
Ocena systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Grudusk po roku funkcjonowania 

 

Stan obecny  

Minął rok od wprowadzenia na terenie naszej Gminy tzw. nowej ustawy śmieciowej, która 

zrewolucjonizowała gospodarkę odpadami komunalnymi. W myśl tej ustawy to gmina 

przejęła na siebie odpowiedzialność za produkowane na jej terenie odpady komunalne                      

i sposób ich zagospodarowania. W tym celu: 

1) Przyjęto: 

─ Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Grudusk, 

─ Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

─ Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

─ Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

─ Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, 

─ Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  

2) Ogłoszono przetarg na wybór przedsiębiorstwa, które będzie odbierało                                      

i zagospodarowywało odpady z terenu naszej gminy do RIPOK–u (Regionalnej  

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która znajduje się w Kosinach 

Bartosowych). 

Realizacja przyjętych rozwiązań przebiega następująco:   

─ Mieszkańcy gminy zobowiązani uchwałą Nr 150/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk 

z dnia 15 marca 2013 roku o złożeniu deklaracji samoopodatkowującej, takie 

deklaracje złożyli w ilości 990 szt. (obecnie na 20 nieruchomościach nikt nie 

zamieszkuje). W 93 sytuacjach należało wystosować pisma przypominające                            

o obowiązku złożenia deklaracji. Można stwierdzić, z tego obowiązku na dzień 10 

czerwca 2014 roku wywiązało się 99% rodzin.  

─ Niestety liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach nie jest równa liczbie 

mieszkańców wg ewidencji ludności, a różnica ta jest dość znaczna i wynosi 719 osób 

(Na dzień 10.06.2014 r. liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach to 3201 osób, a 

wg ewidencji ludności 3920). 



─ Ze złożonych deklaracji wg stanu na 10.06.2014 r. wynika, że 135 rodzin 

(gospodarstw domowych) zadeklarowało segregację odpadów - (tj. 446 osób), a 835 

rodzin (tj. 2755 osób) oddawanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).  

─ Z uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (uchwała nr 

150/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15.03.2013 r.) wynika, ze należności   

z tytułu opodatkowania mieszkańców podatkiem śmieciowym powinny w 2013 roku 

średnio miesięcznie wynosić  26.618,25 zł, zaś w roku 2014 – 26.509,25 zł. 

Szczegółowe ustalenie wielkości wpływów jest skomplikowane gdyż zależy od ilości 

mieszkańców oraz rodzaju zbiórki odpadów, a korekty dotyczące ilości osób 

dokonywane są ciągle, więc dane te w poszczególnych miesiącach będą się różnić.   

─ W poszczególnych miesiącach wpływy dokonywane przez mieszkańców wynoszą: 

 VII/2013    –  22.284,00 zł 

 VIII/2013   -  24.137,00 zł 

 IX/2013     -   22.249,00 zł 

 X/2013       -   24.421,00 zł 

 XI/29013   -   26.981,00 zł 

 XII/2013   -   23.022,00 zł 

 I/2014       -    24.482,00 zł 

 II/2014      -   22.550,80 zł 

 III/2014     -  23.281,92 zł 

 IV/2014     -  20.590,00 zł 

 V/2014      -  17.228,10 zł (stan na 19.05.2014 r.)  

 

Opata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych VII-XII 2013 

Należności Wykonanie Zaległości wg stanu 

na dzień 31.12.2013 

Zaległości wg stanu 

na dzień 30.04.2014 

159.709,50 143.094,00 17.476,50 6.795,00 

 

 

Opata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych I-IV 2014 

Należności Wykonanie Zaległości wg stanu 

na dzień 30.04.2014 

318.111,00 100.394,92  22.318,50  

 

 



Zaległości na dzień 19.05.2014 r.  

