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I. WSTĘP  

1. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Wiżajny  jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu 

suwalskiego w województwie podlaskim. Od wschodu graniczy z gminą Rutka - Tartak, od 

południa z gminami Przerośl i Jeleniewo, od zachodu z gminą Dubeninki, a od północy 

z Litwą. W skład gminy wchodzi 36 miejscowości: Antosin, Bolcie, Burniszki, Cisówek, 

Dziadówek, Dzierwany, Grzybina, Jaczne, Jegliniszki, Kamionka, Kłajpeda, Kłajpedka, 

Laskowskie, Leszkiemie, Ługiele, Makowszczyzna, Marianka, Maszutkinie, Mauda, 

Mierkinie, Okliny, Poplin, Rogożajny Małe, Rogożajny Wielkie, Soliny, Stankuny, Stara 

Hańcza, Stołupianka, Sudawskie, Sześciwłóki, Użmauda, Wiłkupie, Wiżajny, Wiżgóry, 

Wysokie, Żelazkowizna.  Gmina Wiżajny zajmuje obszar 111,9 km 2, jest gminą wiejską o 

charakterze rolniczo – turystycznym.  

2. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy 

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ust. 10 i art. 9 tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Gminy mają obowiązek dokonywać 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych  odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

4) liczby mieszkańców, 

5) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 

1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina 

powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 niniejszej ustawy, 

6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,  

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zbieranych z 

terenu gminy. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wiżajny funkcjonuje w 

oparciu o następujące podstawy prawne: 
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a) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1399), 

b) Uchwała Nr XXIV/121/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny, 

c) Uchwała Nr XXXII/180/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wiżajny, 

d) Uchwała NR XXIII/110/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

e) Uchwała Nr XXIII/112/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

f) Uchwała Nr XXIV/122/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

g) Uchwała Nr XXXII/179/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

h) Uchwała Nr XXII/178/2014 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

i) Uchwała Nr XXXII/179/14 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3. Źródła odpadów  

Odpady komunalne to 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; 

zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli 

zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący 

ich właściwości.  

Odpady  komunalne  na   terenie   Gminy  Wiżajny   powstają   głównie   w   

gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, 
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takich jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, szkoły, bank, poczta,) oraz 

infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to także  odpady  z  terenów  

otwartych,  takie  jak:  odpady  z  koszy  ulicznych, przystanków autobusowych. 

II. Zagadnienia ogólne  

1. Firma odbierająca odpady komunalne  

W 2014 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiżajny zarówno                    

z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych prowadziła firma, która została 

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, w którym termin realizacji zamówienia wynosił 18 miesięcy                           

(tj. od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.). Zadania te realizowane były przez: Firmę 

Transportowo – Usługową EKO s.c. Zuzanna Andruczyk Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 12,                                

16-404 Jeleniewo. 

2. Metoda naliczania opłaty i stawki opłaty 

Na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonano 

wyboru metody oraz ustalono wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Przyjęta metoda naliczania opłat to metoda od gospodarstwa domowego 

zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.                                                       

W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. obowiązywały następujące stawki: 

1. jeżeli odpady komunalne  zbierane  i odbierane były w sposób selektywny opłaty 

wynosiły: 

1) gospodarstwo domowe 1 - osobowe – 9 zł, 

2) gospodarstwo domowe 2 - osobowe – 18 zł, 

3) gospodarstwo domowe 3 - osobowe – 26 zł, 

4) gospodarstwo domowe 4 - osobowe – 34 zł, 

5) gospodarstwo domowe 5 - osobowe – 40 zł, 

6) gospodarstwo domowe 6 - osobowe i więcej – 45 zł. 

2. Jeżeli odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny opłaty 

wynosiły: 

1) gospodarstwo domowe 1 - osobowe – 22 zł,  

2) gospodarstwo domowe 2 - osobowe – 36 zł,  

3) gospodarstwo domowe 3 - osobowe – 52 zł, 

4) gospodarstwo domowe 4 - osobowe -  68 zł,  

5) gospodarstwo domowe 5 - osobowe – 80 zł, 

6) gospodarstwo domowe 6 – osobowe i więcej – 90 zł. 
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Od 01 kwietnia 2014 roku w wyniku przeprowadzonej analizy dochodów z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem 

systemu, stawki te zostały obniżone i kształtowały się w następujący sposób:  

1. Jeżeli odpady komunalne  zbierane  i odbierane były w sposób selektywny opłaty 

wynosiły: 

1) gospodarstwo domowe 1 - osobowe – 7 zł, 

2) gospodarstwo domowe 2 - osobowe – 14 zł, 

3) gospodarstwo domowe 3 - osobowe – 20 zł, 

4) gospodarstwo domowe 4 - osobowe – 26 zł, 

5) gospodarstwo domowe 5 - osobowe – 30 zł, 

6) gospodarstwo domowe 6 - osobowe i więcej – 33 zł. 

