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I. Wprowadzenie

1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Dzierzgoń. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy Dzierzgoń w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Przedstawia informację o liczbie osób objętych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy jak
również pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu gminy Dzierzgoń. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji
dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
powoływanej dalej jako u.c.g.p., gdzie określony został zakres analizy.
Zakres przedmiotowej analizy częściowo przedstawia informację, które zawarte są
w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzonym przez gminę na podstawie art. 9g ust. 1i 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach celem przedłożenia Marszałkowi Województwa
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Pomorskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku
w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń funkcjonuje
w oparciu o następujące akty prawne:
•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.)

•

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)

•

Uchwała NR XIX/194/2012 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16
października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

•

Uchwała NR XIX/195/2012 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16
października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Dzierzgoń

•

Uchwała NR XIX/196/2012 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16
października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Dzierzgoń

•

Uchwała NR XXVII/268/2013 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 sierpnia
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•

Uchwała NR XXVII/269/2013 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 sierpnia
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości
4

II.

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Dzierzgoń

1. Charakterystyka gminy
Gmina Dzierzgoń położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego w
powiecie sztumskim. Powierzchnia gminy wynosi 131,5 km 2. Administracyjnie gmina
Dzierzgoń jest podzielona na 12 sołectw, 3 osiedla wiejskie oraz 5 osiedli miejskich.
Zamieszkuje ją 9606 mieszkańców, z których 5.739 w mieście Dzierzgoń. Gmina od południa
graniczy z gminą Mikołajki Pomorskie, od zachodu z gminą Stary Targ, od północy z
gminami Stare Pole i Markusy, od wschodu z gminami Rychliki i Stary
Dzierzgoń. Granica z gminami Markusy i Rychliki stanowi jednocześnie granicę pomiędzy
województwem pomorskim i województwem warmińsko- mazurskim. Siedzibą władz gminy
i ośrodkiem administracyjno- usługowym jest miasto Dzierzgoń położone nad rzeką o tej
samej nazwie, u stóp Wzgórza Zamkowego. Cała gmina podzielona jest na 12 sołectw:
Ankamaty, Bągart, Bruk, Budzisz, Jasna, Minięta, Morany, Nowiec, Poliksy, Prakwice,
Tywęzy, Żuławka Sztumska. Dzierzgoń zlokalizowany jest blisko innych większych miast:
Malbork znajduje się w odległości- 28 km, Pasłęk- 29 km, Elbląg- 49 km, Gdańsk- 75 km,
Olsztyn- 120 km, Toruń- 140 km.
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Plan gminy Dzierzgoń

2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń
Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami na terenie gminy
Dzierzgoń. Do 1 lipca 2013 r. obowiązywał stary system gospodarowania odpadami
komunalnymi, który oparty był na umowach zawierających przez mieszkańców gminy
z wybranymi podmiotami zajmującymi się odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów

odbywał się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
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Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie
nowego systemu jest Gmina Dzierzgoń. Wraz z nowym systemem zostały objęte
nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców.
Gmina Dzierzgoń wywiązując się z obowiązku wystawowego musiała wykonać
następujące obowiązki:
•

Podjęcie przez Radę Miejską stosowne uchwały

•

Przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

•

Zebranie od wszystkich mieszkańców Gminy deklaracji

•

Wykonanie szeregu czynności towarzyszących wprowadzeniu nowego systemu i
jego dalszego funkcjonowania.

Gmina Dzierzgoń jednokrotnie ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń. Ofertę złożyły
dwie firmy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów
komunalnych oraz ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul.

Słowackiego 30, 82-440 Dzierzgoń. Umowa pomiędzy gminą Dzierzgoń a wyżej
wymienionym podmiotem obowiązuje od dnia 01.07.2013 do dnia 30.06.2014 roku.
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Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Rejestrem
Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dzierzgonia

Nr rej.

Przedsiębiorstwo

1/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Sp. z o.o. ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork

2/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX Tomasz Grzmil
ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw

3/2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

4/2012

CLEANER Zakład Sprzątania S. J. Maciej Bukowski, Grzegorz
Misiewicz, ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

5/2012

Przedsiębiorstwo

Usług

Sanitarnych

PUS

Sp.

z

o.o.

ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn
6/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 30, 82-440 Dzierzgoń

7/2013

Sita Pomorze Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna

8/2013

Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowo- Transportowe „Marco”
Plech Marek Ćmińsk
ul. Wyręba 61, 26-085 Miedziana Góra

9/2013

Firma Handlowa „Tesso” Sp. J. Andrzej Kowalczyk, Dorota
Kowalczyk, ul. Spokojna 20A, 81-549 Gdynia
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Odpady komunalne z terenu gminy Dzierzgoń odbierane są od właścicieli nieruchomości
w postaci zmieszanej i selektywnej. W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wyszczególnione zostały następujące frakcje:
•

