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Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Słubice od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r,  sporządzoną w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10  oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 

gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy. Nie jest to pełna analiza i nie zawiera 

wszystkich danych wymaganych w art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ponieważ zmiana terminów składania sprawozdań przez 

podmioty odbierające odpady komunalne z 31 marca na 30 czerwca 2020r. za rok 2019, nie 

pozwoliła na przygotowanie pełnej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w Gminie Słubice.  

Analiza została sporządzona w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy oraz 

publicznie udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Słubice. 

1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Słubice 

W okresie od 01.01.2019r. – 31.12.2019r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Słubice odbywał się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Słubice a firmą 

Remondis Sp. z o.o., Oddział w Sochaczewie ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew. 

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina 

Słubice.  

W ramach obowiązującego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

segregują odpady u źródła” zgodnie z ujednoliconym system segregacji odpadów  

– papier – gromadzony będzie w workach 120l koloru niebieskiego oznaczonego 

napisem „Papier”,  

– metale i tworzywa sztuczne – gromadzone będą w workach 120l koloru żółtego 

oznaczonych napisem „ Metale i tworzywa sztuczne”, 

– szkło – gromadzone będzie w workach 120l koloru zielonego oznaczonego napisem 

„Szkło”, 

– Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 

gromadzone będą w workach 120l koloru brązowego oznaczonego napisem „BIO”. 
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Odpady zarówno segregowane jak i zmieszane odbierane były od właścicieli nieruchomości z 

częstotliwością 1 raz na miesiąc. W ramach umowy zawartej między Gminą Słubice a firmą 

odbierającą odpady 2 razy w roku, w każdej miejscowości położonej na terenie Gminy, 

zorganizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, opon, zużytych baterii, akumulatorów.  

Jednym z filarów selektywnej zbiórki odpadów stanowi gminny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych działający na terenie Gminy Słubice. Punkt selektywnej 

zbiórki odpadów  (PSZOK) zlokalizowany jest w Słubicach przy ul. Szkolnej. PSZOK  

otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 

Na PSZOKU przyjmowane są od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

-  odpady budowlane – remontowych i rozbiórkowych; 

-  wielkogabarytowe i meble; 

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

-  zużyte opony; 

-  odpady zielone; 

-  metal; 

-  papier; 

-  szkło; 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady 

komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w obniżonej wysokości, która w 2019r. wynosiła 15 zł za  osobę. 

Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli nie segregujących odpadów 

wynosiła 30 zł za  osobę.  

 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania. 

Zgodnie z art. 9 e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania 

odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów  komunalnych bezpośrednio 

do instalacji komunalnej. 
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Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Słubice zmieszane 

odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. – do 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Słubice nie ma innych 

możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

Weryfikacja przestrzegania tej zasady możliwa jest w oparciu o karty ewidencji odpadów 

komunalnych prowadzone przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości 

oraz o karty przekazania odpadów kolejnym podmiotom. 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Art. 9 tb ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dla Gminy 

Słubice wynikają z następujących elementów: 

-  realizacja systemu selektywnego zbierania odpadów w tym edukacji mieszkańców na 

temat prawidłowego segregowania odpadów, 

- budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych . 

 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Po 1 lipca 2013 r. gmina została zobowiązana do obligatoryjnego przejęcia obowiązków 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych.  

W Gminie Słubice przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice  

w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” wygrała firma REMONDIS Sp. z o.o.  

w Warszawie Oddział w Sochaczewie ul. Żyrardowska 6,  96-500 Sochaczew za cenę brutto 

606.528,00 zł. W 2019 r. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz obsługi systemu  wyniosły 

655 743,42 zł., zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 

112 163,94 zł, natomiast nadpłata 641,10 zł.  
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W 2019r. wobec osób, które zalegały z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

wystawiono 342 szt. upomnień do zapłaty , a następnie wystawiono 73 tytuły wykonawcze do 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu dalszego prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r. była naliczana od osoby. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady 

komunalne w sposób selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w obniżonej wysokości, która wynosiła: 15 zł od osoby. Właściciele 

którzy gromadzili odpady w sposób nieselektywny zobowiązani byli do uiszczenia opłaty  

w kwocie 30 zł. od osoby. 

