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1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z realizacji  planu jest realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 

(t.j. Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) i jej zapisów dotyczących sprawozdawczości z realizacji 

planów  gospodarki  odpadami.  Wyżej  wymieniona  ustawa  w  artykule  14  ust.  12b  wprowadziła 

obowiązek przygotowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami obejmujących okres 

dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

nie określa jednoznacznych wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego 

planu gospodarki odpadami. W związku z czym niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 

„Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” opracowane 

na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2006 roku.

1.1. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Zgodnie z artykułem 14 ust. 13 pkt 1 Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 z 

późn. zm.) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, organ wykonawczy gminy 

przedkłada  radzie  gminy  i  zarządowi  powiatu  w  terminie  do  dnia  31  marca  po  upływie  okresu 

sprawozdawczego. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 

2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  sprawozdania  z  realizacji  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy 

Rościszewo”  jest  przedstawienie  aktualnego  stanu  gospodarki  poszczególnymi  rodzajami  odpadów. 

Sprawozdanie przedstawia postępy w realizacji  każdego z  zadań zapisanych w planie lub wyjaśnia 

powody  zaniechania działań lub ewentualnych  opóźnień.  Sprawozdanie prezentuje system gospodarki 

odpadami na terenie  gminy  w dniu 31 grudnia  2009 roku. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem 

gospodarki odpadami opisanym w planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się 

przedsięwzięcie przyjęte w planie  gospodarki  odpadami zrealizować do dnia 31  grudnia 2009 roku. 

Chodzi tu o wszystkie zadania  zapisane w  planie. Wnioski zawarte  w sprawozdaniu należy uwzględnić 

w  aktualizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami.  Niniejsze  sprawozdanie zgodnie  z  zapisami 

„Wytycznych  oraz  wzoru  sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami” 

opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, obejmuje:

• stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2009 roku, w tym:

◦ rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

◦ rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

◦ rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
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◦ istniejące systemy zbierania odpadów,

◦ rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

◦ stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów,

• stan realizacji  zaplanowanych celów i  działań zmierzających do poprawy sytuacji  w zakresie 

gospodarki odpadami, w tym:

◦ działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

◦ działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

◦ środowisko,

◦ działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

◦ działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów,

• ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

• ocena  przyjętego  systemu  monitoringu,  w  tym  wartości  wskaźników  pozwalających  na 

określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki 

odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Analiza  powyższych  zagadnień  powinna  przedstawić  obraz  zmian  i  dynamiki  tych  zmian 

zachodzących w gospodarce odpadami na terenie Gminy Rościszewo z uwzględnieniem jej słabych i 

mocnych stron.

Informacje niezbędne do sporządzenia niniejszego sprawozdania pozyskano z  następujących 

źródeł:

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,

• Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  -  Rejestr  Przedsiębiorców  i  Organizacji  Odzysku 

Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

• Urząd Gminy Rościszewo,

• Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,

• Ankietyzacja Gminy Rościszewo,

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem 

lat 2012 – 2015,

• Sprawozdanie z realizacji  Wojewódzkiego Planu Gospodarki  Odpadami dla Mazowsza za lata 

2007 – 2008, 

• Aktualizacja  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Sierpeckiego  na  lata  2009  –  2012  z 

uwzględnieniem lat 2013 – 2016,

• A.  Kałduński,  Wytyczne  oraz  wzór  sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki 

odpadami, Gdańsk 2006

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rościszewo za lata 2008 - 2009

EKO – LOG Sp. z o.o. ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań                                                               3



2. OPIS GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY ROŚCISZEWO

W latach  2008  -  2009  zbiórką  odpadów komunalnych  i  zorganizowanym systemem zbiórki 

surowców wtórnych było objętych około 80%1 mieszkańców gminy.

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielonych z nich strumieni odpadów 

takich jak szkło, tworzywa sztuczne i makulatura nie stosuje się pojemników. Odpady są zbierane na 

terenach gospodarstw domowych w sposób selektywny wędrują do specjalnie przeznaczonych do tego i 

oznaczonych worków. Zebrane odpady odbiera uprawniony do tego podmiot.  Zezwolenie w zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  posiadają  cztery  podmioty  gospodarcze,  których  wykaz  został 

przedstawiony w poniższych tabelach.

Tabela 1: Podmioty gospodarcze posiadające pozwolenie na wywóz odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Rościszewo

Lp. Podmiot Adres

1.
"SO" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Józef Sobiesiak 

ul. Pałacowa 18

09-470 Nowe Miszewo

2.
Spółdzielnia Usług Rolniczo-Technicznych 

w Zawidzu 

ul. Zielona 10

09-226 Zawidz

3.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu

ul. Konstytucji 3-go Maja 48

09-200 Sierpc

4. EKOZYSK 1 Sp. z o.o.
Nowy Modlin 45

05-180 Pomiechówek

Źródło: Urząd Gminy Rościszewo

Selektywną zbiórką odpadów na terenie Gminy Rościszewo zajmuje się jeden podmiot gospodarczy.

Tabela 2: Podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
Gminy Rościszewo

Lp. Podmiot Adres

1. EKOZYSK 1 Sp. z o.o.
Nowy Modlin 45

05-180 Pomiechówek

Źródło: Urząd Gminy Rościszewo

1 Urząd Gminy Rościszewo
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Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna  zbiórka  odpadów  na  terenie  Gminy  Rościszewo  obejmuje  następujące  rodzaje 

odpadów:

• makulatura,

• tworzywa sztuczne,

• szkło,

• wielkogabarytowe (w systemie „wystawki”)

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w systemie „wystawki”)

• niebezpieczne w postaci liniowych i kompaktowych lamp fluorescencyjnych, świetlówek i innych 

źródeł światła stosowanych w gospodarstwach domowych (w systemie „wystawki”).