Za 2013 rok:     6.305,80 zł 

Za 2014 rok:   27.800,30 zł 

RAZEM =     34.106,10 zł  

Wyłoniona w przetargu ogłoszonym w dniu 24 maja 2013 roku firma na odbiór                             

i zagospodarowanie odpadów komunalnych to ,,USKOM” z Mławy. (oferty złożyły jeszcze 3 

inne firmy). Wybrana oferta opiewa na kwotę 30.732 zł miesięcznie. W ramach podpisanej 

umowy firma odbiera odpady zmieszane raz w tygodniu wg ustalonego harmonogramu:  

Lp. Data Wsie 

 

1. 
w każdy 

poniedziałek 
tygodnia 

Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, 

Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, 

Pszczółki Górne, Wiśniewo, Strzelnia  

2. 
w każdy 

wtorek 
tygodnia  

Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, 

Żarnowo, Purzyce-Rozwory, Sokólnik, Purzyce-Trojany, 

Borzuchowo-Daćbogi  

3. 

w każdą  

środę 
tygodnia 

Sokołowo,  Łysakowo,  Humięcino, Humięcino-Retki, 

Humięcino-Andrychy,  Mierzanowo, Mierzanowo Kolonia, 

Leśniewo Dolne, Polanka, Dębowo, Leśniewo Górne, Zakrzewo 

Małe, Zakrzewo Wielkie 

4. 
w każdy 

piątek 
tygodnia 

Grudusk – wszystkie ulice,  

Grudusk–Olszak, Grudusk-Brzozowo 

  

 

Ponadto raz w miesiącu odbierane są odpady posegregowane (harmonogramy są 

przekazywane sołtysom oraz zamieszczane na stronie internetowej gminy. Dodatkowo 

informacje te są przekazywane bezpośrednio zainteresowanym.  

Zgodnie z SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) firam odbiera również: 

─ Odpady wielkogabarytowe (2 razy w kwartale)  

─ Zużyte opony (2 razy w roku)  

─ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (2 razy w roku)  

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOZA STANU OBECNEGO  

Jak w Gminie Grudusk wypadła „rewolucja śmieciowa”. Jakie mamy doświadczenia                   

i co należy zmienić? - czyli wyniki funkcjonowania systemu 

 

DEKLARACJE W LICZBACH 

 

Zestawienie deklaracji wg stanu dzień 10 czerwca 2014 roku 

                             Tabela 1 

 

 

 

Liczba osób wynikających ze złożonych deklaracji nie jest równa liczbie mieszkańców wg 

ewidencji ludności. Na dzień 10.06.2014 r. liczba osób ujętych w deklaracjach bieżących 

wynosi 3201 osób, natomiast wg ewidencji ludności 3920 (w tym uwzględniono 81 osób 

zameldowanych na pobyt czasowy).      

                                                                            

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób wyjechało się kształcić czy zarobkowo, ale ta różnica 

jest zbyt duża. Wiemy, bowiem, że część osób oszukuje np. nie zmienia deklaracji                                 

o wysokości opłaty, gdy urodzi się dziecko. 

 

  
Gospodarstwa 

segregujące  
z deklaracji  

Gospodarstwa 
nie 

segregujące  
z deklaracji  

Ilość 
gospodarstw 

135 835 

Suma 
gospodarstw 

970  

Ilość osób 
uwzględnionych 
w deklaracjach 

446 2755 

Suma osób 3201 



Należy także zaznaczyć część mieszkańców gminy nie składa na bieżąco deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zaistnienia 

zmian (tj. w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany). 

Jak dużo śmieci powstaje w Gm. Grudusk, czy jest czyściej? 

Niżej zamieszczona tabela nr 2 przedstawia dane dotyczące masy odebranych od 

mieszkańców gminy odpadów zmieszanych w poszczególnych miesiącach od 1 lipca 2013 

roku: 

Tabela 2 

Lp. ILOŚĆ ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

 

 Rok 2013 Mg Rok 2014 Mg 

1. Lipiec  55,14 Styczeń 41,32 

2. Sierpień  61,24 Luty 40,40 

3. Wrzesień 52,96 Marzec 53,56 

4. Październik 64,82 Kwiecień 63,70 

5. Listopad 39,08 Maj brak danych  

6. Grudzień 42,46    

 
RAZEM (ilość odebranych odpadów przez 10 m-cy)    514,68 Mg 

 