 

5. Liczba mieszkańców 

Na podstawie danych pozyskanych od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie 

Gminy Słubice ustalono, że na dzień 31.12.2019 rok na terenie Gminy Słubice 

zameldowanych było 4414 osób. Liczba mieszkańców gminy na podstawie danych 

pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 3786.  

Rozbieżność między osobami zameldowanymi a wskazanymi przez właścicieli 

nieruchomości  w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wynikać  

z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy Słubice faktycznie zamieszkuje na 

terenie innej gminy m.in. dotyczy to uczniów lub studentów, którzy kontynuują naukę poza 

miejscem zameldowania. Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się 

osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. W sytuacji gdy dana osoba jest 

zameldowana na terenie Gminy Słubice, a zamieszkuje na terenie innej gminy, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany udokumentować powyższy fakt. 

 

 

6. 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. 

Stosownie do zapisów art. 9 tb ust. 1 pkt 5 u.c.p.g., analizie powinna zostać poddana również 

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



6 
 

u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania,  o których mowa w art. 6 ust. 6-

12 u.c.p.g. Na terenie gminy Słubice do końca 2019 roku nie odnotowano konieczności 

wydania przez Wójta Gminy Słubice decyzji administracyjnej wobec właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g.  Jeżeli 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości 

stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., wszczynane 

są postępowania w przedmiotowej sprawie. Właściciele nieruchomości wzywani są do 

utrzymywania czystości i porządku na swoim terenie poprzez uprzątnięcie i pozbywanie się 

nieczystości stałych oraz ciekłych. Dotychczasowe postępowania wyeliminowały wszelkie 

nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

 

7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Słubice: 

W związku z zapisami art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy   

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) sprawozdania za 2019 r. 

przedkładane do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta przez:   

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

z wyłączeniem gminy ;  

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego 

PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od 

innego zbierającego odpady komunalne przekazuje się w terminie  do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za 2019 rok wójt/burmistrz /prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia  

31 sierpnia 2020 r.   

W związku z powyższym, dane dotyczące analizy ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Słubice zostaną uzupełnione po 31.08.2020 r.   

 

8. 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. 
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W związku z zapisami art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy   

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) sprawozdania za 2019 r. 

przedkładane do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta przez:   

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK), z wyłączeniem gminy ;  

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego 

PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady 

komunalne od innego zbierającego odpady komunalne przekazuje się w terminie  do 

dnia 30 czerwca 2020 r. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wójt/burmistrz /prezydent 

miasta przekazuje w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 W związku z powyższym, dane zostaną uzupełnione po 31.08.2020 r 

 

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

niektórych frakcji odpadów komunalnych  

Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach obligują gminy 

do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania  masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana 

osiągnąć. Dla 2019 roku został określony na poziomie 40%  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,  

dla 2019 roku wynosi 40%.    

Natomiast w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane  

i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami dla 2019 roku został określony na poziomie 60%.   
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 W związku z zapisami art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy   

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) sprawozdania za 2019 r.  

przedkładane do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta przez:   

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

z wyłączeniem gminy ;  

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego 

PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od 

innego zbierającego odpady komunalne przekazuje się w terminie  do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za 2019 rok wójt/burmistrz /prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 

r.  

 W związku z powyższym, dane dotyczące analizy ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Słubice zostaną uzupełnione po 31.08.2020 r 

 

Podsumowanie: 

Na terenie gminy funkcjonuje (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500) Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słubicach ul. Szkolna, do którego 

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 669-314-116) mieszkańcy mogą oddawać 

odpady m.in. budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, 

baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa itp. Dodatkowo w 2019 roku zostały 

zorganizowane dwie mobilne zbiórki odpadów tj.: zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.  

Priorytetowym zadaniem dla gminy Słubice na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 
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