Makulatura, tworzywa sztuczne i szkło

Selektywna zbiórka surowców wtórnych obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

• makulatura,

• tworzywa sztuczne,

• szkło.

Zbiórkę zbieranych selektywnie odpadów prowadzi się z wykorzystaniem oznaczonych worków. Nie jest 

prowadzona zbiórka tych odpadów w oparciu o specjalnie przygotowane do tego celu, ogólnodostępne 

pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów.

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie mobilnym 

(„wystawka”)  wspólnie  z  firmą  EKO ZYSK  1  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Nowym Modlinie  45,  05-180 

Pomiechówek,  zajmującą  się  między  innymi  utylizacją  odpadów  wielkogabarytowych.  Zbiórka 

prowadzona jest zgodnie z przyjętym harmonogramem dwa razy w ciągu roku. Przekazywane odpady 

gromadzi  się  w  wyznaczonym  przez  Sołtysa  miejscu  i  czasie,  a  następnie  odbierane  są  przez 

uprawniony do tego podmiot. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na  terenie  Gminy  Rościszewo  prowadzona  jest  zbiórka  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i 

elektronicznego w systemie mobilnym („wystawka”), wspólnie z firmą EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Nowym  Modlinie  45,  05-180  Pomiechówek,  zajmującą  się  między  innymi  utylizacją  odpadów 

niebezpiecznych w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbierany jest: 

• zużyty sprzęt AGD: zużyte lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze,

• sprzęt RTV: telewizory, radia, sprzęt komputerowy oraz zużyte baterie i akumulatory.

Zużyty sprzęt gromadzony jest w wyznaczonym przez Sołtysa miejscu, a następnie odbierany przez 
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uprawniony do tego podmiot w celu unieszkodliwienia. Zbiórka prowadzona jest dwa razy w ciągu roku, 

objętych nią jest 90% mieszkańców gminy.

Odpady niebezpieczne

Zbiórce odpadów niebezpiecznych podlegają liniowe i kompaktowe lampy fluorescencyjnyjne, 

świetlówki  i  inne źródła światła stosowanych w gospodarstwach domowych. Zbiórka odbywa się  w 

systemie mobilnym, („wystawka”) wspólnie z firmą EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Modlinie 

45,  05-180  Pomiechówek,  profesjonalnie  zajmującą  się  utylizacja  między  innymi  zużytych  źródeł 

światła.  Zbiórka  odbywa  się  w  oparciu  o  przyjęty  harmonogram,  dwukrotnie  w  ciągu  roku. 

Przekazywane odpady gromadzone są w wyznaczonym przez Sołtysa miejscu i  następnie odbierane 

przez uprawniony do tego podmiot w celu unieszkodliwienia. Zbiórką objętych jest 90% mieszkańców 

gminy.

3.  RODZAJ  I  ILOŚĆ  ODPADÓW  PODDAWANYCH  POSZCZEGÓLNYM  PROCESOM 

UNIESZKODLIWIANIA I ODZYSKU

Podstawowym procesem  unieszkodliwiania  odpadów  jest  ich  deponowanie  na  składowisku. 

Zgodnie z Ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) - załącznik nr 6, proces ten 

jest klasyfikowany jako:

• D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach innych niż 

niebezpieczne. 

Ilości  i  rodzaje  odpadów  opakowaniowych  zebranych  na  terenie  Gminy  Rościszewo 

przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 3: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na 
terenie gminy w latach 2008 - 2009

Kod 
odpadu

Rodzaj 
odpadu

2008 r. 2009 r.

Masa 
[Mg] Sposób postępowania Masa 

[Mg] Sposób postępowania

15 01 01
Opakowania 
z papieru i 

tektury
0,474

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane

0,0

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane
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Kod 
odpadu

Rodzaj 
odpadu

2008 r. 2009 r.

Masa 
[Mg] Sposób postępowania Masa 

[Mg] Sposób postępowania

15 01 02
Opakowania 
z tworzyw 
sztucznych

2,289

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane

1,76

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 4,4380

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane

2,501

Podmiotem uprawnionym 
do odbioru, odzysku i 

recyklingu jest 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Nowe 
Miszewo ul. Pałacowa 18 

09-471 Miszewo Murowane
Źródło: Urząd Gminy Rościszewo

Z  danych  jakie  Urząd  Gminy  Rościszewo  przekazał  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  wynika,  że  w  2008  roku  przekazano  łącznie  7,201Mg  odpadów 

opakowaniowych. Masa tych odpadów w 2009 roku była niższa i wyniosła 4,261Mg zebranych odpadów 

opakowaniowych.