Tabela 3. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych w sposób selektywny od 

mieszkańców gminy przez firmę ,,USKOM’’ od 1 lipca 2013 roku 

 
Rodzaj odpadu 

2013  2014  

 
Masa [Mg] 

 
 

 
Masa [Mg] 

 
 

 
Zmieszane odpady  

opakowaniowe 

7,26 

(z tego do recyklingu 

nadawało się 6,38 Mg) 

10,8 

(na chwilę obecną nie posiadamy 

danych dot. ilości odpadów  

nadających się do recyklingu) 

Opakowania  

z tworzyw sztucznych 1,04 0 

 

Opakowania ze szkła 

 

1,64 

(z tego do recyklingu 

nadawało się 1,20 Mg) 

0 

 

Dla przykładu w maju 2014 roku 98 gospodarstw domowych, które zadeklarowały oddawanie 

odpadów zmieszanych nie wystawiło ani jednego worka. 

W przypadku gospodarstw deklarujących segregację w maju 2014 roku 118 gospodarstw 

domowych nie oddało nawet jednego worka. 

 



Nowy system śmieciowy przyczynił się do zmniejszenia się ilości odpadów trafiających na 

składowisko. Zmniejszyła się także liczba miejscowych zaśmieceń terenu jednakże nie udało 

się ich całkowicie wyeliminować. Trudno  precyzyjnie dowieść pochodzenia odpadów, które 

są podrzucane, ale najczęściej są to odpady wyrzucane przy mniej uczęszczanych drogach. 

Po stronie plusów można odnotować to, że system przyczynił się odbioru znacznie większego 

strumienia odpadów m. in. dzięki organizowaniu zbiórek akcyjnych  

w formie tzw. wystawek poprawiła się zbiórka odpadów problemowych od 1 lipca 2013 roku 

firma odbierająca odpady zebrała prawie 12,13 Mg zużytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych, 7,82 Mg odpadów wielkogabarytowych i 28,52 Mg zużytych opon.  

Przed wejściem w życie ww. systemu w Gminie Grudusk zbierało się tych odpadów średnio ok 1Mg 

rocznie.  

SEGREGACJA W GMINIE GRUDUSK  

Na starcie systemu, czyli w lipcu 2013 roku segregację odpadów zadeklarowało blisko 27% 

gospodarstw domowych. W kolejnych miesiącach gospodarstw segregujących ubywało 

i obecnie jest ich już tylko 13,8%.  

Ponadto pracownicy firmy odbierającej śmieci skarżą się, że wiele mieszkańców nie 

segreguje dość dokładnie.  

Mieszkańcy Ci otrzymali telefoniczne upomnienie  w związku z błędnie prowadzoną 

segregacją.  Na razie nie wyciągamy konsekwencji w stosunku do tych właścicieli 

nieruchomości, a jedynie upominamy i  pouczamy, jak prawidłowa  segregacja powinna 

wyglądać zgodnie z regulaminem obowiązującym w gminie. Notoryczne niestosowanie się do 

zasad spowoduje  uruchomienie procedury zmierzającej do naliczenia stawki podstawowej 

dla tych osób, które pomimo zadeklarowanej segregacji, nie wywiązują się z tego 

zobowiązania. 

 

Tak zwana „rewolucja śmieciowa”, zapoczątkowana została zarówno w celu osiągnięcia 

wyznaczonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu, jak i po to, aby 

własność odpadów oraz odpowiedzialność za nie przenieść na gminy. 

 

Do końca 2020 r. Gmina Grudusk musi m.in. osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

 
Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach 

wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych.  

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały 

następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

następujących frakcji odpadów komunalnych:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012r. 2013 r. 2014 r. 2015r. 2016 r. 2017 r 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Papier,  

metal,  

tworzywa  

sztuczne,  

szkło 
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przez  

Gminę 

Grudusk 

 

 

11,42 

 

 

12,42 

       

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 r. Gmina Grudusk osiągnęła wymagany 

prawem poziom min. 12% osiągając poziom 12,42%,  

Ww. poziom udało nam się osiągnąć tylko dzięki zdecydowanej większości zebranych 

surowców wtórnych przez Zakład Komunalny w Grudusku w I połowie roku 2013 kiedy to 

obowiązywał ,,stary system”.  

