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1. Cel Analizy i regulacje prawne z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi

Analiza dotyczy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Sejny za rok 2018. Zakres danych w niniejszym dokumencie ma 
pokrycie w sprawozdaniu wójta za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządzono na podstawie 
art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2018.1454).

Podstawa prawna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Gminie Sejny:

♦♦♦ Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2018.1454)

❖  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2016- 
2022, przyjęty uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022

❖  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016.1987 ze 
zmianami)

❖  Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2901) oraz 
Uchwała Nr X/49/2015 z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 
3286)

❖  Uchwała Nr XXVI/128/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 
roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1659)

❖  Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 września 2015 roku 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. 
poz. 2951)



•  Uchwała Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2018 
roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. 
poz. 2805)

*1* Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 września 2015 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2902)
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2. Ogólny zarys gospodarki odpadami komunalnymi

Usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie 
Gminy Sejny w 2018 roku świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w 
postępowaniu przetargowym i od 1 lipca 2013 roku zajmowało się odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. Umowa z wyłonionym przedsiębiorstwem (Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.) została zawarta na okres od 
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Przyjęto „trzypojemnikowy” system zbiórki odpadów, z podziałem na 
odbiór odpadów zmieszanych, odbiór odpadów zebranych selektywnie jako; 
papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz jako 
oddzielna frakcja - szkło.

Odbiór odpadów komunalnych odbywał się zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie. Firma odbierała odpady od mieszkańców 
z częstotliwością raz w miesiącu odbiór odpadów segregowanych oraz raz 
w miesiącu odpadów zmieszanych. Zbiórka odbywała się w systemie 
pojemnikowo- workowym.

Do odpadów selektywnie zbieranych należą m.in.:
• Papier i makulatura
• Metale \ )
• Szkło (kolorowe i bezbarwne)
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• Tworzywa sztuczne (opakowania po chemii gospodarczej, butelki PET, 
folie)



Ponadto przeprowadzano sezonowe zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych: mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.

|W 2018 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Sejnach odbierało odpady od mieszkańców w ramach „wystawki” w miesiącu 
kwietniu, czerwcu i lipcu 2018 r.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sejny

Ilość odpadów komunalnych wyszczególnionych w Analizie została 
oszacowana na podstawie sprawozdania rocznego złożonego do Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku i Inspektora ochrony środowiska w 
Białymstoku Delegatura Suwałki.
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w 2018 roku wyniosła: 434,654 Mg, w tym:
- Odpady zmieszane -  291,030 Mg
- Masa zmieszanych odpadów poddanych składowaniu: 0,0 Mg
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi, odebranych w 2018 roku -  98,610 Mg 
Łączna ilość odebranych nieczystości ciekłych: 4742,50 m 
Odpady zebrane w PSZOK -  12,740 Mg

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania

Z terenu Gminy Sejny odpady zmieszane kierowane były do następujących 
instalacji:

• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalny w Suwałkach, PGO Suwałki, ul. 
Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2018 rok 
wyniosły 358 980,21 zł, które obejmują m.in:



• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 285 905,83 zł.
• Prowadzenie obsługi biurowej (wynagrodzenia, szkolenia itp.): 48 169,19 zł,

5. Liczba mieszkańców gminy Sejny

Stan liczby mieszkańców w gminie Sejny na podstawie ewidencji prowadzonej 
przez Urząd Gminy Sejny na dzień 31.12,2016

Liczba osób zameldowanych - 4064,
Liczba osób objętych systemem - 3028,
Liczba złożonych deklaracji- 1019

Liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy na pozbycie się z nieruchomości 
odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych (choć byli do tego 
zobowiązani)

Gmina Sejny nie odnotowała informacji o właścicielach nieruchomości 
niezamieszkałych, którzy nie zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

WÓJT

m/n i Dariusz Adam Łostowski



INFORMACJA
o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania w 2018r.

Wójt Gminy Sejny informuje, że w roku 2018 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła (poziom wymagany 30%) -  4 3 ,5 8 % , O ■
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2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(poziom wymagany 50%)- 1 00  % ,

3. Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania (poziom wymagany poniżej 40%)- 0

WÓJT

mufa Dariusz Adam Łostowski


