytucje, firmy, 
placówki 
oświatowe itp.) 

6 842,730 7 696,340 6 498,260 6 679,148 6 319,570 

ŁĄCZNIE 25 076,100 26 808,850 26 830,800 27 801,562 28 349,475 
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Poszczególne frakcje odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Siedlce  

w 2018 roku, w podziale na odpady odebrane z nieruchomości zamieszkałych, odpady 

odebrane z nieruchomości niezamieszkałych oraz odpady problemowe zbierane                           

w PSZOK-u  przedstawiają tabele nr 4, 5 i 6. 

Podmioty realizujące w 2018 roku odbiór odpadów komunalnych na podstawie umów 

zawartych z Miastem Siedlce, tj. PUK Serwis Spółka z o.o. w Siedlcach i Zakład Utylizacji 

Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach, odebrały łącznie 21 688,57 Mg odpadów komunalnych, 

w tym 7 407,96 Mg stanowiły odpady komunalne zbierane selektywnie. 

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odebrano: 

• 2404,82 Mg odpadów zielonych, 

• 623,24 Mg papieru,  

• 1016,90 Mg plastiku, metali i opakowań wielomateriałowych, 

• 609,62 Mg szkła, 

• 661,56 Mg popiołu, 

• 67,06 Mg odzieży i tekstylia, 

• 370,20 Mg odpadów higienicznych, 

• 6,64 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych. 

Ponadto wykonawcy ww. usługi odebrali na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców miasta: 

• 518,04 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

• 1129,88 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Tab. 4 Porównanie mas odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych sektorach w 2018 r. w Mg 

Rodzaj odpadu SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR 
IV 

Łącznie 
wszystkie 
sektory 

papier 111,16 125,88 168,62 217,58 623,24 

tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

97,58 277,62 325,28 316,42 1016,90 

szkło 38,69 157,18 189,55 224,20 609,62 

Zmieszane 
odpady 

opakowaniowe 
0,52 1,84 4,28 0 6,64 

odpady zielone 225,88 890,70 532,30 755,94 2404,82 

popiół 37,52 254,90 149,16 219,98 661,56 
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odzież i tekstylia 12,74 12,50 12,42 29,4 67,06 

odpady 
higieniczne 30,48 158,38 108,48 72,86 370,20 

odpady 
wielkogabarytowe 68,00 156,72 145,28 148,04 518,04 

odpady 
budowlane 

i rozbiórkowe 
145,40 340,18 289,02 355,28 1129,88 

RAZEM 767,97 2375,90 1924,39 2339,70 7407,96 

 

 

Wykres 1. Udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i odebranych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w 2018 r. w Mg 
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Wykres 2. Udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i odebranych na zgłoszenie 

telefoniczne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2018 r. w Mg 

 

 

 
Wykres 3. Masa zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w  2018 r. w Mg 
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Zestawienie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 

niezamieszkałych, których właściciele są zobligowani posiadać umowę na odbiór odpadów 

zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą przedstawia tabela 5. 

 

Tab. 5 Zestawienie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych 

w 2018 r. w Mg 

Rodzaj odpadu Masa odpadów odebranych 

odpady zmieszane 4649,774 

papier, plastik, szkło, metale, 
opakowania wielomateriałowe 372,774 

odpady zielone 183,220 

odpady budowlane  
i rozbiórkowe 168,140 

inne odpady komunalne 
niewymienione wyżej  

(np. z cmentarzy, czyszczenia ulic 
i placów itp.) 

945,662 

RAZEM 6319,57 
 

W 2018 roku wszystkie odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych 

zostały przekazane do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach na linie sortowania odpadów 

komunalnych, ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska, 08-125 Suchożebry, zgodnie                     

z Uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r.         

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Natomiast część segregowanych odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.) została 

przekazana do sortowni odpadów KOMA Marcin Pechcin, ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe 

Wielkie, do Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych nr 03 Stora Enso Poland S.A. oraz do 

instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do 

produkcji papieru i tektury Mondi Świecie S.A. 

