
 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERNIE GMINY BRAŃSZCZYK 

ZA 2015 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

Brańszczyk, dn. 18.03.2016 r.  



2 
 

1. Wstęp 

Gmina Brańszczyk to gmina wiejska o powierzchni 16 761 ha, położona w 

województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. Według danych na 

dzień 31.12.2015 r. gminę zamieszkiwało 8 221 osób.  

Obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa: Brańszczyk, Białebłoto-Kobyla, 

Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Budykierz, Dalekie-Tartak,  

Dudowizna, Knurowiec, Niemiry, Nowa Wieś, Nowe Budy, Nowy Brańszczyk, 

Ojcowizna, Poręba Średnia, Poręba Kocęb, Przyjmy, Stare Budy, Trzcianka, 

Tuchlin, Turzyn, Udrzyn oraz Udrzynek.  

 

 

2. System gospodarowania odpadami 

Od wielu lat Polska borykała się z problemem, jakim są odpady komunalne. 

Stary system nie przyniósł oczekiwanych efektów, nie ograniczono składowania 

odpadów komunalnych oraz nie zwiększono pozyskiwania surowców wtórnych 

ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano się na reformę 

systemu gospodarki odpadami. W dniu 1 lipca 2011 roku została uchwalona 

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw, która wzorując się na systemach państw europejskich 

zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Nowy system zakłada, że samorząd jest odpowiedzialny za odbieranie i 

właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem nowego systemu 

było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,,u źródła”, 

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska, 

zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, wyeliminowanie 

nielegalnych składowisk odpadów, monitorowanie postępowania z odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz przez firmy prowadzące 

działalność w zakresie odbierania odpadów.  

 

 

3. Zagadnienia ogólne 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowo przyjęty system gospodarki 

odpadami komunalnymi wiązał się z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz Gminy Brańszczyk. Uchwałą  nr 

XXXV.184.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości 

stawki tej opłaty Rada Gminy Brańszczyk ustaliła stawki miesięczne za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej wysokości: 

za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny: 

• 30,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 2-ch osób, 

• 25,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

• 21,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę, 

za odpady zbierane w sposób selektywny: 

     • 20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 2-ch osób, 

     • 17,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

     • 14,00 zł od gospodarstwa liczącego 1 osobę. 

Stawki takie obowiązują od 1 lipca 2013 roku. 

Określono kolory worków o pojemności 120 l. używanych do gromadzenia 

odpadów: 

     • niebieski z przeznaczeniem na papier, tekturę  i odzież, 

     • zielony z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (zielone), 

     • żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, szkło i metal. 

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę MPK Sp. z o.o. ul. 

Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka, która realizuje usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 

29 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Do PSZOK mieszkańcy mogą 

bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady: papier, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony. Transport odpadów do 

PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy przekazywać do aptek: 

w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 52 i w Porębie Średniej 17. 

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w następujących placówkach: 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Porębie 

Poręba Średnia 18   07-308 Poręba Średnia 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
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Nowa Wieś 75   07-210 Długosiodło  

3. Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku 

ul. Nadbużna 3  07-221 Brańszczyk  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance 

Trzcianka  07-221 Brańszczyk 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Budach 

Nowe Budy 32  07-21 Brańszczyk 

6. Publiczna szkoła Podstawowa w Turzynie  

Turzyn 95  07-221 Brańszczyk  

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu 

Knurowiec 1  07-221 Brańszczyk  

8. Urząd Gminy w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 45  07-221 Brańszczyk 

4. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

Na terenie Gminy Brańszczyk nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Odebrane odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ławach ul. Przemysłowa 45.  

W 2015 roku Gmina Brańszczyk nie realizowała zadań inwestycyjnych 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

Liczba ludności na koniec 2015 r. wynosiła 8221 osób. Systemem 

objętych jest 2141 gospodarstw domowych z czego 1435 gospodarstw 

zadeklarowało zbiórkę selektywną.  

 

5. Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Brańszczyk w 

2015 roku  

Masa zebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 

Brańszczyk w 2015 roku:  

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1120,4 

20 03 99 

Odpady komunalne nie 

wymienione w innych 

podgrupach 

1,6 
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20 01 02 Szkło 4,4 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 57 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
51,9 

20 01 40 Metale 47,5 

20 01 10 
Odzież (z tworzyw 

sztucznych) 
0 

ex 20 01 10 Odzież 0 

20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

1,1 

20 01 01 Papier i tektura 32,4 

2 02 03 
Inne odpady nie 

ulegające biodegradacji 
57,2 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
15,1 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
6,3 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
307,6 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,8 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elem. 

wyposażenia 

0 

 

 

 

6. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok 

 

Należności ogółem 524 807,00 zł 

Wpłaty ogółem     516 500,57 zł 

                 w tym    należność główna 502 996,46 zł 

                               odsetki        420,10 zł 

                              koszty upomnienia     2612,70 zł 

                              koszty egzekucji       13,50 zł 
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                              nadpłaty   10 457,81 zł 

Zaległości  83 614,87 zł 

Faktury zapłacone MPK                            561 656,16 zł 

 