Należy także podkreślić, że ww. poziom udało się osiągnąć przyjmując liczbę mieszkańców                

z deklaracji czyli 3225, co zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska wzywając nas do poprawy sprawozdania przyjmując liczbę osób 

zamieszkujących gminę wg ewidencji ludności tj. 3916 (wg stanu na 31.12.2013r.). 

Przyjmując do obliczenia ww. poziomu recyklingu liczbę mieszkańców wg ewidencji 

ludności tj. 3916 osiągnęlibyśmy poziom recyklingu 10,23 %, czyli brakowałoby nam do 

osiągnięcia minimalnego poziomu 12% około 7,34 Mg,  

 

JAK WYSOKIE GROŻĄ NAM KARY.   

Kara obliczana jest odrębnie dla wymaganego poziomu, stanowiącego iloczyn stawki opłaty 

za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych, wymaganej do 

osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji i przekazanych do składowania. 

Wysokość kary za 2013 rok jest adekwatna do brakującej masy odpadów komunalnych 

wymaganej do zapewniania danego poziomu pomnożonej przez stawkę 115,41 zł za tonę. W 

przyszłych latach będzie jeszcze większa. 



 

Przyjmując do wyliczenia wymaganego prawem poziomu recyklingu w 2013 r. liczbę 

mieszkańców wg zaleceń WIOŚ w Ciechanowiec tj. wg ewidencji ludności wysokość kary 

wyniosłaby 847,10 zł. 

 

Biorąc pod uwagę posiadane dane o ilości zebranych przez firmę USKOM w II kwartale 2013 

r.  odpadów segregowanych tj . 9,94 Mg i mnożąc to razy 2 czyli rocznie  udałoby się zebrać 

około 20 Mg surowców wtórnych, a do osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu w roku 

2014 musimy zebrać min. 55 Mg odpadów segregowanych (tj. papieru i tektury, szkła  

i tworzyw sztucznych), czyli brakuje nam jeszcze 35 Mg.  

 

Z powyższego wynika, że gminie grozi kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu 

recyklingu w roku 2014 w wysokości około 4.000 tys zł (skutkiem będą wyższe stawki 

opłat za śmieci).  

 

Z powyższych danych wynika, że jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni Gmina Grudusk 

będzie miała poważny problem z osiągnięciem odpowiednich poziomów recyclingu, co jest 

obowiązkiem nakazanym przez ustawodawcę. W strumieniu odpadów, które wytwarzają nasi 

mieszkańcy musi być odpowiedni procent odpadów zbieranych selektywnie, (a docelowo 

jeszcze musimy w kolejnych latach zwiększyć ten procent).  

Na dzień dzisiejszy już nie spełniamy reżimów w tym zakresie.  

 

 

Dlatego też musimy podjąć działania, które zachęcą mieszkańców do segregacji dzięki 

którym wzrośnie ilość odzyskanych surowców. 

Dla porównania przed nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                      

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1399) w roku 2012 Zakład Komunalny w Grudusku zebrał 43,32 Mg 

odpadów segregowanych tj. papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Po wprowadzeniu tzw. 

„ustawy śmieciowej” Firma USKOM zabiera surowców wtórnych o ok. 50%  mniej.  

Według wielu mieszkańców różnica w stawkach między opłatami za odbiór odpadów  

posegregowanych, a odpadów bez selekcji jest za niska i nie zachęca do segregacji, ponadto 

dla wielu osób wprowadzony system segregacji jest zbyt skomplikowany. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5 

Pozostałe poziomy osiągnięte przez gminę Grudusk w 2013 roku 

Nazwa instytucji 

Osiągnięty poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do 

składowania [%] 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 

 i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych [%] 

Gmina Grudusk 
48,44% 

(dopuszczalne max. 50%) 
100,00% 

(dopuszczalne min. 36%) 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013r. Gmina osiągnęła poziom 100%, przy minimalnym 

poziomie na 2013 r. –36%.  

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok 

kalendarzowy.  

