Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski
2014r.

1. Wstęp
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące:
 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 liczby mieszkańców;
 liczby właścicieli, 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;
 ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 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.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na
terenie Miasta Międzyrzec Podlaski od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami
Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.),
1) Uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego
2017”,
2) Uchwała Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego
2017” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 2590 z późn. zm)
3) Uchwała Nr XXXIV/297/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 września
2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Międzyrzec Podlaski;
4) Uchwała Nr XXX/259/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
5) Uchwała Nr XXX/260/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) Uchwała Nr XXX/261/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy;
7) Uchwała Nr XXXIII/283/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 kwietnia
2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec
Podlaski
Od 01.07.2013r. na terenie Miasta funkcjonuje nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi, którym objęte zostały nieruchomości zamieszkałe. Właściciele
nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są posiadać umowę na odbiór odpadów
zawartą z firmą wpisaną do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Międzyrzec Podlaski prowadzona jest selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów:
1) makulatura;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz drobne odpady metalowe;
3) szkło opakowaniowe;
4) odpady zielone;
5) popiół;
6) przeterminowane i niewykorzystane leki;
7) chemikalia
obejmujące
przepracowane
oleje,
rozpuszczalniki,
farby,
przeterminowane środki ochrony roślin;
8) zużyte baterie i zużyte akumulatory małogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte
energooszczędne źródła światła;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne pochodzące z przebudowy
lub remontów prowadzonych na tych nieruchomościach przez ich właścicieli
we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót budowlanych;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
Wszystkie inne, nie wymienione wyżej odpady traktuje się jako zmieszane odpady
komunalne.
Odpady zbierane selektywnie, takie jak: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, drobne odpady metalowe, szkło opakowaniowe, odpady zielone,
popiół, odpady budowlane oraz zmieszane odpady komunalne odbierane są zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
w formie zbiórki objazdowej.
Przeterminowane leki mieszkańcy dostarczają do wyznaczonych przez Miasto aptek,
a zużyte baterie i akumulatory do wyznaczonych miejsc użyteczności publicznej,
placówek handlowych i oświatowych.
Na terenie Miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
do których mieszkańcy mogą dostarczać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne

źródła światła, zużyte opony, chemikalia, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomatriałowe, drobne odpady metalowe, szkło opakowaniowe oraz odpady zielone.
W dniu 18.06.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego w Mieście Międzyrzec
Podlaski wyłoniony został wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Konsorcjum firm: Ekolider Jarosław
Wyglądała z siedzibą w Lucin 4, 08-400 Garwolin oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Zgodnie
z zawartą umową przetargową, Konsorcjum świadczyło powyższą usługę od 01.07.2013r.
do 30.06.2014r.
W dniu 18.06.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego w Mieście Międzyrzec
Podlaski wyłoniony został wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Konsorcjum firm: Ekolider Jarosław
Wyglądała z siedzibą w Lucin 4, 08-400 Garwolin oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Zgodnie
z zawartą umową przetargową, Konsorcjum świadczyło powyższą usługę od 01.07.2014r.
do 31.12.2014r.
4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot
odbierający od właścicieli odpady komunalne zobowiązany jest do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
przeznaczonych do składowania, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego
2017 właściwą miejscowo instalacją jest Zakład Zagospodarowania Odpadów dla
Regionu Biała Podlaska – Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
Biała Podlaska.
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014r. Miasto Międzyrzec Podlaski nie realizowało żadnych zadań inwestycyjnych
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania ww. odpadów w okresie od 1 stycznia 2014r.
do 31 grudnia 2014r. wyniósł 1.080.864,00 zł.
7. Liczba mieszkańców Miasta.
Liczba osób zameldowanych na terenie Miasta na dzień 31.12.2014r. wyniosła 17194
osoby (wg danych pozyskanych z Ewidencji Ludności Miasta Międzyrzec Podlaski).
Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2014r. (na podstawie złożonych do Burmistrza Miasta deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosła – 14381 osób. Różnica
między liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie Miasta Międzyrzec
Podlaski wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź poza
granicami kraju.

8. 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.
W 2014r. na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski nie odnotowano konieczności wydania
przez Burmistrza Miasta decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2014r. na terenie Miasta
Międzyrzec Podlaski wyniosła 3858,8 Mg, w tym:
 opakowania z papieru i tektury – 297,1 Mg,
 opakowania z tworzyw sztucznych – 187,0 Mg,
 opakowania ze szkła – 199,8 Mg.
10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych
z terenu Miasta.
W 2014r. z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski odebrano:
 odpadów zmieszanych - 1923,1 Mg,
 odpadów zielonych - 410,3 Mg,
 pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 457,11 Mg.

