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I. Wstęp 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

II. Zagadnienia ogólne 

 

1. Od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeżnie. Firma 

została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na okres 3 lat 

tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r.  

2. Firma, która wygrała przetarg utworzyła punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na własnym terenie. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać m.in. 

meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny. Przeterminowane leki można było m. in. wrzucać do pojemników 

znajdujących się w aptekach na terenie miasta. Pojemniki na zużyte baterie znajdują 

się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta Wąbrzeźno, 

placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy.  

3. Dwa razy w 2013 roku, na wiosnę i jesień Urząd Miasta przeprowadził akcję zbierania  

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów 

wielkogabarytowych. 

 

III.  Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. 

Gmina Miasto Wąbrzeźno podpisała z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. umowę na wykonanie zadania pn. 

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich 

nieruchomości z terenu miasta Wąbrzeźno”. Odpady komunalne przekazywane były 

do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 

Niedźwiedziu.  

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2013 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców. 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 14 075 osób, 

b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na dzień 31.12.2013r. – 12 169 osób, 

c) Zebrano 1940 deklaracji, 



d) W stosunku do 121 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w toku, których wydano 18 

decyzji administracyjnych. 

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno. 

 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3668,9 

2 Szkło 255,4 

3 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
12,6 

4 Tworzywa sztuczne 164,4 

5 Odpady wielkogabarytowe 18,5 

6 Gruz ceglany 19,5 

7 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży 8,6 

8 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
21,7 

9 Urządzenia zawierające freony 0,1 

10 Odpady ulegające biodegradacji 513,3 

11 Papier i tektura 101,4 

 

5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

W 2013 r. PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. odebrała łącznie z terenu Gminy Miasto 

Wąbrzeźno 614,7 Mg  w tym: 

- odpady ulegające biodegradacji 513,3 Mg, 

- papier i tektura: 101,4 Mg. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 28,95%. W 2013 roku poziom 

jaki należało osiągnąć miał być nie większy niż 50%. 

W 2013 r. PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. odebrała: 

- papier i tektura: 101,4 Mg, w tym poddano recyklingowi 96,3 Mg, a 14,6 

przygotowano do ponownego użycia, 



- szkło: 255,4 Mg, w tym poddano recyklingowi 218,2 Mg, a 48,9 Mg przygotowano 

do ponownego użycia, 

- tworzywa sztuczne 164,4 Mg, a 47,8 Mg poddano recyklingowi, a 17,8 Mg 

przygotowano do ponownego użycia. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 

36,89%. W roku 2013 r. poziom jaki należało osiągnąć miał być nie mniejszy niż 

12%. 

Masa odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniosła 49,8 

Mg, w tym: 

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: 21,7 Mg, 

- gruz ceglany: 19,5 Mg. 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży: 8,6 Mg. 

Osiągnięto 100 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. 

IV.  Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 944 156,10 zł 

    Zaległości na dzień 31.12.2013 r.  13 960,15 zł 

    Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r.  61 800,26 zł  

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  1 966 235,00 zł 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

1. Koszty łącznie:       2 121 739,79 z 

2. Kampania informacyjna:      15 242,00 zł 

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:  2 008 800,00 zł 

4. Koszty administracyjne:      97 697,79 zł  

w tym: 

- wynagrodzenie pracowników (2 pracowników)    

- program komputerowy GOK+       

- przesyłki pocztowe        

- zestawy komputerowe        

    

VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki  

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do 

zbierania odpadów komunalnych. Usługę świadczył PUKiM EKOSYSTEM Sp. z 

o. o. w Wąbrzeźnie 

Wydano następującą ilość pojemników: 

Pojemnik/pojemność 60l 120l 240l 1100l 

Odpady zmieszane 565 szt. 1064 szt. 522 szt. 155 szt. 

Plastik  851 szt. 692 szt. 106 szt. 



Szkło  853 szt. 652 szt. 90 szt. 

Papier  451 szt. 959 szt. 102 szt. 

Bioodpady  713 szt. 760 szt. 59 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Justyna Kołtun 