 

Należy zaznaczyć że wiele kontrowersji budzą przyjęte przez Radę Gminy ,,ograniczenia” 

 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 

powyżej 5 osób.  

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

GRUDUSK   –  OBSERWACJE I WNIOSKI 

Podstawowym aktem prawa miejscowego jest Regulamin utrzymania porządku i czystości                 

w gminach. Z regulaminu wynikają podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki 

odpadami komunalnymi np. częstotliwość odbioru odpadów, pojemność pojemników dla 

poszczególnych typów nieruchomości i inne mówiące o tym, jak należy zbierać, segregować 

i współdziałać z firmą w zakresie odbioru odpadów. 

Częstotliwość odbioru odpadów   

Dla przypomnienia obowiązująca częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy została określona dla poszczególnych rodzajów zabudowy 

i wynosi:   

Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1/ w budynkach jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 

marca, raz na tydzień – w pozostałym okresie,  

2/ w budynkach wielorodzinnych – raz na tydzień 

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, 

odbierane będą: 

1/ raz na miesiąc – z budynków jednorodzinnych; 

2/ raz na 2 tygodnie – z budynków wielorodzinnych 

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji i zielone: 



1/ z budynków jednorodzinnych: w sezonie letnim – raz na tydzień, w sezonie zimowym – raz 

na dwa tygodnie, 

2/ z budynków wielorodzinnych: w sezonie letnim – raz na tydzień, w sezonie zimowym – raz 

na dwa tygodnie. 

4. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone                        

w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne                     

z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (z przed posesji, w uprzednio uzgodnionym 

terminie).  

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych  będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa 

razy w kwartale. 

6. Przeterminowane leki należy wrzucać do oznakowanych pojemników rozmieszczonych w 

aptekach na terenie gminy Grudusk. 

7. Zużyte baterie i małe akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników, 

rozmieszczonych w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Grudusk, punkcie 

selektywnego zbierania odpadów lub odbierane będą przez podmiot odbierający odpady. 

8. Odpady poremontowe i budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej 

nie są objęte systemem zorganizowanym przez gminę Grudusk, a pozbywanie się ich odbywa 

się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie tego typu działalności.    

9. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać nieodpłatnie odpady 

komunalne zbierane w sposób selektywny. 

 

 

Przeprowadzona w październiku 2013 roku akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

przebiegła w zasadzie bez zakłóceń. Popełniono jednak kilka błędów, z których należy 

wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie, ze względu na zapisy umowy z firma świadczącą usługi 

da się wyeliminować. Wiele jednak zdobytych doświadczeń znalazło swoje odbicie np.                     

w nowych harmonogramach, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2014 roku. Przede 

wszystkim zmniejszono ilość miejscowości, które są obsługiwane w jednym dniu. Zapewnia 

to terminowość odbioru. 

 

Pierwotnie zakładano odbiór odpadów zmieszanych w sezonie zimowym raz na dwa 

tygodnie jednakże na liczne prośby mieszkańców zwiększono częstotliwość do raz  

w tygodniu.   

 

Mamy też przypadki, że firma odmówiła wjazdu, bo nawet najmniejszy samochód nie mógł 

bezpiecznie w drogę dojazdową do posesji wjechać. W związku z tym trzeba doprecyzować 

zapisy dotyczące tej kwestii w regulaminie. Np. w takich przypadkach mieszkańcy mają 

obowiązek dostarczyć odpady (najdalej 15 metrów) od drogi publicznej, dostępnej. 

Znaczna większość mieszkańców nie wyposażyła swoich posesji w pojemniki do zbiórki 

odpadów zmieszanych.  

 



PŁATNOŚĆ  

Niestety nie wszyscy wywiązują się z obowiązku uiszczania opłaty śmieciowej. Na dzień 

19.05.2014 r. zaległości w opłatach sięgają 34.106,10 zł. Podsumowując koszty, jakie ponosi 

gmina za zbiórkę oraz zagospodarowanie zebranych odpadów należy stwierdzić, że wpływy 

nie pokrywają opłat związanych z funkcjonowaniem systemu i być może będziemy musieli 

rozważyć zmianę stawek opłaty śmieciowej. 