2. Jeżeli odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny opłaty 

wynosiły: 

1) gospodarstwo domowe 1 - osobowe –  20 zł,  

2) gospodarstwo domowe 2 - osobowe – 30 zł,  

3) gospodarstwo domowe 3 - osobowe – 45 zł, 

4) gospodarstwo domowe 4 - osobowe -  60 zł,  

5) gospodarstwo domowe 5 - osobowe – 70 zł, 

6) gospodarstwo domowe 6 – osobowe i więcej – 80 zł. 

 

Opłata od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne zależna była od wielkości pojemnika i stawka za pojemnik nie została zmieniana 

w ciągu 2014 r.  

1. W przypadku prowadzenia selekcji opłata wynosiła: 

1) za pojemnik o pojemności 60 l – 10 zł, 

2)  za pojemnik o pojemności 110- l – 120 l – 20 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł, 

4) za pojemnik o pojemności 400 l – 50 zł, 

5) za pojemnik o pojemności 660 l – 70 zł, 

6) za pojemnik o pojemności 1100  l – 90 zł, 

7) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 200 zł. 

2. W przypadku braku prowadzenia selekcji opłata wynosiła: 

1) za pojemnik o pojemności 60 l – 20 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 110 l – 120 l – 40 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 240 l – 80 zł, 
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4) za pojemnik o pojemności 400 l – 100 zł, 

5) za pojemnik o pojemności 660 l – 140 zł, 

6) za pojemnik o pojemności 1100 l – 180 zł, 

7) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 300 zł.  

3. Postępowanie z odpadami powstającymi na terenie Gminy Wiżajny 

Do zbierania odpadów komunalnych przeznaczone są: 

1) worki o pojemności 60 l i 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 400 l, 660 l,1100 l,  

4) kontenery o pojemności 16 m3, KP7 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 

niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

Dla poszczególnych rodzajów odpadów stosowane są pojemniki lub worki w odpowiednich 

kolorach:  

1) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

2) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy),ciemnoszarym, zielonym lub brązowym  

z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych poprzez: 

a) zbiórkę w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach następujących frakcji i 

odpadów: 

  a) papier i tektura, 

  b) tworzywa sztuczne, 

  c) metal, 

  e) opakowania wielomateriałowe, 

 f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji. 

b) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na 

następujące frakcje:  

  a) szkło, 

  b) przeterminowane leki i chemikalia, 

  c) zużyte baterie i akumulatory, 

  d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

  f) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
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  g) zużyte opony, 

  h) odpady zielone.   

3.2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru 

wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

1) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

b) w zabudowie wielorodzinnej: 

1) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

c) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.  

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

 Na terenie Gminy Wiżajny funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków, Wiżajny 69 prowadzony  

przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu na odbiór, transport i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. PSZOK obsługujący mieszkańców naszej Gminy czynny jest w 

każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 - 10.00 i czwartek w godz. 15.00 – 17.00, oraz w 

każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9.00 – 11.00. Do PSZOK mieszkańcy gminy 

mogą bezpłatnie oddawać następujące odpady komunalne: 

  a) szkło, 

  b) przeterminowane leki i chemikalia, 

  c) zużyte baterie i akumulatory, 

  d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

  f) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

  g) zużyte opony, 

  h) odpady zielone – zaleca się, aby były gromadzone w przydomowych 

kompostownikach.  
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III. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH  I ORGANIZACYJNYCH GMINY 

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

  Na terenie Gminy Wiżajny nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady zgodnie z wymogami przekazywane były do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. M. Buczka 150 a, 16-400 Suwałki.  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

 W 2014 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

3. Liczba ludności 

 Gmina Wiżajny liczy według danych z ewidencji ludności 2542 mieszkańców (stan na 

31.12.2014 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy Wiżajny, ujętych zostało 1921 mieszkańców 

(stan na 31.12.2014 r.). Różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych, a ujętych do 

opłat wynika głównie z faktu podjęcia przez mieszkańców Gminy pracy poza miejscem 

zamieszkania lub za granicą, jak również przebywania znacznej ilości osób, które podjęty 

naukę poza terenem gminy.   

4. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Wiżajny na dzień 

31.12.2014 roku.  