Tabela 4: Ilości zebranych w 2008 roku odpadów na terenie Gminy Rościszewo

Rodzaj odpadu

Ilość zebranych odpadów w roku 2008

Łącznie Unieszkodliwionych
Poddanych 

recyklingowi

Odpady segregowane 73,77Mg 1,76Mg 72,01Mg

Zmieszane odpady 

komunalne
165,9Mg - Biodegradacja 165,9Mg

Nieczystości ciekłe 900,06m3
Oczyszczalnia ścieków w 

Sierpcu i Zawidzu
-

Odpady niesegregowane 7,2Mg - Biodegradacja – 7,2Mg
Źródło: Urząd Gminy Rościszewo
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Tabela 5: Ilości zebranych w 2009 roku odpadów na terenie Gminy Rościszewo

Rodzaj odpadu

Ilość zebranych odpadów w roku 2009

Łącznie Unieszkodliwionych
Poddanych 

recyklingowi

Odpady segregowane 44,81Mg 2,2Mg 42,61Mg

Zmieszane odpady 

komunalne
153,3Mg - Biodegradacja 153,3Mg

Nieczystości ciekłe 880m3
Oczyszczalnia ścieków w 

Sierpcu i Zawidzu
-

Odpady niesegregowane 13,22Mg - Biodegradacja 13,22Mg

Odpady nieulegające 

biodegradacji (20 02 03)
14,6Mg - -

Źródło: Urząd Gminy Rościszewo

Analizując  powyższe  tabele,  zauważyć  można,  że  znaczna  cześć  odpadów powstających  na 

terenie Gminy Rościszewo jest poddawana procesom biodegradacji.

4.  STAN FORMALNO - PRAWNY INSTALACJI  DO ODZYSKU  ORAZ UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW

4.1. Składowiska odpadów

Na  terenie  Gminy  Rościszewo  nie  znajduje  się  żadne  składowisko  odpadów  innych  niż 

niebezpieczne.  Wytworzone  i  zebrane  odpady  transportowane  są  na  składowisko  odpadów 

komunalnych w Rachocinie.

Eksploatacją i administracją składowiska w Gozdnicy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej 

ul. Traugutta  32,  09-200  Sierpc.  Łączna  powierzchnia  składowiska  wynosi  3,67ha.  Instalacja 

odizolowana jest od gleby i wód podziemnych warstwą folii polietylenowej o grubości 2mm. Powstające 

i  zbierane odcieki,  transportowane są do oczyszczalni ścieków w Sierpcu.  Szacuje się, że całkowita 

pojemność składowiska wynosi  418 453,3Mg z czego aktualnie około 70% została już wykorzystana.

4.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Gminy Rościszewo nie znajduje się żadne składowisko odpadów, zmieszane odpady 

powstające na terenie gminy, transportowane są na składowisko w Rachocinie. Składowane są tam 

odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  a  także  odpady  nie  zawierające  odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 

skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  Poniżej  przedstawiono 
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kartę składowiska odpadów w Rachocinie.

Tabela 6: Karta składowiska odpadów w Rachocinie

L.p. Elementy charakterystyki Zakres danych Informacje

1. OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE

1.1. Nazwa i adres składowiska 
odpadów

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

w Rachocinie

1.2. Gmina Sierpc

1.3. Powiat sierpecki

1.4. Województwo mazowieckie

1.5. REGON (jeśli posiada) 766-000-08-19

1.6. NIP (JEŚLI POSIADA)

1.7. Typ składowiska (N/O/IN, OUO)1) IN

1.8. Nazwa i adres właściciela 
składowiska odpadów

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału 

J.S.T.)

Urząd Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11A

09-200 Sierpc

1.9 REGON (jeśli posiada)

1.10 NIP (jeśli posiada)

1.11. Nazwa i adres właściciela gruntu 
pod składowiskiem odpadów

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % udziału 

J.S.T.)

Urząd Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11A

09-200 Sierpc

1.12. REGON (jeśli posiada)

1.13. NIP (jeśli posiada)

1.14. Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem odpadów

Podać, czy jest to jednostka 
samorządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa, przedsiębiorca prywatny, 
kapitał mieszany (podać % udziału 

J.S.T.)

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej
09-200 Sierpc

ul. Traugutta 33 
Jednostka Samorządu 

Terytorialnego

1.15. REGON (jeśli posiada) 610 017 379

1.16. NIP (jeśli posiada) 776-000-08-19

1.17.
Podać, czy kierownik składowiska 
odpadów posiada wymagane 
kwalifikacje?

(tak/nie) Tak

1.18. Liczba kwater szt. 2

1.19. Liczba kwater eksploatowanych szt. 1

1.20. Liczba kwater zamkniętych szt. Nie dotyczy

1.21. Czy składowisko jest w trakcie 
budowy? (tak/nie) Nie

1.22. Czy składowisko jest eksploatowane 
(przed zamknięciem)? (tak/nie) Tak
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L.p. Elementy charakterystyki Zakres danych Informacje

1.23. Czy składowisko jest w trakcie 
rekultywacji? (tak/nie) Nie

1.24.
Czy składowisko jest w trakcie 
monitoringu po zakończeniu 
rekultywacji?

(tak/nie) Nie

1.25. Czy składowisko jest w okresie po 
zakończonym monitoringu? (tak/nie) Nie

2. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

2.1. Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji

AN/V/1852/909/83 z dnia 
27.06.1983 r. Wojewoda 

Płocki

2.2.
Decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu (jeśli 
dotyczy)

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji

2.3. Pozwolenie na budowę

Podać: 
organ wydający, datę wydania, 

znak decyzji; wskazać, jeśli 
decyzja została uchylona

UAN/IV/83/27/86 z dnia 
31.10.1986 r. Wojewoda 

Płocki

2.4. Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 
dotyczy)

Podać:  organ wydający,  datę 
wydania, znak decyzji

ANB 7351-4/3/96 z dnia 
20.12.1996 r. - Wojewoda 

Płocki

2.5.
Decyzja o wykonaniu przeglądu 
ekologicznego na podstawie art. 33 
ust. 1 ustawy wprowadzające

Podać:  organ wydający,  datę 
wydania, znak decyzji

Z dn.02.07.2001 r. zmieniany 
decyzją WSR-P/6620/8/2003 

przedłożony w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu w 

dniu 02.07.2002 r. 
uzupełniony w dn.20.10.2003 

r.