Na podstawie rocznego sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok ustalono masę odpadów 

komunalnych poddanych procesom innym niż składowanie: 
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1) Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi: 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów w Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1746,114 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 761,637 

15 01 04 Opakowania z metali 382,628 

15 01 07 Opakowania ze szkła 756,690 

20 01 01  Papier i tektura 2,770 

20 01 02 Szkło 4,040 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,810 

suma 3654,689 
 

2) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poddanych procesowi 

kompostowania - 2 588,040 Mg; 
3) Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych procesom odzysku -           

1 472,74 Mg. 
 

8. Zbieranie odpadów problemowych na terenie miasta Siedlce 
 

Na podstawie umowy nr F.RZP.271.30.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zawartej 

pomiędzy Miastem Siedlce a konsorcjum firm: PUK SERWIS Spółka z o.o. ul. Brzeska 110, 

08-110 Siedlce jako „Lidera” oraz REMONDIS Spółka z o.o. ul. Zawodzie 16,  

02-981 Warszawa jako „Partnera” na terenie bazy PUK Serwis Spółka z o.o. ul. Brzeska 110 

w Siedlcach funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez 

mieszkańców Siedlec w gospodarstwach domowych. Przedmiotowa umowa została zawarta 

na 3 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ponadto Miasto Siedlce co roku zawiera umowę na opróżnianie pojemników  

na przeterminowane leki zlokalizowanych w 27 siedleckich aptekach i utylizację tych 

odpadów. 
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Tab. 6  Zbiórka odpadów problemowych na terenie miasta Siedlce oraz porównanie mas 

poszczególnych rodzajów odpadów zebranych w latach 2015 -2018 w Mg 

 

Informacje o terminach i godzinach otwarcia PSZOK są zamieszczone na stronie 

internetowej Miasta Siedlce: www.siedlce.pl w zakładce „ODPADY KOMUNALNE”, w 

aplikacji mobilnej WYWOZIK Siedlce oraz na wydrukowanej przez Miasto broszurze. 

 
9. Realizacja umów na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych 

 z nieruchomości zamieszkałych 

 
W 2018 roku współpraca z przedsiębiorcami realizującymi umowy na odbieranie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych układała się należycie. Interwencje 

dotyczące nieterminowego odbioru odpadów, pominięcia posesji podczas odbioru, 

PSZOK ul. Brzeska 110 

Rodzaj odpadu 2015 2016 2017 2018 

zużyty sprzęt 
elektryczny               
i elektroniczny  

27,10 17,33 18,199 26,895 

przeterminowane 
leki 0,001 0,001 0,00 0,00 

zużyte baterie 1,70 0,94 0,40 0,370 

zużyte opony 6,60 6,57 27,06 8,380 

chemikalia 0,86 1,25 1,36 1,270 

odzież i tekstylia 0,36 0,35 3,36 2,280 

popiół 3,30 13,76 8,18 6,040 

odpady ulegające 
biodegradacji 17,40 49,54 51,72 40,640 

odpady 
wielkogabarytowe 21,80 46,84 60,64 56,640 

odpady budowlane                               
i rozbiórkowe 123,9 255,70 394,44 189,580 

odpady 
opakowaniowe 4,20 2,96 4,74 8,720 

metale 0,30 1,08 1,24 0,520 

Zbiórka przeterminowanych leków w aptekach 

Rodzaj odpadu 2015 2016 2017 2018 

przeterminowane 
leki 2,85 3,37 3,555 3,578 
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niewystarczającej liczby lub pojemności pojemników, niewystarczającej liczby worków do 

zbierania odpadów oraz zbyt małej częstotliwości odbioru odpadów w porównaniu z latami 

poprzednimi były nieliczne. Wszystkie zgłoszenia mieszkańców, docierające do Referatu 