1) systemem objęto - 1921 osób;  

2) liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem  - 582  w tym niezamieszkałych – 30 

3) liczba właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów – 572  

4) liczba właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali brak selektywnej zbiorki odpadów  

– 10 co stanowi 1,70 % ogółu.  
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5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Z danych posiadanych przez urząd wynika, że wszyscy zobowiązani właściciele 

nieruchomości zostali objęci nowym systemem gospodarki odpadami. Na bieżąco 

prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i 

sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.  

6. Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu Gminy Wiżajny w 2014 r.  

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych
4)

 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

4)
 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych

5) 

[Mg]
 

Sposób 
zagospodarowania

6)
 

odebranych odpadów 
komunalnych 

IMP Polowat Sp. z o.o.  
ul. Lotnicza 4, 99-100 Łęczyca 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

6,7 R3 

P.H.U. Trade Paper Norbert 
Roszczewski ul. Grunwaldzka 
10/3, 18-300 Zambrów odpady 
zostały wyeksportowane i poddane 
recyklingowi w: FALC-COM s.r.o. 
915-01 NOVE MESTO NAD 
VAHOM, POVAZSKA 10 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

1,9 R3 

Hermes Recykling Sp. z o.o. 37 
Barszczówka, 18-106 Turośń 
Kościelna wyeksportował celem 
poddania recyklingowi poza teren 
Unii Europejskiej QINGDAO 
JICHANG IMPORT AND EXPORT 
CO., LTD 4-F, NO. 27 
SHANDONG ROAD QINGDAO 
CHINA   

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

1,1 R3 

EKO-PARTNER Bogusław Popko 
15-521 Białystok Zaścianki, ul. 
Usługowa 5 odpady 
wyeksportowano celem poddania 
recyklingowi do: TM Recycling 
GmbH Kunststoffhandel u. 
Aufbereitung Böternhöfen 13 
24594 HOHENWESTEDT 
DEUTSCHLAND  

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

2,0 R3 

PPH BOMAX Krzysztof Kraska 

Zakład Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych ul. Długa 85, 96-500 
Sochaczew 

15 01 02 
Opakowania 

tworzyw 
sztucznych 

2,8 R3 

EKO-PARTNER Bogusław Popko 
15-521 Białystok Zaścianki, ul. 
Usługowa 5 przekazał do: Mondi 
Świecie S.A. ul. Bydgoska 1,            
86-100 Świecie   

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 
0,7 R3 

Firma Transportowo – Usługowa 
Eko s.c. Sortownia odpadów 
selektywnie zebranych ul. Górna 2, 
16-406 Rutka Tartak  

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 
0,1 magazynowanie 
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KRYNICKI RECYKLING S.A.                
ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 
Olsztyn przekazał celem poddania 
recyklingowi do: Huta szkła O-I 
Produkcja Polska S.A. ul. 
Morawska 1, 37-500 Jarosław  

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
11,4 R5 

Firma Transportowo – Usługowa 
Eko s.c. Sortownia odpadów 
selektywnie zebranych ul. Górna 2, 
16-406 Rutka Tartak 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
0,6 magazynowanie 

Stena Recycling Sp. z o.o.                    
ul. Bakałarzewska 21, 16-400 
Suwałki wyeksportowała celem 
poddania recyklingowi do: Rhenus 
SE & Co. KG Grauwallring 32 
27580 Bremerhaven  

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
0,9 R4 

Stena Recycling Sp. z o.o. ul. 
Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki 
wyeksportowała celem poddania 
recyklingowi do:RIVA STAHL 
GmbH HES WOLFGANG 
KUNTSCHER STR. 18 
HENNIGSDORF, 16761 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
1,2 R4 

Przedsiębiorstwo Wenus Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 30/3, 19-400 Olecko 
przekazał celem poddania 
recyklingowi do: CMC Poland Sp. 
z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42 - 
400 Zawiercie   

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
0,5 R4 

Przedsiębiorstwo Wenus Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 30/3, 19-400 Olecko 
wyeksportował celem poddania 
recyklingowi do: „UAB 
FEROMETA” Užtakėlio g. 8, 
Rumšiškes, Kaišiadoriu r.  

