
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Przasnysz  za 2014 r. 

 

I. WSTĘP 

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

porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek dokonania rocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w tym zakresie. 

 

II. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE GMINY W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

1. Możliwości przetwarzania odpadów 

Zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  zajmują się uprawnione 

firmy, które odbierają odpady komunalne z terenu gminy Przasnysz. Gmina Przasnysz  nie 

posiada instalacji służącej do przetwarzania w/w odpadów. W związku z powyższym gmina 

Przasnysz nie ma możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

W 2014 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Przasnysz zajmowało się 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.  

2. Liczba mieszkańców i liczba złożonych deklaracji 

Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 

koniec 2014 r. wyniosła 1701. W tym 689 właścicieli zadeklarowało selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych. W dalszym ciągu prowadzona jest akcja edukacyjna mająca na celu 

powiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.  

Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie na dzień 31.12.2014 r. wynosiła  7423 

osoby. Wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

koniec 2014 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 6367 mieszkańców. 

Różnica w pomiędzy liczbą osób zameldowanych a wykazanych w deklaracji wynika z 

migracji ludności.  

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych 

Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych w roku 2014 wyniosły 371.527,32 zł.  

W skład w/w kosztów wchodzi wynagrodzenie podmiotu odbierającego i 

zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

objętych systemem oraz obsługa administracyjna systemu. 

 



4. Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych 

Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ze względu na brak 

funduszy na realizację gmina Przasnysz przesunęła na rok 2015. 

 

5. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych  na terenie Gminy Przasnysz  w 2014 r. 

W 2014 roku z terenu gminy Przasnysz zebrano łącznie 680,2 Mg zmieszanych  

odpadów komunalnych z czego selektywnie  zebrano 130,9  Mg.  

 

III. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie danych zawartych w analizie można stwierdzić, że Gmina Przasnysz  

nie posiada możliwości do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania ze względu na brak instalacji potrzebnej do 

przetwarzania tego typu odpadów. Zadania te zlecane są firmom zewnętrznym, które 

w ramach umowy zajmują się odbiorem, transportem i zagospodarowywanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Przasnysz. Priorytetowym zadaniem w związku z 

planowanymi inwestycjami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

jest utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jednak w 2014 

r. z powodu braku funduszy realizację tej inwestycji przełożono na 2015 r. 
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