2.6.
Decyzja o dostosowaniu na podst. 
Art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy 
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:  organ wydający,  datę 
wydania, znak decyzji, 

wyznaczony rok dostosowania
-

2.7. Czy postanowienia decyzji o 
dostosowaniu zostały wykonane?

(tak/nie) 
Jeżeli nie, wyjaśnić które 

postanowienia i dlaczego nie 
zostały wykonane

-

2.8. Czy decyzja o dostosowaniu została 
przedłużona?

(tak/nie)
Jeśli tak podać organ wydający, 

datę wydania, znak decyzji, 
podstawę prawną , wyznaczony 

rok dostosowania

-

2.9. Czy przedłużona decyzja została 
wykonana?

(tak/nie)
Jeżeli nie, wyjaśnić które 

postanowienia i dlaczego nie 
zostały wykonane

-

2.10. Rok faktycznego dostosowania Podać datę dostosowania 
składowiska odpadów

-
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L.p. Elementy charakterystyki Zakres danych Informacje

2.11.
Decyzja o dostosowaniu na podst. 
Art. 33 ust.2 pkt.2 ustawy 
wprowadzającej2) (jeśli dotyczy)

Podać:  organ wydający,  datę 
wydania, znak decyzji, 

wyznaczony rok dostosowania
-

2.12. Czy postanowienia decyzji o 
dostosowaniu zostały wykonane?

(tak/nie)
Jeżeli nie, wyjaśnić które 

postanowienia i dlaczego nie 
zostały wykonane

-

2.13. Czy decyzja o dostosowaniu została 
przedłużona?

(tak/nie)
Jeśli tak podać organ wydający, 

datę wydania, znak decyzji, 
podstawę prawną , wyznaczony 

rok dostosowania

-

2.14. Czy przedłużona decyzja została 
wykonana?

(tak/nie)
Jeżeli nie, wyjaśnić które 

postanowienia i dlaczego nie 
zostały wykonane

-

2.15. Rok faktycznego dostosowania Podać datę dostosowania 
składowiska odpadów -

2.16.
Decyzja o zamknięciu na podst. Art. 
33 ust.6 ustawy wprowadzającej2) 

(jeśli dotyczy)

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia

2.17. Czy decyzja o zamknięciu zostały 
wykonane?

(tak/nie)
Jeżeli nie, wyjaśnić dlaczego Nie

2.18. Czy decyzja o zamknięciu została 
przedłużona?

(tak/nie)
Jeśli tak podać organ wydający, 

datę wydania, znak decyzji, 
podstawę prawną , wyznaczony 

rok zamknięcia

2.19. Czy przedłużona decyzja o 
zamknięciu została wykonana?

(tak/nie)
Jeżeli nie, wyjaśnić dlaczego -

2.20.
Zgoda na zamknięcie wydzielonej 
części składowiska na podst. Art. 54 
ustawy o odpadach

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia,
data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

-

2.21.
Zgoda na zamknięcie składowiska 
na podst. Art. 54 ustawy o 
odpadach

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji, 

wyznaczony rok zamknięcia,
data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

-

2.22. Rok faktycznego zamknięcia 
składowiska odpadów Podać datę zamknięcia
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L.p. Elementy charakterystyki Zakres danych Informacje

2.23. Decyzja zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowiska

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji 

RO7643-1/03 Decyzja WŚR – 
P/6620/8/2003 z dnia 
30.06.03 wojewody 

Mazowieckiego zmieniająca 
decyzje WŚR-R6620/34/04 z 

dn. 25.01.04 zmieniona 
decyzją WŚR-P6620/21/05 z 

dnia 20.01.2005 

2.24.
Czy decyzja zatwierdzająca 
instrukcję eksploatacji składowiska 
była czasowa?

Jeżeli tak, podać na jaki okres. -

2.25.

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów (jeśli 
dotyczy).

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji, 

termin obowiązywania

Wojewoda Mazowiecki z dnia 
30.06.2003 Ś-P/6620/8/2003

2.26. Pozwolenie zintegrowane (jeśli 
dotyczy)

Podać: 
organ wydający, 

datę wydania,
znak decyzji, 

termin obowiązywania

-

2.27.
Czy składowisko jest przewidziane 
do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego?

Jeżeli tak, podać termin 
(planowany) złożenia wniosku. -

2.28.
Czy dla składowiska była wydana 
decyzja w sprawie wstrzymania 
działalności?

Jeżeli tak, podać dane dot. decyzji:
podstawa prawna,
organ wydający,

data wydania decyzji,
znak decyzji, termin wstrzymania 

działalności.

nie

3. BAZY DANYCH I WYKAZY

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w 
wykazie zamieszczonym w 
wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami?