Ochrony Środowiska, były przekazywane drogą elektroniczną lub w nagłych przypadkach 

telefonicznie do firmy odbierającej odpady komunalne w danym sektorze wraz z 

wyznaczeniem terminu na usunięcie uchybień. Miejsca odbioru odpadów były weryfikowane 

w systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS). W 2018 roku przedsiębiorcom realizującym 

usługę odbierania odpadów komunalnych zostały naliczone kary umowne za nie 

kontrolowanie właścicieli pod kątem zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z 

Regulaminem i nie przekazanie informacji o tym fakcie Zamawiającemu. Zdarzały się także 

nieuzasadnione skargi. Mieszkańcy zbyt późno wystawiają pojemniki i worki z odpadami lub 

pozostawiają je  w miejscu niedostępnym dla pracowników firm wywozowych. Ponadto ze 

zgłoszeń przedsiębiorców odbierających odpady wynika, że część świeżo wybudowanych 

posesji nie posiada numerów porządkowych, co utrudnia im wykonywanie usługi. W trakcie 

realizacji umów wykonawcy przekazali mieszkańcom miasta następującą ilość worków do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

 

Tab. 7. Ilość wydanych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne dla 

mieszkańców miasta w 2018 r. w szt. 

 

 Plastik Papier Szkło Popiół Odpady 
zielone 

Odpady 
higieniczne 

Odzież i 
tekstylia 

sektor I 9200 8518 6924 6274 15094 1388 908 

sektor II 50252 15062 15780 21606 83389 7011 3985 

sektor III 24993 10050 11319 17095 48992 3724 2245 

sektor IV 33546 12370 7209 18700 61801 4952 1529 

razem 117991 46000 41232 63675 209276 17075 8667 

 

 
10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych  

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
 
W 2018 na terenie miasta odebrano 18 930,384 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz 2 588,040 Mg odpadów zielonych. Po sortowaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w RIPOK w Woli 
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Suchożebrskiej powstało 5 484,180 Mg odpadów o kodach 19 12 12 oraz 19 05 99 

(pozostałości z sortowania), które zostały przekazane na składowisko odpadów w Woli 

Suchożebrskiej oraz uzyskano 339,410 Mg surowców wtórnych, a w tym: 54,230 Mg 

papieru, 40,050 Mg szkła oraz 245,130 Mg metali, które zostały przekazane do recyklingu. 

 

11. Wymagany poziom recyklingu i odzysku oraz poziom ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

11.1 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  
metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 

W 2018 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia   

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 33,17%. Poziom został obliczony na podstawie danych 

znajdujących się w sprawozdaniach, złożonych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Obowiązek 

złożenia sprawozdania przez podmioty odbierające odpady komunalne wynika z art. 9n ust.1 

ustawy z dnia 15 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

do osiągnięcia w 2018 r. powinien być ≥ 30%. W tabeli 8 zostały zestawione uzyskane 

poziomy recyklingu dla Miasta Siedlce z ostatnich lat oraz poziomy wymagane do 

osiągnięcia określone w ww. rozporządzeniu.   

 

Tab.8 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w latach 2013 – 2018 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

wymagany 
poziom 12% 14% 16% 18% 20% 30% 

osiągnięty 
poziom 13,4% 24,9% 25,94% 19,35% 20,13% 33,17% 
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Wykres 4. Poziomy recyklingu uzyskane w latach 2013 – 2018 
 

 

 
 
 
11.2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

W 2018 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia   

i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych  

niż niebezpieczne wyniósł 99 %. Obliczenia poziomu dokonano na podstawie danych 

znajdujących się w sprawozdaniach złożonych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Zgodnie  

załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami do osiągnięcia w 2018 r. 

powinien być ≥ 50 %. W tabeli nr 9 zostały zestawione uzyskane poziomy odzysku dla 

Miasta Siedlce ostatnich lat oraz poziomy wymagane do osiągnięcia określone  

w ww. rozporządzeniu. 
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Tab.9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych uzyskane  

w latach 2013 – 2018 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

wymagany 
poziom 36% 38% 40% 42% 45% 50% 

osiągnięty 
poziom 100% 100% 100% 100% 99,9% 99% 

 
 

11.3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania 

 
Według załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia             

2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OUB) przekazywanych do 

składowania w 2018 r. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wynosi ≤ 40 %. 

