Urząd Miejski w Pasłęku

ANALIZA STANU
GOSPODARKI
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Miasto i Gmina Pasłęk

Pasłęk, kwiecień 2016 r.

za
2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Miasta i Gminy Pasłęk, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Podstawę prawną opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art.
3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), który stanowi, iż gminy dokonują
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 9tb wyżej wymienionej ustawy, wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza
analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty
prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych
dostępnych

danych

wpływających

na

koszty

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi. Analiza obejmuje w szczególności:


możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,



potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,



koszty poniesione w

związku z

odbieraniem, odzyskiem,

recyklingiem i

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,


liczbę mieszkańców,



liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6 – 12,



ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,



ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z
sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
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W 2015 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Pasłęk realizowany był w oparciu o:


Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250),



Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),



Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.),



Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),



Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613),



Uchwałę nr XI/95/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zmienioną uchwałą nr VI/54/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28
czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



Uchwałę nr XI/97/12 Rady Miejskiej w Pasłęku nr z dnia 21 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmienioną uchwałą nr V/51/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XI/97/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia
2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,



Uchwałę nr II/29/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Pasłęk zmienioną uchwałą nr III/32/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca
2013 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Pasłęk.



Uchwałę nr II/30/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
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zmienioną uchwałą nr VII/64/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 lipca 2013 r.
oraz uchwałą nr V/52/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 r. w
sprawie zmiany uchwały nr II/30/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013
r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności,


Uchwałę nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,



Uchwałę nr III/36/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, zmienioną uchwałą nr V/50/13 Rady
Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2013 r. oraz uchwałą nr V/53/14 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/36/13 Rady
Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 kwietnia 2013 r. dotyczącej wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości



Uchwałę nr XI/93/12 Rady Miejskie w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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3. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk
3.1. Podmiot odbierający odpady komunalne:
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odpady komunalne z terenu miasta i
gminy Pasłęk odbierał przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego tj.
firma KOMA Sp. z o. o. s. k. w Ełku, ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk. Umowa na odbiór i
transport odpadów komunalnych została zawarta na okres od 1 listopada 2014 r. do 30
września 2016 r. Przedsiębiorca odbierał odpady od właścicieli nieruchomości i przekazywał
je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Elblągu za
pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach lub bezpośrednio
do RIPOK w Elblągu.
3.2. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:


zmieszane odpady komunalne,



papier i makulatura,



szkło,



tworzywa sztuczne,



opakowania wielomateriałowe,



metale,



odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,



inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie (popiół),



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



odpady budowlane i rozbiórkowe,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



zużyte baterie i akumulatory,



chemikalia,



zużyte opony,



przeterminowane leki.
3.3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z uchwałą nr II/29/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk do
zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane
pojemniki dostosowane technicznie do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru
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odpadów. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych poprzez ich zakup, dzierżawę lub w inny sposób spoczywał na właścicielach
nieruchomości.
Na terenie miasta i gminy zlokalizowane są punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wyposażone w oznakowane pojemniki do zbierania poszczególnych rodzajów
odpadów:


pojemniki plastikowe w kolorze niebieskim o pojemności 1100 l, oznakowane
napisem PAPIER i MAKULATURA oraz logiem Gminy Pasłęk – do zbierania
papieru i makulatury,



pojemniki plastikowe w kolorze zielonym o pojemności 1100 l, oznakowane napisem
SZKŁO oraz logiem Gminy Pasłęk – do zbierania szkła,



pojemniki plastikowe w kolorze żółtym o pojemności 1100 l, oznakowane napisem
TWORZYWA SZTUCZNE oraz logiem Gminy Pasłęk – do zbierania tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali,



pojemniki plastikowe w kolorze brązowym o pojemności 120 l lub 240 l – do
zbierania odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych,



pojemniki metalowe siatkowe o pojemności 1100 l -

do zbierania tworzyw

sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali,


pojemniki metalowe o pojemności 110 l lub 240 l, oznakowane napisem „POPIÓŁ” –
do zbierania popiołu.

Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów był dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa.
W 2015 roku zakupiono 20 szt. pojemników na odpady biodegradowalne o pojemności 240 l
oraz 4 pojemniki na szkło o pojemności 1100 l, które zastąpiły zniszczone pojemniki
wymagające wymiany.
Na terenie miasta Pasłęka zlokalizowane są trzy punkty (kontenery typu barakowego) do
odbioru odpadów niebezpiecznych takich jak chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory,
zużyte oleje i inne oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usytuowane przy
ulicach: Strażackiej, Sprzymierzonych i Spółdzielczej.
Przeterminowane leki zbierane są do specjalnych pojemników, znajdujących się w pasłęckich
aptekach, w godzinach ich otwarcia.
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3.4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
Zgodnie z uchwałą nr XI/97/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umową na odbiór i
transport odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne,
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obowiązywała następująca
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
Tabela nr 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

RODZAJ ODPADÓW
Zmieszane odpady komunalne
Tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania
wielomateriałowe
Szkło

Papier i makulatura
Odpady biodegradowalne, w tym zielone (od 1.04. do 30.11.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU
MIASTO

GMINA

raz w tygodniu

raz w tygodniu

raz w tygodniu

raz w tygodniu

raz na dwa

raz na dwa

tygodnie

tygodnie

raz w tygodniu

raz na dwa
tygodnie

raz w tygodniu

-

dwa razy w roku

dwa razy w roku

Zużyte baterie i akumulatory

raz na kwartał

-

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

raz w miesiącu

-

Przeterminowane leki

raz na kwartał

-

Chemikalia

raz na kwartał

-

Odpady budowlane i rozbiórkowe

dwa razy w roku

dwa razy w roku

oraz dodatkowo drzewka choinkowe od 1.01. do 15.02)
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z
wyłączeniem opakowań z metali

Popiół:
- w okresie od 1.10. do 30.04.
- w okresie od 1.05. do 30.09.

raz w tygodniu
raz na dwa

-

tygodnie
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3.5. Inne systemy zbierania odpadów komunalnych:
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na terenie gminy Pasłęk
funkcjonował jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. Stacja
Przeładunkowa w Robitach k. Pasłęka.
Do PSZOK w Robitach właściciele nieruchomości mogli oddawać m. in.:


zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,



baterie i akumulatory,



opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach,



farby, tusze, farby drukarskie,



odpady wielkogabarytowe,



odpady budowlane i rozbiórkowe,



odpady ulegające biodegradacji.

4. Liczba mieszkańców
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, który opiera się na danych z ewidencji ludności
prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku wynika, iż liczba mieszkańców miasta i gminy
Pasłęk na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 19 595 osób w tym 12 293 mieszkańców Pasłęka i 7
302 mieszkańców miejscowości wiejskich. W rzeczywistości liczba mieszkańców miasta i
gminy Pasłęk jest niższa niż wskazana w danych statystycznych GUS, ponieważ znaczna
część osób zameldowanych w gminie Pasłęk faktycznie w niej nie zamieszkuje.
Na podstawie danych z programu informatycznego obsługującego system gospodarki
odpadami komunalnymi ustalono, że w 2015 roku liczba osób zamieszkujących w mieście i
gminie Pasłęk to ok. 16 000 osób.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6 – 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z podjętą uchwałą nr XI/93/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012
r. w sprawie odbierania przez Gminę Pasłęk odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
przedsiębiorca realizujący usługę odbioru odpadów komunalnych na podstawie umowy z
Gminą Pasłęk, odbierał odpady komunalne nie tylko z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, ale również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
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mieszkańcy takich jak: budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale
handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, szpitale, ogródki
działkowe, targowiska, cmentarze.
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Pasłęk
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Pasłęk w okresie od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, ustalono na podstawie rocznego sprawozdaniu z
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Łączną ilość odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne z terenu miasta i gminy Pasłęk w 2015 roku przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela nr 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta i gminy Pasłęk

RODZAJ ODPADÓW

KOD
ODPADÓW

ILOŚĆ [MG]

Zmieszane odpady komunalne

20 03 01

3767,7

Papier i tektura

20 01 01

146,0

Szkło

20 01 02

273,7

Tworzywa sztuczne

20 01 39

335,3

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

241,2

20 01 99

239,1

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

16,3

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

0,3

20 01 36

11,6

17 09 04

96,0

Opakowania ze szkła

15 01 07

4,0

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

37,6

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03

RAZEM

5 168,8

str. 8

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Na wykresie nr 1 przedstawiono procentową ilość zmieszanych odpadów komunalnych
odebranych z obszaru miasta i obszarów wiejskich w stosunku do całkowitej masy
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych.
Wykres nr 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z terenu miasta i gminy Pasłęk

Odpady komunalne zmieszane
z obszarów
wiejskich
40%

z obszaru
miasta
60%

Na wykresie nr 2 przedstawiono procentowy udział odpadów zbieranych w sposób
selektywny oraz odpadów zbieranych w sposób nieselektywny w ogólnej masie odebranych
odpadów komunalnych.
Wykres nr 2. Odpady komunalne odebrane z terenu miasta i gminy Pasłęk