(tak/nie) tak

3.2.
Czy w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami określono 
termin zamknięcia składowiska?

(tak/nie)
Jeśli tak – podać rok nie

3.3.
Czy składowisko jest ujęte w 
wojewódzkiej bazie o gospodarce 
odpadami?

(tak/nie) tak

3.4.
Czy składowisko jest ujęte w bazie 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Środowiska?

(tak/nie) tak

3.5.
Czy składowisko jest ujęte w bazie 
Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego?

(tak/nie) tak

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w 
wykazie przekazanym przez Urząd 
Wojewódzki do Ministerstwa 
Środowiska?

(tak/nie)
Jeśli tak – podać w którym roku tak
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Pojemność całkowita m3 610 815,0

4.2. Pojemność zapełniona m3 439 786,9

4.3. Pojemność pozostała do zapełnienia m3 171 028,0

4.4. Powierzchnia w granicach korony m3 114 078,0

4.5. Uszczelnienie

(tak/nie) Tak

Naturalna bariera geologiczna 
(miąższość, współczynnik filtracji) Nie

Sztuczna bariera geologiczna 
(rodzaj, miąższość, współczynnik 

filtracji)
Nie

Izolacja syntetyczna (materiał, 
grubość) Folia 2mm

4.6. Drenaż odcieków Brak (tak/nie)

Warstwa drenażowa (miąższość, 
współczynnik filtracji

Piasek, żwir – uśredniony 
współczynnik filtracji – 9,0 

m/dobę

Kolektory (materiał, średnica) Tworzywa sztuczne
Kol. Główny Ø200mm
Kol. Główny Ø100mm

Ukształtowanie misy (nachylenie 
wzdłuż kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %)

Ok. 5%

Zewnętrzny system rowów Rów opaskowy wzdłuż 1 
niecki

4.8. Postępowanie z odciekami Odprowadzenie do kanalizacji 
miejskiej (tak/nie)

-

Wywóz do oczyszczalni miejskiej 
(tak/nie)

tak

Wykorzystanie do celów 
technologicznych (jakich?)

-

Oczyszczanie lub podczyszczanie 
we własnej oczyszczalni (odbiornik 

ścieków oczyszczonych)

Nie

4.7. Gromadzenie odcieków Brak (tak/nie) Tak

W zbiornikach odcieków 
(pojemność, m3)

2 zbiorniki - 130m3

4.9. Instalacja do odprowadzania gazu 
środowiskowego

Brak (tak/nie)

Z emisją do atmosfery Nie

Spalanie w pochodni Nie

Odzysk energii (moc) Tak

4.10. Pas zieleni Brak (tak/nie) Częściowy

Szerokość pasa ok. 10m

4.11. Ogrodzenie (tak/nie) Tak
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4.12. Rejestracja wjazdów (tak/nie) Tak

4.13. Ewidencja odpadów (tak/nie) Tak

4.14. Waga (tak/nie) Tak

4.15. Urządzenia do mycia i dezyfekcji (tak/nie)
Jakie? Tak

4.16. Wykonywanie warstw 
przykrywających odpady

(tak/nie) Tak

Materiał
(jeśli odpady – podać kod)

20 02 02; 17 09 04 piasek i 
żwir

4.17 Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne Tak

Kontrola wykonywania elementów 
służących do monitoringu Tak

Wody powierzchniowe -

Wody podziemne Tak

4.18. Monitoring w fazie eksploatacyjnej 
lub poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny Tak

Wody powierzchniowe Tak

Wody odciekowe Tak

Wody podziemne Tak

Gaz składowiskowy Tak

Osiadanie powierzchni składowiska Tak

Struktura i skład odpadów Tak

5. DOFINANSOWANIE

5.1.

Czy dostosowanie składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)?

Jeśli tak, podać szacowaną 
całkowitą kwotę i środki własne 

zarządzającego.
Jeśli nie – wstawić „0”

5.2.

Czy rekultywacja składowiska 
wymaga dodatkowych środków 
finansowych (poza środkami 
własnymi zarządzającego)?

Jeśli tak, podać szacowaną 
całkowitą kwotę i środki własne 

zarządzającego.
Jeśli nie – wstawić „0”

6. ODPADY

6.1. Czy na składowisku odpadów 
deponowane są odpady komunalne? (tak/nie) Tak

6.2.

Kody odpadów, które są 
dopuszczone do składowania na 
składowisku odpadów3) Podać kody odpadów

02 01 03; 02 07 04; 17 01 
82; 17 06 01; 17 06 05; 17 
09 04; 19 08 01; 19 08 02; 
20 02 01;  20 02 02;  20 02 
03; 20 03 01; 20 03 02; 20 
03 03; 20 03 99; 15 01 07; 

15 01 01; 15 01 02 

6.3.
Czy odpady są składowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki?4)

(tak / nie) Tak
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6.4.
Kody odpadów dopuszczonych do 
odzysku na składowisku odpadów 
(jeśli dotyczy)

Podać kody odpadów oraz w jakim 
celu są wykorzystywane 

poszczególne rodzaje odpadów

20 01 01; 20 01 02; 20 01 
39; 20 01 40 sprzedaż innym 
odbiorcom; 17 09 04; 20 01 
02; 20 01 38 wykorzystanie 
gospodarcze na składowisku

6.5. Czy do rekultywacji wykorzystywane 
są odpady?

Jeżeli tak, podać rodzaje odpadów 
(kody) i na podstawie jakiej decyzji 
ze wskazaniem podstawy prawnej, 
organu wydającego, daty decyzji, 

znaku decyzji)

-

6.6. Masa odpadów składowana w 2003 
roku (jeśli dotyczy) (Mg) -

6.7.