Według obliczeń przeprowadzonych na podstawie sprawozdań złożonych przez 

przedsiębiorców, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (OUB) przekazanych do składowania wyniósł 24,70%, a zatem poziom 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

został osiągnięty. Poniżej zostały zestawione uzyskane poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z ostatnich lat oraz poziomy wymagane 

do osiągnięcia określone w ww. rozporządzeniu.   
 

Tab.10 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazanych do składowania uzyskane w latach 2013 – 2018 

ROK do 
16.07.2013 

po 
16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018 

wymagany 
poziom 75% 50% 50% 50% 45% 45% 40% 

osiągnięty 
poziom 63,71% 68,62% 59,20% 48,87% 21,79% 14,10% 24,70% 
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Wykres 5. Poziomy ograniczenia masy OUB uzyskane w latach 2013 – 2018 
 

 
 
 
12. Kary pieniężne za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy                          

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na podstawie art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wojewódzki inspektorat ochrony środowiska nakłada w drodze decyzji karę pieniężną na 

gminę, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c ww. ustawy                 

tj. nieosiągnięcie w danym roku sprawozdawczym wymaganych poziomów: 

• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

• ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

W związku z osiągnięciem przez Miasto Siedlce w 2018 r. wymaganych ww. poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, brak jest 

podstaw do nałożenia na miasto kar pieniężnych. 
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Na podstawie art. 9x ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 9zb ust. 1 i art. 9zf ustawy z dnia                   

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 2 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz  art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po 

przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu, Prezydent Miasta Siedlce nałożył kary 

pieniężne na podmioty odbierające odpady komunalne za nieosiągnięcie w 2017 r.                    

w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych wymaganego 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, wynoszącego 20 %, w wysokości 32 971,22 zł oraz karę za 

przekazanie po terminie sprawozdania za I pół. 2018 roku w wysokości 400,00 zł.      

 

13. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

W Siedlcach gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęto nieruchomości 

zamieszkałe, których właściciele w 2018 r. wnosili na rzecz Miasta Siedlce opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2b ustawy                            

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują: 

a) koszty odbierania, transportu, zbierania, przetwarzania odpadów komunalnych, 

b) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) koszty obsługi administracyjnej tego systemu, 

d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

e) koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                       

o odpadach. 

 

Za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dochody uzyskane z tytułu opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7 346 342,34 zł, w tym 4 916 194,60 zł 

wpłynęło do budżetu miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

osób prawnych (zabudowa wielorodzinna) oraz 2 430 147,74 zł z tytułu opłat od osób 

fizycznych (zabudowa jednorodzinna). Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 

312 495,15 zł w tym: 

od osób prawnych    17 919,76 zł 

od osób fizycznych  294 575,39 zł  
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17940659
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Tab.11. Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięte  

w 2018 roku 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW KWOTY 

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w tym:  

-  od osób fizycznych 2 430 147,74 zł 

-  od osób prawnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,   

   zarządca komunalnego zasobu mieszkaniowego) 4 916 194,60 zł 

w tym nadpłaty:  

-  od osób fizycznych, 8 617,02 zł 

-  od osób prawnych 41 976,33 zł 

RAZEM 7 346 342,34 zł 

 

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w 2018 roku wyniosły łącznie 9 423 236,06 zł, w tym wydatki na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wyniosły 4 823 652,73 zł, na odbieranie odpadów komunalnych 

wyniosły 3 824 329,46 zł, na funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) oraz na odbiór i utylizację przeterminowanych leków z pojemników 

zlokalizowanych w aptekach wyniosły 406 857,60 zł. Poniżej w tabeli 12 przedstawiono 

zestawienie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Tab.12. Zestawienie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  

odpadami komunalnymi w 2018 roku 

 

