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Wprowadzenie 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Żabia Wola stanowi 

wypełnienie obowiązku zgodnie z art.3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). Określa 

ona stan gospodarki odpadami komunalnymi, dokonuje oceny możliwości technicznych i 

organizacyjnych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 

obszaru Gminy Żabia Wola. 

 

Cel przygotowania analizy 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikację możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy Żabia Wola w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 9tb. pkt.1 ma ona za zadanie pokazać: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania;  

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;  

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;  

 liczbę mieszkańców;  

 liczbę 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;  

 ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Żabia Wola;  

 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. 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE 

 

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.). 

 

 

Dane statystyczne do sporządzenia analizy pochodzą ze sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzonego przez gminę, na podstawie art. 

9q ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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AKTUALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

GMINY ŻABIA WOLA 

 

 

Źródło odpadów 

 

W roku 2018 Gmina Żabia Wola obsługiwana była przez firmę Jarper,, która realizowała umowę 

pod nazwą: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola”, przedmiotowa umowa  

obowiązuje do 29.02.2020r.. Odpady komunalne powstające na terenie Gminy Żabia Wola 

pochodzą od nieruchomości zamieszkałych na stałe, domków letniskowych oraz  innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości 

niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych), obiektów użyteczności publicznej. 

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami pokrywane są z opłat 

wnoszonych przez właścicieli w/w nieruchomości. 

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. 

 

 

 

Postępowanie z odpadami 

 

Odpady komunalne odbierane są w sposób selektywny i zmieszany.  Zgodnie z Regulaminem 

Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Żabia Wola odpady obierane w sposób selektywny  

u źródła w workach i pojemnikach (zgodnie z harmonogramem) dzielimy na poszczególne 

frakcje: 

 Worek zielony: 

- Szkło 

 

 Worek żółty: 

- Plastik 

- Tekstylia 

- Drobne metale 

 

 Worek niebieski: 

-Papier 

- Tektura 

 

 Worek brązowy: 

- Odpady biodegradowalne 

 

 Pojemnik: 

- Odpady zmieszane 
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Wyszczególnione frakcje odpadów były odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z 

ustalanym rocznym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żabia 

Wola, w którym wykazana jest następująca częstotliwość:  

 odpady zmieszane - 2 razy w miesiącu w workach lub pojemnikach o określonym kolorze 

i pojemności zgodnym z Regulaminem; 

 odpady bioregradowalne – listopad – marzec co 28 dni (1 raz w miesiącu) / kwiecień – 

październik co 14 dni (2 razy w miesiącu) w workach lub pojemnikach o określonym 

kolorze i pojemności zgodnym z Regulaminem;  

 odpady segregowane( papier, tektura, plastiki, drobne metale) – 1 raz w miesiącu w 

workach lub pojemnikach o określonym kolorze i pojemności zgodnym z Regulaminem. 

 Szkło – 1 raz na kwartał w workach lub pojemnikach o określonym kolorze i pojemności 

zgodnym z Regulaminem. 

 

Na terenie Gminy zorganizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

, obsługiwany przez firmę Jarper Sp,. z o.o. gdzie w wyznaczonych terminach mieszkańcy mogą 

oddać odpady takie jak: 

 Wielkogabaryty* 

 Elektrośmieci* 

 Opony** 

 Leki** 

 Akumulatory ** 

 Worki po nawozach rolniczych** 

 Odbiór gruzu z bieżących napraw do 120L* 

 

 

*Wskazane odpady są odbierane w wyznaczonym terminie z terenu nieruchomości po 

wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca, 4 razy w roku. 

**Przeterminowane leki gromadzone są przez mieszkańców Gminy w specjalnych pojemnikach 

umieszczonych w aptece na terenie Gminy Żabia Wola. Wskazane odpady odbierane są  

w wyznaczonym terminie z parkingu Urzędu Gminy Żabia Wola, gdzie firma organizuje zbiórkę, 

4 razy w roku. 

 

 

MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYYCH, 

ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Przetwarzanie odpadów jest to proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym również 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Do przetworzenia zmieszanych 

odpadów komunalnych potrzebne są poszczególne instalacje do ich odzysku chodzi tu głównie  
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o instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych lub 

unieszkodliwiania ich głównie poprzez składowanie odpadów na składowiskach.  

Obsługujący  podmiot  w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do 

przekazywania tego typu odpadów, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Odpady z Gminy Żabia Wola mogą być przetwarzane w  Regionalnych 

Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z Regionu Warszawskiego.  

