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I. Wstęp 

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

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), jednym z zadań 

gminy jest opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Analiza ta powinna być sporządzona 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.  

W związku z tym, iż zmianie uległy terminy składania w/w sprawozdań za 2019 r., 

niniejsza analiza nie zawiera danych w pełnym zakresie i zostanie uzupełniona po uzyskaniu 

wszystkich niezbędnych danych. 

 

II. Zagadnienia ogólne 

 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i ich 

zagospodarowania należy do gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, firmę odbierającą odpady należy wybrać w drodze przetargu.  

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sońsk zajmowała się firma 

BŁYSK-Bis Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 108.  

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 Sońsk nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z zawartą umową zmieszane odpady 

komunalne z terenu gminy odbierała firma BŁYSK-Bis Sp. z o.o. Sp. k.  

Na podstawie art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

zobowiązany jest do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

 

 



2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Sońsk 

Do najważniejszych potrzeb związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Sońsk zalicza się unowocześnienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków  

w Komorach Dąbrownych, polegającego na wybudowaniu boksów pod wiatą na 

poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

3.    Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 

 Wpływy – 1 069 572,39 zł; 

 Wydatki – 1 404 000,00 zł; 

 Nadwyżki – 0,00 zł. 

4. Liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi, stan na 31.12.2019 r.: 

1. Liczba ludności - osoby zameldowane 7810 

2. 
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
2154 

3. Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji  6136 

4. Liczba złożonych deklaracji deklarujących system segregowany 2016 

5. 
Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji deklarujących 

segregację odpadów 
5920 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2019 roku na terenie Gminy Sońsk 

(na podstawie kart przekazania odpadów) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 979,58 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 54,41 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 73,72 

15 01 04 Opakowania z metali 25,29 



15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 41,57 

15 01 07 Opakowania ze szkła 195,09 

16 01 03 Zużyte opony 5,2 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

37,14 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony 4,19 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,08 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

2,94 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 8,267 

20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
167,29 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 39,54 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20,51 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,04 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (popiół) 
40,91 

RAZEM 1704,767 

6. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 r. z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Komorach Dąbrownych (na podstawie kart 

przekazania odpadów) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,1 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,08 



15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 6,12 

15 01 07  Opakowania ze szkła 5,28 

16 01 03  Zużyte opony 7,04 

17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
31,98 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

73,12 

20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,02 

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony 5,34 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

6,18 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 5,68 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 46,86 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (popiół) 
17,82 

RAZEM 207,62 

 

 

 

WÓJT GMINY SOŃSK 

/-/ 

Jarosław Muchowski 