RODZAJ  WYDATKÓW WYSOKOŚĆ WYDATKÓW 

wydatki na odbieranie opadów komunalnych  3 824 329,46 zł 

wydatki na zagospodarowanie opadów komunalnych 4 823 652,73 zł  

wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę PSZOK                                   396 684,00 zł  

wydatki na obsługę administracyjną systemu 355 093,87 zł 
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wydatki z tytułu umowy zawartej na odbiór  
i utylizację przeterminowanych leków 10 173,60 zł  

wydatki na koszty komornicze pobrane przez Urząd 
Skarbowy, koszty postępowania kasacyjnego oraz 
odsetki 

2 190,65 zł 

wydatki na bieżące utrzymanie aplikacji mobilnej 
WYWOZIK SIEDLCE   7 995,00 zł 

wydatki na prowadzenie kampanii edukacyjnej w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 1 968,00 zł 

Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania 1 148,75 zł 

ŁĄCZNIE 9 423 236,06 zł 

 

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wystawiono 514 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze. 

O zaległościach w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 

nieruchomości zamieszkałych są także powiadamiani wiadomością SMS.  

 
14.  Edukacja ekologiczna 

W celu upowszechnienia zasad prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 

pracownicy Referatu Ochrony Środowiska przekazywali mieszkańcom broszury informacyjne 

o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, ulotkę o funkcjonowaniu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz ulotkę o sposobach zbiórki 

„elektroodpadów”, prowadzonej w 2018 r. na terenie miasta przez Organizację Odzysku 

Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko. 

Na osłonach śmietnikowych znajdują się tablice informacyjne z zasadami selektywnej 

zbiórki odpadów, sfinansowane i zainstalowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka 

z o.o. w Siedlcach we wszystkich miejscach gromadzenia odpadów komunalnych 

w zabudowie wielorodzinnej. Ponadto ZUO nieodpłatnie wyposażył budynki wielorodzinne 

w IV sektorze w pojemniki „trojaki” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Na głównej stronie internetowej Miasta Siedlce funkcjonuje baner informacyjny  

„ODPADY KOMUNALNE”, aktualizowany przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, 

zawierający podstawowe informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

obowiązującym na terenie naszego miasta. Na stronie są zamieszczane aktualne 

harmonogramy odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich sektorów, formularze 

deklaracji do pobrania oraz bieżące informacje o systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
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Istotnym zadaniem dla miasta jest przybliżenie najmłodszym zasad postępowania  

z odpadami komunalnymi. Na głównej stronie internetowej www.siedlce.pl w banerze 

informacyjnym ODPADY KOMUNALNE w zakładce: "Jak segregujemy odpady? Zagraj                   

i Sprawdź." jest dostępna gra pn. „Segreguj odpady”. 
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Od 2016 roku udostępniono mieszkańcom miasta aplikację na urządzenia mobilne  

pn. WYWOZIK SIEDLCE. Aplikację dostarczyła i utrzymuje firma Goste Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku na podstawie umowy  

nr GK-ROŚ.7021.5.15.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Aplikacja umożliwia mieszkańcom 

miasta ustalenie najbliższych terminów odbioru poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych.  
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Zawiera także aktualne informacje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów. Umożliwia ustawianie przypomnień o zbliżających się terminach odbioru odpadów 

komunalnych z danej nieruchomości. Z aplikacji korzysta już ponad 1000 osób. 

 

 

 

Na terenie miasta Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. realizuje szereg 

autorskich inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej i działalności informacyjnej. Spółka 

angażuje się także w liczne wydarzenia organizowane przez inne podmioty. Podczas 

wszystkich wydarzeń aktywnie prowadzona jest kampania informacyjna dot. selektywnej 

zbiórki odpadów. Działania edukacyjne oraz informacyjne realizowane są w ramach projektu 