Papier i tektura

•

Tworzywa sztuczne

•

Odpady wielomateriałowe i metal

•

Szkło

•

Odpady biodegradowalne

Odpady zmieszane odbierane są od mieszkańców gminy z częstotliwością, co
najmniej raz na dwa tygodnie, biodegradowalne również co najmniej raz na dwa tygodnie,
natomiast odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny co najmniej raz na kwartał.
Na terenie gminy Dzierzgoń zostały utworzone punkty odbioru odpadów niebezpiecznych, tj.
zbiórki przeterminowanych leków - zlokalizowany na terenie budynku opieki zdrowotnej
przy ul. Zawadzkiego 17 w Dzierzgoniu; zbiórki baterii i akumulatorów innych niż
przemysłowe i samochodowe, które znajdują się na terenie szkół podstawowych, gimnazjum
oraz świetlic wiejskich:
a) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
ul. Krzywa 18 w Dzierzgoniu
b) Szkoła Podstawowa w Bruku,
c) Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bągarcie,
d) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A
w Dzierzgoniu
e) Świetlicy wiejskiej w Ankamatach,
f) Świetlicy wiejskiej w Bągarcie,
g) Świetlicy wiejskiej w Budziszu,
h) Świetlicy wiejskiej w Jasnej,
i) Świetlicy wiejskiej w Nowinach,
j) Świetlicy wiejskiej w Miniętach,
k) Świetlicy wiejskiej w Prakwicach,
l) Świetlicy wiejskiej w Stanowie,
m) Świetlicy wiejskiej w Tywęzach,
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n) Świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zakupienia na własny koszt pojemników oraz
worków foliowych na odpady. Właściciele nieruchomości posiadający własne kompostowniki
nie muszą przekazywać odpadów biodegradowalnych.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń
powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:
•

prowadzonej w sposób selektywny – 6,60 zł miesięcznie,

•

prowadzonej w sposób zmieszany – 12 zł miesięcznie

3. Założenia

Wojewódzkiego

Planu

Gospodarki

Odpadami

dla

Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2018 opracowywany został
w oparciu o zmiany, jakie wniosła uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r. Ustawa
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw.
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił:
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (Uchwała Nr
415/XX/12)
Uchwałę w sprawie wykonania PGO WP 2018 (Uchwała Nr 416/XX/12) – akt prawa
miejscowego – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 18
lipca 2012 r. (Dz. Urz. 2012.2490) – weszła w życie 2 sierpnia 2012 r.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:
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•

podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących
w skład regionu;

•

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

•

instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów, do czasu uruchomienia
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy
znajdująca się w nich instalacja uległa awarii.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
jest system rozwiązań regionalnych. PGO WP 2018 zakłada funkcjonowanie 7 regionów
gospodarki odpadami, które obsługiwane są przez zintegrowaną sieć instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, opartą na regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK). Do czasu budowy, bądź rozbudowy instalacji regionalnych, do
obsługi regionów wyznaczone zostały instalacje zastępcze. Uzupełnieniem systemu będzie
instalacja termicznego przekształcania frakcji „resztkowej” odpadów komunalnych,
wydzielonej w pomorskich RIPOK.

Gmina Dzierzgoń przynależy do regionu wschodniego, który jest powierzchniowo
największym regionem w województwie pomorskim. Liczy ponad 365 tys. mieszkańców
z terenu 6 powiatów i 32 gmin województwa pomorskiego.

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZWA REGIONU
Szadółki
Eko Dolina
Północny

RIPOK
Szadółki
Eko Dolina
Czarnówko, Swarzewo, Chlewnica – planowany RIPOK

Północno - Zachodni
Południowo – Zachodni
Stary Las
Wschodni

(rozbudowa)
Bierkowo, Sierzno, Wodociągi - Słupsk
Przechlewo, Nowy Dwór (budowa)
Gostomie
Gilwa Mała, Kommunalservice Vornkahl Polska, Tczew
(budowa)

•

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – (całkowita
wartość projektu 319,6 mln zł, dofinansowanie przyznane z Fundusz Spójności 177
mln zł) – zakończenie projektu - czerwiec 2011 r.

•

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych „Stary Las” – (całkowita wartość projektu ponad 115,5
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mln zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności to 70,8 mln zł) – zakończenie projektu –
sierpień 2012 r.
•

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – (wartość projektu 146,5 mln zł,
dofinansowanie przyznane z Funduszu Spójności to 77,6 %, czyli ponad 93 mln zł),
planowane zakończenie inwestycji - koniec 2013 r.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami określa działania mające na celu utworzenie
w województwie pomorskim nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami.
W dokumencie zawarto cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz z terminami ich realizacji
oraz określono kierunki działań mające zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów. W PGO
WP 2018 zawarto zapisy dokumentów krajowych (Kpgo 2014, PEP) oraz dyrektyw unijnych.
•

Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
właścicieli nieruchomości.

•

Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

•

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska tak, aby nie było składowanych:


w 2013 r. więcej niż 50%,



w 2020 r. więcej niż 35%,

wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w 1995 r. –
wymagania Dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów – transponowane
do prawa polskiego w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
•

Osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło – w wysokości minimum 50 % wagowo.