Odpady komunalne odebrane z terenu
miasta i gminy Pasłęk
27%
Odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny
73%

Odpady komunalne zbierane
w sposób nieselektywny
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Na wykresie nr 3 przedstawiono udział procentowy poszczególnych frakcji odpadów w
ogólnej masie selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Wykres nr 3. Udział procentowy poszczególnych frakcji odpadów w ogólnej masie odpadów selektywnie
zebranych

Odpady selektywne
Szkło
Tworzywa sztuczne
17%

Popiół

20%

3%
Odpady wielkogabarytowe
7%

Papier i makulatura

1%
24%

10%

1%

17%

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne
Odpady budowlane i
rozbiórkowe
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Odpady ulegające
biodegradacji
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W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Robitach łącznie
zebrano 273,6 Mg odpadów. Ilość poszczególnych odpadów zebranych w PSZOK
przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 3. Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w Robitach

RODZAJ ODPADÓW

KOD

[MG]

20 03 01

23,3

Papier i tektura

20 01 01

2,5

Szkło

20 01 02

0,6

Tworzywa sztuczne

20 01 39

1,5

Metale

20 01 40

0,1

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

25,9

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

23,7

Baterie i akumulatory

20 01 33*

0,2

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 36

5,6

20 01 27*

0,1

20 01 28

0,2

17 09 04

189,9

Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne)

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

RAZEM

273,6
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Na wykresie nr 4 przedstawiono udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych w ogólnej masie odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości i
dostarczonych do PSZOK w Robitach.
Wykres nr 4. Udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych i dostarczonych
do PSZOK w Robitach

Odpady komunalne zebrane w PSZOK w
Robitach

Niesegregowane (zmieszane
odpady komunalne)
Papier i tektura

1%
8%

0%

1%

Szkło
Tworzywa sztuczne

9%

Odpady wielkogabarytowe
9%
Odpady ulegające biodegradacji
2%
70%

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu
Pozostałe frakcje (metale,
baterie i akumulatory, farby,
tusze, kleje)

Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Pasłęk w 2015
roku wyniosła: 5 442,4 Mg, w tym:


odpady komunalne odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady – 5 168,8 Mg,



odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK – 273,6 Mg.
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7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z
sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2015 rok ustalono:


ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 3 791,0 Mg,



ilość odpadów biodegradowalnych w tym zielonych odbieranych z terenu gminy –
264,92 Mg,



ilość powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania – 519,57 Mg.

8. Wskaźniki do osiągnięcia przez gminę w roku 2015 i w kolejnych latach.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250) gmina jest zobowiązana
osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
645), poszczególne poziomy w latach 2014 – 2020 przedstawiają się następująco:
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

14%

16%

18%

20%

30%

40%

50%

Według sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2015 rok poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku został
osiągnięty na poziomie 52 %.
Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma
obowiązek osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
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budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70
% wagowo.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), poszczególne poziomy w latach
2014 – 2020 przedstawiają się następująco:
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

38%

40%

42%

45%

50%

60%

70%

Według sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2015 rok poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych ustalony na
2015 rok w wysokości co najmniej 40 % nie został osiągnięty i wyniósł 0%, ponieważ
odpady te zostały przekazane do składowania i czasowego magazynowania przed
przekazaniem odbiorcy (sprzedażą).
Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
- do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny poziom
składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2014 – 2020 przedstawia się
następująco:
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

50%

50%

45%

45%

40%

40%

35%

Według sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2015 rok dopuszczalny w 2015 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
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ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r. ustalony na poziomie 50 % nie został przekroczony i
wyniósł 25 %.
9. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z obowiązującym prawem podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości był zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów oraz do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z
założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata
2011 – 2016 Gmina Pasłęk należy do Regionu Północnego, w którym funkcję RIPOK pełni
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg. W
związku z czym odpady komunalne zebrane z miasta i gminy Pasłęk są dostarczane do wyżej
wymienionej instalacji, zgodnie z podpisaną umową na zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

Źródło: www.ec.olsztyn.pl
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10. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Jedną z ważniejszych potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi na terenie miasta i gminy Pasłęk jest zakup pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów, w związku zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców, w szczególności w
zabudowie wielorodzinnej. W trosce o estetykę miasta oraz zadowolenie mieszkańców należy
wskazać kolejną potrzebę inwestycyjną jaką jest budowa boksów lub wiat na pojemniki w
lokalnych punktach selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