Masa odpadów poddana odzyskowi 
na składowisku odpadów w trakcje 
eksploatacji składowiska w 2003 r. 
(jeśli dotyczy)

(Mg) -

6.8.

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2003 r. (jeśli 
dotyczy)

Kod odpadów
(Mg) -

6.9. Masa odpadów składowana w 2004 
roku (jeśli dotyczy) (Mg) -

6.10.

Masa odpadów poddana odzyskowi 
na składowisku odpadów w trakcje 
eksploatacji składowiska w 2004 r. 
(jeśli dotyczy)

(Mg) -

6.11.

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2004 r. (jeśli 
dotyczy)

Kod odpadów
(Mg) -

6.12. Masa odpadów składowana w 2005 
roku (jeśli dotyczy) (Mg) -

6.13.

Masa odpadów poddana odzyskowi 
na składowisku odpadów w trakcje 
eksploatacji składowiska w 2005 r. 
(jeśli dotyczy)

(Mg) -

6.14.

Masa odpadów stosowana do 
rekultywacji po zamknięciu 
składowiska w 2005 r. (jeśli 
dotyczy)

Kod odpadów
(Mg) -

Objaśnienia do tabeli:
1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady 

wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt 

unieszkodliwiania odpadów.
2) Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r.  o  wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,  ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
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3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2002 Nr 191, poz. 1595).

5. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 

LATA 2008 – 2009

Działania za zakresu gospodarki odpadami, podjęte w celu realizacji założeń przyjętego planu 

gospodarki  odpadami  nie  pozwoliły  na  całkowitą  realizację  zadań.  Nie  udało  się  objąć  wszystkich 

mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, głównie z uwagi na rosnący koszt usługi. Ponadto 

część  odpadów  jest  wykorzystywana  przez  mieszkańców  we  własnym  zakresie,  jednocześnie 

stosunkowo niski wskaźnik jednostkowej emisji odpadów komunalnych, nie sprzyja objęciu wszystkich 

mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów.

Planowane jest  usprawnienie  funkcjonującego systemu gospodarki  odpadami  poprzez  zakup 

pojemników  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  i  specjalnego  pojazdu  przystosowanego  do  odbioru 

odpadów.

Nie podjęto działań ukierunkowanych na promowanie przydomowego kompostowania odpadów 

ulegających biodegradacji, a z uwagi na brak w gminie przydomowych kompostowników, nie wykonano 

ich inwentaryzacji. Wprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się w systemie 

„wystawki”. Zbiórką objęto wszystkich mieszkańców.

Wdrożono system zbiórki odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zbiórka  w  systemie  mobilnym  („wystawka”)  odbywa  się  dwa  razy  w  ciągu  roku.  System  zbiórki 

odpadów remontowo-budowlanych nie został wprowadzony.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gminy prowadzone są w szkołach poprzez 

akcję  „sprzątanie świata”.  Akcje  informacyjne  polegają na rozsyłaniu  do sołtysów ulotek,  plakatów 

informacyjno-edukacyjnych  dotyczących  troski  o  środowisko  naturalne,  z  prośbą  o  przekazanie 

wszystkim mieszkańcom sołectwa. Planowany jest konkurs pn: „Piękna wieś, piękna zagroda” mający 

na  celu  aktywizację  całych  wsi  i  indywidualnych  gospodarstw  do  utrzymania  czystości  i  dbania  o 

środowisko.

Gmina Rościszewo uczestniczy w projekcie utworzenia Stowarzyszenia Gmin Regionu PŁN-Zach 

Mazowsza  dotyczącego  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami.  Członkowie  to:  Raciąż, 

Radzanów, Lubowidz,  Lutocin,  UMiG Drobin,  Mochowo, Zawidz,  Szczutowo,  Lipowiec,  UMiG Bieżuń, 

Gozdowo,  Sierpc,  Rościszewo,  UMiG  Żuromin,  UM  Sierpc.  Celem  przedsięwzięcia  jest  utworzenie 

kompleksowego systemu gospodarki odpadami. 
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Tabela 7: Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami 
wynikających z zadań Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rościszewo

Lp.
Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Rościszewo

Opis podjętych działań

1.

Objęcie zorganizowanym 
zbieraniem odpadów 
komunalnych wszystkich 
mieszkańców gminy

Zorganizowana  zbiórka  odpadów  na  terenie  Gminy  Rościszewo 
funkcjonuje  od 2004 roku,  objętych nią  jest  70% mieszkańców 
gminy (stan na  31.12.2009 r.)
Przyczyną  nieobjęcia  wszystkich  mieszkańców  gminy 
zorganizowaną  zbiórka  odpadów  jest  rosnąca  cena  za  usługę. 
Ponadto  część  odpadów  zagospodarowywana  jest  przez 
mieszkańców we własnym zakresie. Dotyczy to głównie odpadów 
biodegradowalnych,  których część jest  spasana.  Część odpadów 
ulegających,  powstających  w  gospodarstwach  rolnych  jest 
zagospodarowywana  poprzez  składowanie  na  pryzmach  z 
obornikiem. 

2.

Objęcie selektywnym 
zbieraniem odpadów 
wszystkich mieszkańców 
gminy

Zorganizowana zbiórka odpadów zbieranych w sposób selektywny 
funkcjonuje na terenie gminy od 2004 roku. Zbiórką objętych jest 
około  70%  mieszkańców,  przyczyną  nieobjęcia  wszystkich 
mieszkańców selektywnym zbieraniem odpadów jest rosnąca cena 
za usługę.