Zakładaną wysokość wpływów należy też pomniejszyć o kwotę umorzeń z powodu trudnych sytuacji 

materialnych. Należy jednak pamiętać, że z wpłat mieszkańców  powinny być także pokrywane koszty 

administracyjne w skład których wchodzą:  koszty związane  z zatrudnieniem pracownika do obsługi, 

koszty korespondencji, koszty telefonów, papieru, tonerów, sprzętu 

komputerowego,  oprogramowania – licencji,  oraz koszty związane  z egzekucją należności  a 

także  działania informacyjno – edukacyjne, do których wszystkie samorządy zostały zobligowane 

ustawowo.  Konieczne jest zatem wyegzekwowanie  wszystkich  należności.                                               

W przeciwnym  razie  konieczne będzie  dofinansowanie  z budżetu gminy,  a w konsekwencji może 

być nieodzowne  podniesienie  stawki opłaty.  Należy także zaznaczyć, że wiele będzie zależało od 

wyników  kolejnego przetargu, gdyż umowa z Firmą USKOM została zawarta do 31 grudnia 2014r. 

W stosunku do mieszkańców, którzy nie płacą opłaty śmieciowej wszczęte zostają postpowania 

egzekucyjne w konsekwencji, czego osoby te poniosą dodatkowe koszty upomnienia, naliczone 

zostaną odsetki czy koszty egzekucyjne.  

Wobec uchylających się od ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zostanie zastosowana egzekucja z: 

- pieniędzy, 

- wynagrodzenia za pracę 

- świadczeń emerytalnych, 

- rachunków bankowych itp. 

 

 

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Humięcino-Koski)- 

musimy jeszcze doprecyzować, jakie odpady mają tam trafiać. Jest np. problem z odpadami 

wielomateriałowymi jak styropian z tekturą czy folia z metalem. Trzeba ustawić odpowiednie 

pojemniki – dostosować je do tego, co przywożą mieszkańcy. 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKŁE 

Trudno także sprawdzić, czy rzeczywiście wszyscy właściciele firm mają takie umowy 

podpisane i co w nich deklarują. – Deklarować w umowie mogą 1 metr sześcienny,                                            

a produkować 3. Gdzie będą wyrzucali te śmieci?  Zostaną jeszcze przedsiębiorcy z innych gmin ze 



swoimi śmieciami, którzy będą płacić w dalszym ciągu od ilości, więc może niektórzy z nich znowu 

skuszą się by przejeżdżając obok naszych miejscowości wyrzucić po cichu kilka kartonów koło drogi 

czy do lasu. 

 

UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW:  

1. Zmiana terminu płatności za odpady do końca danego miesiąca. 

2. Za małe zróżnicowanie stawki w odniesieniu do braku selektywnej zbiórki 

3. Dokonać zmiany w prawie miejscowym odnośnie, że płatność za odpady może 

dotyczyć dowolnej ilości miesięcy – zarówno jednego, jak i np. siedmiu czy całego 

roku. 

4.  Mieszkańcy bloków w Grudusku zgłaszali, że nie zapewniono im odpowiednich 

warunków (kontenerów) do selektywnej zbiórki. 

5. Gmina powinna zapewnić pojemniki na odpady zmieszane i segregowane – patrz 

regulamin.  

6. Prośba o ustawienia dodatkowych gniazd na odpady segregowane. 
7. Zapewnienie możliwości poboru worków na odpady do segregacji u sołtysa 
8. Firma obsługująca gminę nie zawsze odbierała odpady w ilości takiej jak  zostały 

wystawione  

9. Firma nie zawsze zostawiała  czyste worków w takiej ilości, w jakiej  zostały 

odebrane worki zapełnione (worek za worek). 

10. prośba o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych 

11. PSZOK znajduje się zbyt daleko 

12. Objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami przedsiębiorców. 

 

Wszelkie reklamacje (np. o nieodebranych odpadach) dotyczące funkcjonowania 

systemu były zgłaszane  do Urzędu Gminy uprawnionym pracownikom obsługującym 

system. Uzyskując informacje o nieprawidłowościach urzędnicy niezwłocznie 

interweniowali u wykonawcy usług by na bieżąco poprawiać jakość świadczonych 

usług.   

