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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mszczonów za 2014r. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z 
późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek utrzymania czystości i porządku na jej 
terenie poprzez objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10, przywołana wyżej ustawa nakłada na gminy obowiązek 
wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim 
terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy, Gminy dokonują corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania i z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, 

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczby mieszkańców, 
e) liczby 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, 

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
g) ilości 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; 

 
Gmina Mszczonów objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 
Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 
wyniosła  2.581. 
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają odpadów w sposób selektywny 
wyniosła 85. 
System funkcjonuje zgodnie z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w 
Mszczonowie: 

1. UCHWAŁA Nr XXXVI/287/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 25 
czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne 
w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

2. UCHWAŁA Nr XXXVI/286/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 25 
czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

3. UCHWAŁA Nr XXXVI/285/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 25 
czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. UCHWAŁA Nr XXXVI/284/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 25 
czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty 

5. UCHWAŁA NR XXXIV/260/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 
19 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej  

6. UCHWAŁA Nr XXXIII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 26 
marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. UCHWAŁA Nr XXXIII/256/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 26 
marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. UCHWAŁA Nr XXXII/247/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 7 
marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Mszczonów 

 
1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

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

Z powodu braku odpowiedniej instalacji na terenie Gminy Mszczonów nie ma 
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
Gmina Mszczonów, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniła firmę Veolia 
Usługi dla Środowiska S.A. z Tomaszowa Mazowieckiego, która odbiera i przekazuje 
do dalszego zagospodarowania odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Mszczonów.  Odpady komunalne niesegregowane transportowane są do 
Regionalnej Instalacji  do mechaniczno-biologicznego  przetwarzanie odpadów 
zmieszanych - Remondis Sp. z o.o. w Warszawie,  ul. Zawodzie, ujętej w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz Uchwałą Nr 35/13 z 
dnia 18 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 
2018-2023. 
 

2. potrzeby inwestycyjne  związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają 
budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
Na terenie gminy powstał teren inwestycyjny objęty aktualnym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia realizowanie m.in. 
następujących inwestycji w zakresie usług i przemysłu: utylizacja odpadów 
komunalnych ( zakłady utylizacji, sortownie odpadów). 

3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                       
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

W roku 2014 Gmina Mszczonów poniosła koszty w wysokości 880.054,63 zł.  
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4. liczba mieszkańców, 
Wg stanu na dzień 31.12.2014r. liczba mieszkańców wynosiła 11 361, w tym : w 
mieście Mszczonów - 6 310, na terenach wiejskich -  5.051. 

5. 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, 

 0 
6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

Kod  odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych  

Ilość odpadów w 
Mg 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 51,5 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  49,1 

15 01 04  Opakowania z metali 9,3 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 371,0 

15 01 07  Opakowania ze szkła 137,3 

15 01 10*  
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (np.. Środkami ochrony roslin I i II klasy 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 
0,3 

16 01 03  Zużyte opony 19,1 

17 01 07  
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06  
41,7 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony       2,3 

20 01 35*  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i  20 01 23  zawierające niebezpieczne składniki  
1,8 

20 01 36  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,1 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  237,5 

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1.610,2 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  32,2 

Razem :    2.563,4  
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7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania odbieranych z terenu gminy; 

Zgodnie z sprawozdaniami przekazywanymi przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2014 niesegregowane 
(zmieszone) odpady komunalne (20 03 01) zostały poddane procesowi odzysku 
R12. Odpady te nie były składowane, lecz w wyniku mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania odpadów, zostały wytworzone następujące frakcje 
odpadów: 
19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11 – w ilości 7,51 Mg , które zostały poddane procesowi D5 (składowanie 
na składowiskach) w Regionalnej Instalacji do przetwarzania Odpadów 
Komunalnych Sater Otwock Sp. z o.o. w Otwocku, ul. Johna Lennona 4 – 
Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku. 
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) nie były przekazywane do 
składowania na składowisku odpadów. 
 

Podsumowanie 
1. Gmina Mszczonów we właściwy sposób wdrożyła nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
2. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, zostały 

objęte nieruchomości zamieszkałe  - nie podjęto uchwały fakultatywnej w 
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
wynikającej z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

3. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w  2014 r. wynosiła 
2.563,4Mg, z czego 1.610,2 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, tj. 62,81%  ogółu zebranych odpadów komunalnych. 

4. Gmina w roku 2014 osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz  
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Mszczonów na lata następne jest dalsze 
edukowanie mieszkańców  w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi 
w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego 
sortowania odpadów komunalnych w celu osiągania określonych przez Unię 
Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczenia masy  
odpadów ulegających biodegradacji  kierowanych do  składowania. 
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