3.

Doskonalenie systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów obejmującego 
wszystkich mieszkańców 

Odbiór  odpadów odbywa się  raz  w miesiącu,  o  harmonogramie 
odbioru powiadamiani są sołtysi, ponadto informacja umieszczana 
jest  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Rościszewo i  na  stronie 
internetowej.  Działania  gminy  podjęte  w  celu  realizacji  zadania 
polegają  na  planach  zakupu  pojemników  do  zbiórki  odpadów i 
specjalistyczny pojazd przeznaczony do odbioru odpadów.

4.

Wdrożenie i doskonalenie 
systemu kompostowania 
odpadów ulegających 
biodegradacji występujących 
w strumieniu odpadów 
komunalnych poprzez 
kompostowanie przydomowe

Nie  podjęto  działań  ukierunkowanych  na  promowanie 
przydomowego  kompostowania  odpadów  ulegających 
biodegradacji.  Część  odpadów  biodegradowalnych  jest 
wykorzystywana przez mieszkańców we własnym zakresie.

5.

Inwentaryzacja 
kompostowników 
przydomowych oraz ilości 
kompostowanych odpadów 

Nie  została  przeprowadzona  inwentaryzacja  kompostowników, 
brak kompostowników na terenie gminy. 

6.

Wdrożenie i rozwój systemu 
zbierania odpadów 
wielkogabarytowych i 
remontowo-budowlanych

Zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  odbywa  się  w  systemie 
„wystawki”.  Wszyscy  mieszkańcy  są  objęci  systemem.  Zbiórka 
odpadów odbywa się dwa razy w ciągu roku. W 2009 roku zebrano 
1,27Mg. 

System  zbiórki  odpadów  remontowo-budowlanych  nie  został 
wprowadzony.

7.

Wdrożenie i rozwój systemu 
zbierania odpadów 
niebezpiecznych 
występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych

Wdrożono system zbiórki odpadów niebezpiecznych. Objętych nim 
jest  100%  mieszkańców  gminy.  W  2009  roku  zebrano  0,08Mg 
odpadów niebezpiecznych.
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8.

Wdrożenie i doskonalenie 
zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego

Wdrożono  system  zbiórki  odpadów  w  postaci  zużytego  sprzętu 
elektrycznego  i  elektronicznego.  Zbiórka  w  systemie  mobilnym 
(„wystawka”)  odbywa  się  dwa  razy  w  ciągu  roku.   W 2009  r. 
zebrano 0,85Mg odpadów.

9.

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców gminy w 
zakresie wprowadzanego 
systemu gospodarki 
odpadami

Co roku uczniowie szkół uczestniczą w akcji sprzątanie świata, na 
terenie  gminy prowadzone są akcje informacyjne polegające  na 
rozsyłaniu  do  sołtysów  ulotek,  plakatów  informacyjno-
edukacyjnych  dotyczących  dbania  o  środowisko  naturalne,  z 
prośbą o przekazanie wszystkim mieszkańcom sołectwa. W 2010 
roku zorganizowany zostanie konkurs dla mieszkańców gminy pn: 
„Piękna wieś, piękna zagroda” mający na celu aktywizacje całych 
wsi i indywidualnych gospodarstw do utrzymania czystości i dbania 
o środowisko.  

10.

Współorganizowanie 
Międzygminnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami

Gmina  Rościszewo  uczestniczy  w  projekcie  utworzenia 
Stowarzyszenia  Gmin  Regionu  PŁN-Zach  Mazowsza  dotyczącego 
kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami.  Członkowie  to: 
Raciąż,  Radzanów,  Lubowidz,  Lutocin,  UMiG  Drobin,  Mochowo, 
Zawidz,  Szczutowo,  Lipowiec,  UMiG  Bieżuń,  Gozdowo,  Sierpc, 
Rościszewo, UMiG Żuromin, UM Sierpc. Celem przedsięwzięcia jest 
utworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami. 

6. OCENA SPOSOBÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela 8: Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w 
latach 2008-2009

Lp.
Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Rościszewo

Kwota 
przewidziana na 
zadanie [PLN]

Koszty poniesione 
w latach 

2008 - 2009 [PLN]

Źródło 
finansowania

1.
Objęcie zorganizowanym zbieraniem 
odpadów  komunalnych  wszystkich 
mieszkańców gminy

- 2008 r. -  24 242*
2009 r. - 38 197* Środki własne

2.
Objęcie  selektywnym  zbieraniem 
odpadów  wszystkich  mieszkańców 
gminy

- 0 -

3.
Doskonalenie systemu selektywnego 
zbierania  odpadów  obejmującego 
wszystkich mieszkańców 0

- 0 -

4.

Wdrożenie  i  doskonalenie  systemu 
kompostowania  odpadów 
ulegających  biodegradacji 
występujących  w  strumieniu 
odpadów  komunalnych  poprzez 
kompostowanie przydomowe

- 0 -

5.
Inwentaryzacja  kompostowników 
przydomowych  oraz  ilości 
kompostowanych odpadów 

- 0 -
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Lp.
Nazwa zadania w Planie 

Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Rościszewo

Kwota 
przewidziana na 
zadanie [PLN]

Koszty poniesione 
w latach 

2008 - 2009 [PLN]

Źródło 
finansowania

6.

Wdrożenie  i  rozwój  systemu 
zbierania  odpadów 
wielkogabarytowych  i  remontowo-
budowlanych

- 0 -

7.