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
1,70 R4 

Stena Recycling Sp. z o.o. ul. 
Bakałarzewska 21, 16-400 Suwałki 
wyeksportowała  celem poddania 
recyklingowi do: RIVA STAHL 
GmbH HES WOLFGANG 
KUNTSCHER STR. 18 
HENNIGSDORF, 16761 

15 01 04 
Opakowania z 

metali (aluminium) 
0,1 R4 

Hermes Recycling Sp. z o.o. 
Barszczówka 37, 18-106 Turośń 
Kościelna wyeksportował celem 
poddania recyklingowi do: Rhenus 
SE & Co. KG Grauwallring 32    
27580 Bremerhaven   

15 01 04 
Opakowania z 

metali (aluminium) 
0,7 R4 

Przekazano osobom fizycznym 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 
19.12.2008 r. (poz. 1614) 

17 01 01 
Odpady z betonu 

oraz gruz 
betonowy 

1,5 R5 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami w Suwałkach Sp. z 
o.o. ul. Buczka 150a, 16-400 

Suwałki  

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
0,8 R12 

EKO – MEG Grzegorz Iwaniuk ul. 
Papiernia 14, 16-400 Suwałki 
przekazał do: Remondis 
Electrorecycling S.A. ul. 
Ekologiczna 2, 05-870 Błonie 

20 01 36 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

0,1 R5 

EKO – MEG Grzegorz Iwaniuk 
ul. Papiernia 14, 
16-400 Suwałki 

20 01 36 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

0,2 R12 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami w Suwałkach                     
Sp. z o.o. ul. Buczka 150a,              

16-400 Suwałki 

20 03 01 

Niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne 

155,1 R12 

 
Masa odebranych 
odpadów o kodzie 
20 03 01

5)
 [Mg] 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 
poddanych 
składowaniu

5)
[Mg] 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 poddanych 
innym niż składowanie 
procesom 
przetwarzania

5)
[Mg] 

Odebranych z obszarów miejskich - - - 

Odebranych z obszarów wiejskich 155,1 - 155,1 

 

Ilość odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców gminy w 2014  r.  

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych

4) 

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych
4) 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych

5) 
[Mg] 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, Wiżajny 

69, 16-407 Wiżajny 

15 01 07 Opakowania ze szkła 12,0 

15 01 04 
Opakowania z metali 

(aluminium) 
0,8 

15 01 04 Opakowania z metali 4,3 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz 

gruz betonowy 
1,5 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
0,8 

20 01 36 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

0,3 

 

7. Osiągnięte poziomy recyklingu w 2014 roku 

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 

2012 r. poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  oraz Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, obliczono wymagane 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innymi metodami niż składowania 

oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2014 r.  
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Gmina Wiżajny osiągnęła w 2014 roku wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców 

wtórnych. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2014 roku wynosi: 

 

Rodzaj odpadów 
Wymagane poziomy odzysku w 

2014 r. 
Osiągnięte poziomy recyklingu 

w 2014 r. 

papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 

min. 14% 21,3 % 

inne niż niebezpieczne  
odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

min. 38 % 100% 

dopuszczalny poziom 
masy odpadów 

komunalnych ulegających 
biodegradacji 

przekazywanych do 
składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

max. 50% 3,3% 

  

IV. OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Gospodarka odpadami Kwota 

Należności 189 043,60 

Dochody 177 335,65 

Zaległości 12 055,35 ( w tym 5 374,00 zł nie wymagają terminu 
płatności na dzień 31.12.2014)  

Koszty upomnienia 626,80  

Nadpłata końcowa  1 425,40 

 

  W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili w terminie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia. W  2014 roku z tego 

tytułu wysłano 108 upomnień. 
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V. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU  

  Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. koszty związane z nowym systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi kształtowały się następująco: 

 

Nazwa Wykonanie 

1. Koszty związane z obsługą administracyjną systemu 
(m.in. wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup 
materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty prowizyjne) 

31 392,01 

2. Koszty związane z odbiorem, transportem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

122 625,36 

RAZEM 154 017 ,37 

 

VI. PODSUMOWANIE  

   

  Na terenie Gminy Wiżajny od 01 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Gmina Wiżajny podjęła w terminie wszystkie wymagane 

przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiżajny w 2014 r. funkcjonował prawidłowo. 

Mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych powstających w 

gospodarstwie domowym, a oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości można 

było również oddać nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady segregowane, 

wielkogabarytowe i odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych.  

Priorytetowym zadaniem Gminy Wiżajny na kolejne lata  jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych, 

aby osiągnąć określone przez Unię Europejską poziomy odzysku i recyklingu odpadów oraz 

ograniczyć masę  odpadów ulegających biodegradacji  przekazywanych do  składowania. 

Poprawie powinna ulec także prawidłowa  segregacja odpadów u  źródła,  która wpłynie 

korzystnie na  gospodarkę odpadami na terenie Gminy Wiżajny w przyszłych latach. 

 