W przypadku np. awarii dla RIPOK-ów przewidziane są instalacje zastępcze, w których odpady 

zostaną poddane utylizacji. 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Gmina Żabia Wola, aby wywiązać się z ustawowych wymogów utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy utworzyła mobilny PSZOK, który zapewniał odbiór odpadów niebezpiecznych, 

leków, akumulatorów, worków po nawozach rolniczych, wielko gabarytów, elektrośmieci,  oraz 

gruzu z bieżących napraw. Potrzebą inwestycyjną jest utworzenie stacjonarnego PSZOK-u we 

własnym zakresie, bądź przy współpracy sąsiednich gmin. Utworzony PSZOK byłby 

obsługiwany przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żabia Wola, bądź 

zatrudnionego pracownika przez Urząd Gminy Żabia Wola, w wyznaczonych terminach 

wskazanych w regulaminie PSZOKU. Powstała instalacja pozwoli na ograniczenie masy 

odpadów biodegradowalnych odbieranych bezpośrednio z przed posesji przez wykonawcę. 

Kolejną potrzebą inwestycyjną jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie 

zagospodarowania odpadów biodegradowalnych u źródła poprzez prowadzenie na 

nieruchomościach kompostowników. Zapewnienie kompostowników przez Gminę pozwoli na 

zachęcenie mieszkańców gminy na założenie i prowadzenie kompostowników na posesjach. 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM 

I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUALNYCH 

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych za rok 2018 wynoszą: 

2 400 0000,00 zł brutto 

Opłaty wniesione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 

2018 wynoszą 1 666 679,75 zł 

Wniesione opłaty są opłatami mieszkańców na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi za lata 

ubiegłe jak i bieżący rok 2018.  

W gminie Żabia Wola od 2013 r. został wprowadzony został Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola 

system naliczania opłaty od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych. W roku 2018 stawka 

za odpady segregowane wynosiła 12 zł natomiast odpady niesegregowane 24 zł na miesiąc. 
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Działki wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub domki letniskowe wnosiły 

opłatę ryczałtową roczną 192 zł za odpady segregowane, bądź 384 zł za odpady niesegregowane. 

Nieruchomości niezamieszkałe (działalności gospodarcze) rozliczane były miesięcznie na 

podstawie zapotrzebowanie w poszczególne wielkości pojemników. 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Żabia Wola w roku 2018r. wyniosła 8461 

mieszkańców (stan na 31.12.2018r.). 

W składanych przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wskazanych zostało 9652 mieszkańców (stan na 31.12.2018r.) z czego 

91% mieszkańców zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

Jak wynika z danych Urzędu Gminy Żabia Wola wg stanu na dzień 31.12.2018r. wszyscy 

mieszkańcy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina Żabia Wola przejęła również obowiązek odbioru odpadów komunalnych  od 

nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarczych) oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe oraz domków letniskowych. 

 

LICZBA WŁASCICIELI NIERUCHMOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY 

Z posiadanych danych i kontroli nieruchomości zamieszkałych z bazą ewidencji ludności nie 

wykryto właścicieli, którzy nie zawarli umowy. 

Prowadzone były postępowania wyjaśniające w związku brakiem złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola przez 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, działek rekreacyjno– wypoczynkowych i domków 

letniskowych. 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTOWRZONYCH NA TERENIE GMINY ŻABIA 

WOLA 

Masa odpadów odebranych z terenu Gminy Żabia Wola pozyskana jest ze sprawozdań 

półrocznych  za rok 2018 od uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru 

Działalności Regulowanej w Gminie Żabia Wola. 
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ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH I 

ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNCYH 

PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

ROK 2018 

 

Łączna masa selektywni odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi 

232,966 MG. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W związku z przeprowadzoną powyżej analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gmin Żabia Wola, stwierdzić można, iż zaplanowane działania są w pełni realizowane. 

Wskaźniki o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
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metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosiły 40,86% natomiast osiągnięty poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

wyniósł 34,49%. Przedstawione dane wskazują zachowanie w pełni wszystkich wymaganych 

poziomów określonych przez Unię Europejską. System przyjęty przez Gminę Żabia Wola 

przynosi pozytywne wyniki przez co można zauważyć że się sprawdza. Mieszkańcy chętnie 

współpracują, segregując odpady. Wykonawca nie zgłasza większych nieprawidłowości 

dotyczących braku segregacji od mieszkańców deklarujących system selektywny, dzięki czemu 

nie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania ze skutkiem decyzji Wójta o zmianie 

naliczenia opłat na nieselektywne. Ilość zgłaszanych reklamacji maleje a świadomość w zakresie 

prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami rośnie. Kluczowym i koniecznym jest by 

Gmina Żabia Wola stworzyła własny PSZOK bądź z udziałem sąsiednich Gmin. System 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola jest w pełni zgodny z aktami 

normatywnymi różnego szczebla. Gmina Żabia Wola nie poprzestaje na osiągniętych wynikach, 

lecz dalej będzie edukować i zachęcać nowych i obecnych mieszkańców do pochylenia się nad 

dobrem naszej ziemi. 

 