Wdrożenie  i  rozwój  systemu 
zbierania  odpadów  niebezpiecznych 
występujących  w  strumieniu 
odpadów komunalnych

- 0 -

8.
Wdrożenie  i  doskonalenie  zbierania 
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i 
elektronicznego

- 0 -

9.
Edukacja  ekologiczna  mieszkańców 
gminy  w  zakresie  wprowadzanego 
systemu gospodarki odpadami

- 0 -

10.
Współorganizowanie 
Międzygminnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami

- 0 -

* Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu zbiórki odpadów

7. OCENA SYSTEMU MONITORINGU

Podstawą monitoringu realizacji  planu gospodarki odpadami  jest sprawozdawczość oparta na 

wskaźnikach  odzwierciedlających stan gospodarki  odpadami,  zmiany presji  na środowisko oraz stan 

świadomości  społeczeństwa.  W  celu  nadzoru  nad  realizacją  przyjętego  planu  przedstawiono 

zamieszczone w przedmiotowym dokumencie wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji założonych 

zadań. Wskaźniki przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 9: Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rościszewo

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość na 
31.12.2008r.

Wartość na 
31.12.2009r.

1.
Ilość gospodarstw domowych objętych 

zorganizowanym zbieraniem odpadów
% 60 70

2.
Ilość gospodarstw domowych objętych 

selektywnym zbieraniem odpadów
% 85 100

3.

Stopień redukcji odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska

% 80 80

4.

Surowce wtórne wydzielone ze strumienia 

odpadów komunalnych w wyniku 

selektywnego zbierania

Mg/rok 7,2 4,26
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość na 
31.12.2008r.

Wartość na 
31.12.2009r.

5.

Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych przez 

selektywne zbieranie

Mg/rok 1 1,27

6.

Odpady budowlane wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych przez 

selektywne zbieranie

Mg/rok Brak danych Brak danych

7.

Odpady niebezpieczne wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych przez 

selektywne zbieranie

Mg/rok 0,1 0,08

8.
Masa odpadów deponowanych na 

składowiskach 
Mg/rok 165,9 153,3

9. Likwidacja dzikich składowisk odpadów ilość/rok 0 0

10.
Nakłady inwestycyjne w gospodarce 

odpadami
PLN/rok - -

8. PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy Rościszewo  obejmuje  lata 

2008-2009.  Analiza  stanu  aktualnego  przedstawionego  niniejszym  opracowaniu  wraz  z  analizą 

przewidzianych  w  planie  zadań  pozwoliła  na  przedstawienie  funkcjonowania  systemu  gospodarki 

odpadami na terenie gminy oraz prezentację słabych i mocnych stron w tym zakresie.

Stwierdzono,  że  na  analizowanym  terenie  podjęto  działania  ukierunkowane  na  objęcie 

wszystkich  mieszkańców  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  (makulatura,  tworzywa  sztuczne,  szkło) 

jednak w dalszym ciągu nie celu nie udało się osiągnąć. Ponadto należy zauważyć, że w analizowanym 

okresie  czasowym nastąpił  spadek  efektywności  selektywnej  zbiórki.  W 2008 roku  zebrano łącznie 

73,77Mg  odpadów  w  sposób  selektywny,  natomiast  w  2009  roku  masa  tych  odpadów  wyniosła 

44,81Mg. Jednocześnie w tym samym czasie nastąpił wzrost ilości zbieranych pozostałych odpadów, w 

2008 roku zebrano ich 173,1Mg, natomiast w 2009 roku 181,12Mg. Pozytywny skutek z pewnością 

odniesie  planowana  inwestycja  polegająca  na  zakupie  pojemników przeznaczonych  do  selektywnej 

zbiórki  odpadów i  specjalnego pojazdu,  co  wpłynie  pozytywnie  na  efektywność  zbiórki  odpadów z 

terenu gminy. Na uwagę zasługują prowadzone działania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców. 

Co roku uczniowie szkół uczestniczą w akcji sprzątanie świata, na terenie gminy prowadzone są akcje 

informacyjne  polegające  na  rozsyłaniu  do  sołtysów  ulotek,  plakatów  informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących dbania o środowisko naturalne, z prośbą o przekazanie wszystkim mieszkańcom sołectwa. 

Ponadto w 2010 roku zorganizowany zostanie konkurs dla mieszkańców gminy pn: „Piękna wieś, piękna 

zagroda” mający na celu aktywizacje całych wsi i indywidualnych gospodarstw do utrzymania czystości i 

dbania o środowisko.   Gmina Rościszewo uczestniczy w projekcie utworzenia Stowarzyszenia Gmin 
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Regionu  PŁN-Zach  Mazowsza  dotyczącego  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami.  Celem 

przedsięwzięcia jest utworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

Do  głównych  problemów gospodarki  odpadami  Gminy  Rościszewo  należy  zaliczyć  to,  że  w 

dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są zorganizowanym systemem zbiórki odpadów. 

Podjęte  w  tym  kierunku  działania  wymagają  intensyfikacji.  Należy  zauważyć,  ze  poziom zbierania 

odpadów niebezpiecznych jest stosunkowo niski. Uzupełnienie zbiórki odpadów o specjalnie do tego 

przeznaczone,  ogólnodostępne  pojemniki  wpłynie  pozytywnie  na  zmniejszenie  ilości  odpadów 

kierowanych na składowisko.
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