11. Edukacja ekologiczna.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Pasłęk, skierowane do mieszkańców miasta i gminy Pasłęk znajdują
się na stronie internetowej www.paslek-um.bip-wm.pl tj. w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pasłęku. W poradniku interesanta w zakładce Odpady komunalne
dostępne są: harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje dotyczące zasad segregacji
odpadów, informacje w sprawie pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i rozbiórkowych, informacje na temat kontenerów na odpady niebezpieczne, informacje na
temat PSZOK w Robitach, wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki na
przeterminowane leki, wykaz lokalnych punktów selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk.
Informacje bieżące takie jak: zmiany w terminach odbioru odpadów, odbiór odpadów
wielkogabarytowych,

odpadów

budowlanych

i

rozbiórkowych,

odbiór

odpadów

biodegradowalnych, popiołu, drzewek choinkowych itp. były umieszczane na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku www.paslek.pl.
W maju 2015 r. Gmina Pasłęk wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu
zorganizowała Festyn Ekologiczny pn. „III Pasłęcki Dzień Recyklingu”. Festyn był
współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Celem przedsięwzięcia była edukacja ekologiczna mieszkańców w
zakresie prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu i ochrony środowiska. Mieszkańcy
miasta i gminy licznie przybyli aby wziąć udział w konkursie „Segreguję więc zyskuję”,
którego przedmiotem była wymiana selektywnych odpadów na nagrody. Z obserwacji
przebiegu festynu wynikało, iż imprezę odwiedziło około 2 500 osób.
Organizowane były również wycieczki edukacyjne do PSZOK w Robitach, w których udział
wzięły dzieci z pasłęckich przedszkoli. Podczas zwiedzania stacji dzieci zapoznały się z
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zasadami funkcjonowania PSZOK, poznały zasady segregacji odpadów komunalnych oraz
pogłębiły swoją wiedzę na temat ekologii i recyklingu odpadów.

12. Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Koszty związane z odbiorem i transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych
w okresie od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 r.

STYCZEŃ

ODBIÓR
(ZŁ)
53 028,00

ZAGOSPODAROWANIE
(ZŁ)
109 042,63

2.

LUTY

53 028,00

90 615,78

3.

MARZEC

53 028,00

104 605,88

4.

KWIECIEŃ

53 028,00

107 480,47

5.

MAJ

53 028,00

108 156,71

6.

CZERWIEC

53 028,00

103 719,73

7.

LIPIEC

53 028,00

109 362,47

8.

SIERPIEŃ

53 028,00

119 632,44

9.

WRZESIEŃ

53 028,00

130 827,95

10.

PAŹDZIERNIK

53 028,00

148 149,23

11.

LISTOPAD

53 028,00

127 357,96

12.

GRUDZIEŃ

53 028,00

133 387,86

636 336,00

1 392 339,11

LP.

MIESIĄC

1.

RAZEM
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Na wykresie nr 5 przedstawiono koszty poniesione przez Gminę Pasłęk w 2015 roku za
odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w poszczególnych
miesiącach.
Wykres nr 5. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 roku

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w 2015 roku
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

ODBIÓR

ZAGOSPODAROWANIE

Łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na które
składają się m. in. koszty administrowania systemu, koszty utrzymania punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, koszty
poniesione na edukacją ekologiczną (Festyn Ekologiczny) w 2015 roku wyniosły:
2 213 423,94 zł.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były pokrywane z
opłat

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wnoszonych

przez

właścicieli

nieruchomości.
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13. Podsumowanie
W 2015 roku Gmina Pasłęk w dalszym ciągu realizowała obowiązki wprowadzone ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany, które
wprowadziła ustawa miały na celu:
 uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 zwiększenie ilości odpadów przekazanych do recyklingu,
 zmniejszenie odpadów komunalnych składowanych na składowiskach,
 zmniejszenie liczby „dzikich wysypisk”,
 prowadzenie i propagowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami
komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości jak i przez przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
W 2016 roku należy na bieżąco nadzorować funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi i wprowadzać konieczne zmiany, dzięki którym system będzie
działał efektywniej. W dalszym ciągu należy prowadzić edukację ekologiczną, podnosić
świadomość i umiejętności mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Tylko szczelny i sprawnie działający system umożliwi gminie wywiązanie się
z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków i osiągnięcie założonych celów gospodarki
odpadami komunalnymi.

Pasłęk, 26.04.2016 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski
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