•

Osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo.
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Wymagania Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – transponowane w ustawie
z dnia 1 lipca 2011 r.
•

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

•

Rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych,

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego,

odpadów

wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.
•

Zwiększenie udziału przetwarzania odpadów komunalnych metodami termicznymi lub
innymi nowoczesnymi metodami spełniającymi kryterium najlepszej dostępnej
technologii.

•

Zmniejszenie do końca 2014 r. masy składowanych odpadów komunalnych do nie
więcej niż 60 % masy wytworzonych odpadów komunalnych.

•

Zrekultywowanie zamykanych lokalnych składowisk.

Celem wypełnienia zobowiązań ramowej dyrektywy odpadowej do roku 2020 konieczna jest:
•

Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

•

Budowa instalacji do fermentacji selektywnie zbieranych bioodpadów;

•

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji „resztkowej” odpadów
komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052).
W rozporządzeniu określono wymagania dotyczące prowadzenia procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla
odpadów powstających w procesie. §8 rozporządzenia określa termin na dostosowanie
instalacji do wymagań rozporządzenia: 36 miesięcy - czyli październik 2015 r.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach
danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.): od 1 stycznia 2013 r. nie będzie można
składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:
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III

•

ogólny węgiel organiczny TOC > 5%

•

strata przy prażeniu > 8%

•

ciepło spalania > 6 MJ/kg

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
Dzierzgoń

w

zakresie

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

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

Na terenie gminy Dzierzgoń nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady komunalne zgodnie z zawartą umową odpady zmieszane przekazywane
były do Zakładu Utylizacji w Gilwie Małej, natomiast odpady wyselekcjonowane do Zakładu
Usługowo Handlowego „Mobo” w Prabutach.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów
komunalnych

W 2013 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Liczba ludności
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Gminę Dzierzgoń zamieszkuje 9606 osób, w tym 5739 miasto Dzierzgoń, teren wiejski
3867osób.
Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi objęto 7417 mieszkańców Gminy. Różnica w wysokości 2189 wynika z faktu,
że część osób zameldowanych na terenie Gminy Dzierzgoń faktycznie zamieszkuje na terenie
innej gminy, ponieważ wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego
zamieszkania. Ponadto wśród osób czynnie zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną
pracę przebywają poza terenem Gminy. Warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia
się osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość.

Liczba złożonych deklaracji ogółem: 1515
•

Liczba złożonych deklaracji – odpady selektywne: 1058

•

Liczba złożonych deklaracji – odpady zmieszane : 457

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Dzierzgoń w 2013 roku

Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2013 roku z tereny miasta
i gminy Dzierzgoń.

INFORMACJA

O

Z

GMINY

OBSZARU

MASIE

POSZCZEGÓLNYCH

ODPADÓW

RODZAJÓW

KOMUNALNYCH2)

ORAZ

ODEBRANYCH
SPOSOBIE

ICH
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ZAGOSPODAROWANIA3)
Masa

odebranych Sposób

odebranych odpadów
5)
odpadów komunalnych4) komunalnych

Kod odebranych odpadów Rodzaj

zagospodarowania6)

komunalnych4)

odebranych
komunalnych

[Mg]
20 03 01

15 01 02

15 01 07

15 01 02

Niesegregowane odpady
komunalne

602,99

R12

21,85

R12

43,41

R12

33,4

R12

43,40

R5

Opakowania
z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Zmieszane

odpady

odpadów

z

betonu, gruzu ceglanego,
odpadów
17 01 07

materiałów

ceramicznych

i

elementów wyposażenia
zawierające

substancje

niebezpieczne.

Źródło: Roczne sprawozdanie Burmistrza Dzierzgonia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2013 rok.

5. Ilość odebranych odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na
terenie gminy Dzierzgoń w 213 roku

W 2013 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu,
ul. Słowackiego 30; 82-440 Dzierzgoń odebrał łącznie z terenu gminy Dzierzgoń:
•

odpady selektywne –

•

odpady zmieszane - teren miejski – 416,29 Mg

152,30 Mg

teren wiejski – 186,70 Mg
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6. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 01.07.2013 –
31.12.2013 r. kształtują się na następującym poziomie:
•

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 306.213,49 zł

•

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 357.288,00zł

•

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
zaległość: 31.295,31 zł
nadpłaty: 2.820,60 zł

•

Koszty odbierania odpadów komunalnych: 251.359,20 zł

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z opłatami za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Upomnienia z tytułu nie uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku otrzymało 438 właścicieli
nieruchomości.

IV.

Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń za

2013 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma również dostarczyć
informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji
dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Podsumowując rok 2013 można stwierdzić, że to rok przełomowy w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
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porządku w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Dzierzgoń
dotyczących przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Na podstawie zebranych danych jednoznacznie można stwierdzić, iż system gospodarki
odpadami komunalnymi wprowadzono prawidłowo na terenie gminy Dzierzgoń. System ten
działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Dzierzgoń na lata następne jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia
wytwarzania odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych
w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu
odpadów. Jednym z głównych zadań Gminy Dzierzgoń na nadchodzące lata jest utworzenie i
prowadzenie Punktu Selektywnie Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy
będą mogli oddawać w każdej ilości wszelkie problemowe odpady.

Sporządził:
Wojciech Budziński
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