
Mordy, dnia 15 marca 2021 r. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

MIASTA I GMINY MORDY W 2020 ROK 

 W dniu 23.12.2019 roku została zawarta umowa nr IN.272.52.2019 z firmą  

PUK SERWIS Sp. z o.o. w Siedlcach na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. oraz 

umowa z dnia 20.01.2020 roku nr IN.272.6.2020 na okres od 01.02.2020 r. do 

31.12.2020 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Mordy” oraz na  „Odbiór     

i zagospodarowywanie odpadów z Miejsko – Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, który znajduje się na Oczyszczalni Ścieków przy 

ul. Olchowej w Mordach.  

Dochody związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi     

w 2020 roku ( stan na 31.12.2020 roku ). 

Dochody Plan Wpłaty 

Wpłaty 899.600,00 785.603,28 

Odsetki 500,00 36,40 

Koszty upomnienia 3.500,00 4.106,40 

Razem dochody 903.600,00 789.746,08 

 

Wpłaty od komornika w 2020 roku 

WPŁATY 6.944,99 

ODSETKI 0,00 

KOSZTY  UPOMNIENIA 348,00 

RAZEM 7.292,99 

 



W 2020 roku wystawiono 437 upomnień w związku z nieuiszczaniem opłaty za 

odbiór odpadów komunalnych ( spośród nich 8 anulowano ). Łączna kwota na jaką 

wystawiono upomnienia to 107.887,07 zł, z czego na kwotę 4.518,00 zł wystawiono 

tytuły wykonawcze. Opłacono - 366 upomnień na kwotę 88.995,04 zł. Do opłacenia 

pozostaje 63 upomnienia na kwotę 18.892,03 zł. 

W 2020 roku wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.415,81 zł, 

opłacono na kwotę 5.554,64 zł. 

 

Zadania Plan Wykonanie 

Wynagrodzenie osobowe 39.687,00 37.084,50 

Dodatkowe roczne 

wynagrodzenia 

2.949,84 2.949,84 

Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

8.387,71 7.448,16 

Zakup materiałów        

i wyposażenia 

1.291,71 457,86 

Zakup usług pozostałych 1.022.711,65 976.206,85 

ZFŚS 3.152,00 3.152,00 

Zakup usług 

zdrowotnych 

95,00 0,00 

Razem wydatki 1.078.274,91 1.027.299,21 

 

 Ze złożonych „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi” wynika, że zobowiązanych do uiszczania comiesięcznych opłat jest 

1664 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Mordy ( miasto - 505, gmina - 

1159). Łączna liczba mieszkańców objęta systemem opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy wynosi 4634 osób -       

(miasto - 1383, gmina - 3251).  



Wydatki z tytułu w/w umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2020 roku wyniosły 956.801,16 zł.  

Łączna kwota zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za wywóz odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy za wszystkie lata na dzień 31 grudnia 

2020 roku wynoszą: 123.333,66 zł; kwota odsetek 2.016,00 zł. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Jadwiga Zdun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