„Siedlce? Naturalnie!”.  
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Najbardziej medialną i rozpoznawalną inicjatywą jest Eko Budżet. W 2018 r. miała 

miejsce druga odsłona tego popularnego konkursu. Projekt ma na celu zwiększenie 

świadomości Siedlczan w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i zachęcenie gospodarstw 

domowych do segregacji, a w konsekwencji wzrost poziomów recyklingu. W ramach projektu 

powstała lista 12 propozycji inwestycji na terenie miasta, po 3 w każdym z czterech sektorów 

odbioru odpadów. Od stycznia do września mieszkańcy głosują na wybraną inwestycję 

za pośrednictwem specjalnie stworzonej platformy. Do drugiego etapu konkursu przechodzą 

4 najbardziej popularne inwestycje. O tym, która z nich zostanie finalnie zrealizowana, 

zdecyduje „rywalizacja” pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sektorów Siedlec. Co 

miesiąc Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. monitoruje i publikuje wartości poziomów 

recyklingu. W sektorze, który w całym roku kalendarzowym osiągnie najwyższy poziom 

zostanie wykonana inwestycja za kwotę 100 000 zł 

Kolejnym projektem edukacyjnym Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.  jest 

„Ekologia z klasą”. Adresatami oferty są przede wszystkim uczniowie wszystkich siedleckich 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w których 

realizowane są  bezpłatne warsztaty ekologiczne. Celem warsztatów jest rozwijanie wśród 

uczniów świadomości ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów, ich 

segregowania oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki tym spotkaniom 

uczeń nazywa tworzywo, z którego wykonany jest odpad, potrafi segregować odpady do 

odpowiednich pojemników oraz wie, że działalność człowieka ma określony wpływ na 

środowisko naturalne. W 2018 r.  udało się zrealizować blisko 600 godzin warsztatowych.  

Finałem „Ekologii z klasą” są „Wielkie Igrzyska Ekologiczne”. Biorą w nich udział 

uczniowie ze szkół, które uczestniczyły w warsztatach. Zawodnicy rywalizują w 4-osobowych 

drużynach. Muszą wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną na temat selektywnej zbiórki 

odpadów w Siedlcach, gdyż czekają na nich także zadania praktyczne.  

Zakład Utylizacji Odpadów aktywnie uczestniczy w imprezach plenerowych. 

W kwietniu 2018 r. po raz drugi zorganizowany został event ekologiczny, z okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ziemi. Wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego, który 

odbywał się nad siedleckim zalewem. Impreza upłynęła pod znakiem zabawy oraz edukacji. 

Kolejną nową imprezą zorganizowaną w 2018 r. był Plogging Siedlce. Termin plogging 

pochodzi ze Szwecji. To połączenie słów "jogging" oraz szwedzkiego "plocka upp", czyli 

podnosić. Ta dyscyplina sportu - połączenie miłego z pożytecznym, czyli biegania 

ze sprzątaniem - jest coraz bardziej popularna w Skandynawii, znalazła też wielu 

sympatyków na całym świecie. Sama idea nie jest nowa. Entuzjaści joggingu od dawna czuli 

się sfrustrowani bieganiem wśród wszechobecnych, ludzkich pozostałości. Wiele osób przy 

okazji spaceru podnosi z ziemi śmieci i zanosi do najbliższego kosza. W epoce mediów 

społecznościowych, to co pojedyncze osoby robiły od dawna, miało szansę dotrzeć do 

szerszego grona, a nawet stać się modne. Dziś można spotkać ploggersów wszędzie -  
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od Berlina przez Paryż, Moskwę, po Nowy Jork. Plogging łączy w sobie sport i rekreację 

z pracą na rzecz ochrony środowiska.  

W premierowej edycji siedleckiego ploggingu w dniu 18 sierpnia 2018 r., która miała 

miejsce w Lesie Sekulskim przy ulicy Poziomkowej wzięło udział około 100 osób. Wspólny 

trening poprowadzili: 

- Łukasz Zdanowski – czołowy polski biegacz górski, 

- Wojciech Kokoszka – Prezes Slow Jogging Siedlce 

- Łukasz Kosieradzki – trener lekkoatletyczny z MKS Pogoń Siedlce 

- Rafał Wysocki – dyrektor Siedleckiego Klubu Sportowego Feniks 

- Tomasz Skóra – Założyciel stowarzyszenia Skórzec Biega 

Druga edycja wydarzenia planowana jest w sierpniu tego roku.  