NASZE SUGESTIE: 

1. zróżnicowanie stawek za odpady tak, aby nasi mieszkańcy w większym stopniu chcieli je 

segregować. 

2. uprościć i uczynić wygodniejszym system segregacji odpadów – trzeba rozważyć system 

dualny tj. podział na dwa rodzaje – odpady/opakowania do recyklingu („suche”) i pozostałe – 

całą resztę odpadków („mokre”). To system tańszy i łatwiejszy dla mieszkańca. 

3. niestety firma USKOM nie wysortowuje surowców wtórnych z odpadów zmieszanych na linii 

sortowniczej, które po doczyszczeniu byłyby przygotowane do odbioru przez recyklerów, 

przez co nie możemy poprawić wyników selektywnej zbiórki, dlatego należy zastanowić się 

jakie zapisy zawrzeć w SIWZ ponieważ samo wyłonienie zwycięzcy przetargu na odbiór 

odpadów nie oznacza przeniesienia ustawowej odpowiedzialności za to, co się dzieje z 



odpadami na wykonawcę usługi. Dlatego należałoby się zatroszczyć o taką formułę 

przetargową, która pozwalałaby na wyłonienie rzetelnego wykonawcy, który będzie wiedział 

jak zrealizować usługę, jak również umiał ją dobrze wycenić. 

4. Gminny PSZOK znajduje się w odległości ok. 6 km od Gruduska, od niektórych miejscowości 

jeszcze dalej. Dlatego nie oszukujmy się, że niewielu mieszkańców będzie dostarczało tam 

odpady, nie zawsze chce się jechać kilka kilometrów od swojej miejscowości, żeby wywieźć 

stary tapczan albo stare pędzle i resztki farb.  Dlatego też należy rozważyć wydajniejszy 

sposób w postaci tzw. PSZOK-ów rozproszonych tj. gniazd selektywnej zbiórki z dużymi 

pojemnikami lub lokalizację PSZOKU na tyle blisko, żeby mieszkańcom się opłacało i chciało 

tam dotrzeć. 

5. podjąć działania, które oddziaływałyby na właściwe postawy i zachowania naszych 

mieszkańców np. podwyżką za odpady zmieszane zmobilizujemy mieszkańców do 

segregacji.  

6. Zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu pojemników. Musimy pomyśleć o jakimś 

rozwiązaniu, aby było to dla nas i mieszkańców jak najmniej dotkliwe finansowo. Początkowo 

planowano zapewnić mieszkańcom dzierżawę pojemników, jednakże odstąpiono do tego  

gdyż mieszkańcy musieli ponosić by odpowiedzialność materialną za dzierżawione pojemniki. 

W przypadku wygrania przetargu przez inną firmę mieszkańcy musieliby zwrócić 

wydzierżawione pojemniki.  

7. Rada Gminy może uchwalić wykaz dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały 

informacje składane w deklaracjach mieszkańców. 

8. Wprowadzić w regulaminie zapis, że worek brązowy będzie używany tam, gdzie nie ma 

kompostownika i posłuży do odpadów biodegradowalnych (np. resztki z obiadu, obierki 

ziemniaków, mokry papier) z wyjątkiem skoszonej trawy i odpadów z ogrodu, którą trzeba 

będzie odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

9. Rozważyć wprowadzenie dla rodzin wielodzietnych ulg w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi np: 

 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci, 

 50% zniżki w przypadku  rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej 

dzieci. 

10. należy jeszcze raz przeanalizować częstotliwość odbioru odpadów mi. in. zmienić 

zapisy dotyczące częstotliwości organizowania zbiórek akcyjnych mebli  

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz zużytych opon. 

11. rozważyć wprowadzenie zapisu w regulaminie, że dzwoniąc pod wskazany numer 

telefonu mieszkańcy mogą zamówić bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu.  

12. Organizacja szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. 

 

13. Rozważyć czy włączyć przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałe) do 

gminnego systemu gospodarowania odpadami.  


