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I. Wstęp. 

 

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

porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

II. Zagadnienia ogólne. 

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

odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 

2. Na terenie Gminy Łomazy zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w miejscowości Łomazy przy ul. Robotniczej(PSZOK). Do punktu 

mieszkańcy mogą dostarczać odpady takie jak: akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zmieszane 

odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, odpady z betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów. Przeterminowane leki można wrzucać do pojemnika 

przeznaczonego do tych odpadów znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w 

Łomazach przy ul. Plac Jagielloński 27. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się 

również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy Łomazy, placówkach 

oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

Na terenie gminy Łomazy nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do 

RIPOK – BWiK  „WOD- KAN” w Białej Podlaskiej ul. Ekologiczna 1. 

 

 

 



 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

W 2016 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców. 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016r.  – 5198 

b) Systemem objęto: 4166 osób, zebrano  1462 deklaracji. 

Złożone deklaracje na odpady segregowane w 2016r. - 1268 szt. – 86,73% 

Złożone deklaracje na odpady niesegregowane  w 2016r. – 194 szt. – 13,27%. 

Łącznie w 2016 roku segregowało – 3685 osób tj. 88,45%, 

                                   Nie segregowało – 481 osób tj. 11,55% 

4. Liczba  właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust.1. 

W 2016 roku w toku weryfikacji udokumentowania w formie umowy korzystania 

z usług odbioru i zagospodarowania odpadów stwierdzono, że: 

a) 5właścicieli nieruchomości nie złożyło deklaracji o opłacie.  

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łomazy. 

W 2016 roku na terenie gminy wytworzono 233,260 Mg odpadów zmieszanych i 

311,4 Mg odpadów segregowanych. Odpady zostały przekazane i zagospodarowane 

w RIPOK ul. Ekologiczna w Białej Podlaskiej, oraz do innych instalacji przetwarzania 

odpadów. 

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

odbieranych z terenu Gminy. 

Ze sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne wynika, że 

przekazano i zagospodarowano następujące ilości odpadów: 

- zmieszane odpady komunalne        -  233,260 Mg, 

-opakowania ze szkła -   83,890 Mg, 

- papier i tektura – makulatura gazetowa – 10,930 Mg, 

- zmieszane odpady opakowaniowe           - 111,800 Mg, 

- żużle i popioły z palenisk domowych     -34,240Mg, 

- zużyte opony                                                 - 5,110 Mg, 

- kompost nie ulegające biodegradacji      - 0,150 Mg, 

- odpady wielkogabarytowe                         - 10,740 Mg, 

 

- odpadowa masa roślinna                                                                    - 34,420 Mg, 

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki             - 33,020 Mg, 



- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 97,800 Mg, 

- odpady komunalne zmieszane z popiołem                                      -20,400 Mg. 

 

1) Osiągnięte poziomy recyklingu: 

a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania – 4, 23%, 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 80,0%. 

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016r. do 

31.12.2016r. 

 

Do dnia 31.12.2016r. z tytułu” opłaty śmieciowej” wpłynęło – 257348,17 zł. 

Zaległości wyniosły – 13569,46zł. 

 

Koszty odbioru, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych do Regionalnej 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Białej Podlaskiej od 01.01.2016r. do 

31.12.2016r. wyniosły – 253087,20 zł. 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosły: -      

30240,00zł. 

 

- wynagrodzenie, program komputerowy, materiały biurowe, korespondencja, telefony, 

energia, egzekucja i inne. 