Zakład Utylizacji Odpadów kampanię informacyjną realizuje również za pomocą 

mediów społecznościowych. Aktywnie prowadzi stronę na Facebooku, ma też swój kanał 

na platformie YouTube. Udało się wyprodukować 9 filmów edukacyjnych oraz kilkadziesiąt 

infografik. Swoje treści publikuje również na dwóch stronach internetowych: 

https://www.zuo.siedlce.pl/ oraz https://siedlcenaturalnie.pl/. Współpracuje także z mediami 

lokalnymi. W najbliższym czasie planowana jest realizacja serii 5 filmów, dotyczących tematu 

„zero waste”. Filmy będą miały formę vloga. Filmy pokażą mieszkańcom, jak w prosty 

sposób można znacząco ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwo 

domowe.  

Realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów projekty edukacyjne i akcje 

informacyjne w znacznym stopniu przyczyniają się do stałego podnoszenia świadomości 

oraz wiedzy lokalnej społeczności nt. zasad prawidłowej gospodarki odpadami. 

 W Zakładzie w Woli Suchożebrskiej prowadzone są również zajęcia edukacyjne dla 

grup zorganizowanych odwiedzających zakład. Grupy poznają funkcjonowanie instalacji 

sortowni i kompostowni odpadów biodegradowalnych, a ze ścieżki edukacji odpadowej dzieci 

i młodzież uczą się zasad prawidłowej segregacji odpadów. 

 Realizowane przez ZUO projekty edukacyjne i akcje informacyjne w znacznym 

stopniu przyczyniają się do stałego podnoszenia świadomości oraz wiedzy lokalnej 

społeczności nt. zasad prawidłowej gospodarki odpadami. 

15.  Podsumowanie 

Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Siedlce za rok 2018 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych            

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi działa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w oparciu o akty normatywne różnego szczebla. W 2018 r. miasto Siedlce 

osiągnęło wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

https://www.zuo.siedlce.pl/
https://siedlcenaturalnie.pl/
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metali, tworzyw sztucznych i szkła, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych  i rozbiórkowych 

innych niż niebezpieczne oraz osiąga wymagany prawem poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie 

procesom przetwarzania. Miasto w ramach ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbiera wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach 

domowych. Ma to przeciwdziałać składowaniu odpadów  miejscach do tego celu nie 

przeznaczonych. W 2018 roku zlecono usunięcie dwóch "dzikich wysypisk" z terenów 

należących do miasta oraz przeprowadzono jedno postępowanie w sprawie nakazania 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, 

zlokalizowanego na terenie nieruchomości zamieszkałej. 

W 2018 roku około 60% mieszkańców miasta zadeklarowała selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych. 

 
Wykres 6. Deklarowany sposób zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta  

w poszczególnych sektorach w 2018 r. 

 

 

 

Jednak fakt, że ponad połowa mieszkańców segreguje odpady komunalne nie przełożył 

się na wysokość poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi 

metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskany w 2018 roku, szczególnie             
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w sektorze I, w którym przeważa zabudowa wielorodzinna, gdzie stwierdza się najwięcej 

nieprawidłowości w sposobie zbierania odpadów. 

W 2018 roku przeprowadzono 30 kontroli sposobu segregacji odpadów komunalnych 

w zabudowie wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne. Wszczęto postępowania dla 10 nieruchomości zamieszkałych 

w sprawie określenia, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób zmieszany, w związku z wykrytymi 

nieprawidłowościami w selektywnej zbiórce odpadów. 

Priorytetowym zadaniem na lata następne jest systematyczne przeprowadzanie 

dalszych kontroli zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta w zakresie 

prawidłowej segregacji odpadów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej. 
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