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I. Wstęp 
 

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

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1454 z późniejszymi zmianami). Gminy 

dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych 

oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem 

odpadów. 

Analiza to również informacja o liczbie złożonych deklaracji, a także ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych (biodegradowanych) oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. 

Opracowanie ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 

 

II. Podstawa prawna gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 

 
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sztutowo za rok 2018 została 

opracowana zgodnie z art 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach  (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) 

Poniżej znajdują się akty prawne, które określają ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo: 

 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 

2018 r., poz . 1454 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 122), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2412), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. 

U. z 2015 r. poz.1277), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO 2022 (M.P. z 2016 r. poz. 784), 
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III. Zagadnienia ogólne 
 

      Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości spoczywa na Gminie, a Gmina obowiązek ten powierzyła  

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  firmie wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego: 

• KOMA Olsztyn Sp. z o.o. ul. Towarowa 20a, 10 – 417 Olsztyn 

Umowę na wykonanie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości 

objętych systemem gospodarowania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy 

Sztutowo podpisano na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. 

 

IV. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Sztutowo w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

     Na terenie Gminy Sztutowo nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszelkie 

odpady odebrane z Gminy Sztutowo przekazane były do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych 

w Tczewie (ZUOS) na podstawie umowy z dnia 29 maja 2013 r. na świadczenie usług przetwarzania 

odpadów komunalnych oraz zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 

przekazywane są Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Tczewie 

– instalacja ta jest wskazana do obsługi regiony wschodniego. 

Zgodnie z umową prowadzący instalację zobowiązuje się m.in. do: 

- recyklingu i przygotowania do ponownego użytku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

    W 2018 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sztutowo, związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

    Na terenie Gminy Stegna przy ul. Gdańskiej 2 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który został utworzony wspólnie dla Gmin: Stegna i Sztutowo. 

    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki od 8.00 do 18.00, 

natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

PSZOK obsługiwany jest przez: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie Sp. z o.o. 

 

   W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia, odpady 

komunalne z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku z zastrzeżeniem, że: 

• ilość odpadów budowlano – rozbiórkowych w postaci czystego gruzu nie może przekroczyć 1 

m³ (tj. około 1000 kg)/ gospodarstwo domowe/rok 

• ilość mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, nie może przekroczyć 200 

kg/gospodarstwo domowe/rok 

• ilość zużytych opon nie może przekroczyć 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rok 

    W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są odpady 

wyłącznie od mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Sztutowo objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast odpady z nieruchomości nieobjętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi można oddać zgodnie z cennikiem określonym  na PSZOK. 
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     Ponadto raz w roku odbierane są od właścicieli objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w formie wystawek: 

 odpady wielkogabarytowe oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

3. Analiza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2018 r.: 

 

• liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2018 r. (wg danych z USC) – mieszkańców 

zameldowanych – 3615 

• ilość podatników stan na dzień 31.12.2018 r. - 1052 

• ilość aktywnych deklaracji stan na dzień 31.12.2018 r. - 1074    

*w tym z selekcją odpadów - 1037       , *bez selekcji odpadów - 37 

• ilość osób z deklaracji stan na dzień 31.12.2018 r. - 3574 

* w tym z selekcją odpadów – 3411,   * bez selekcji odpadów - 163 

• ilość podatników opłacających opłatę ryczałtową z tytułu posiadania domku letniskowego, 

czyli posiadania nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej - 65 

 

Ilość gospodarstw wg. deklaracji: 

 

 Ogólna Wg. zużycia wody Wg. pojemnika 

stan na 31.12.2013 r. 941 887 54 

stan na 31.12.2014 r. 943 887 56 

stan na 31.12.2015 r. 1024 1009 12 

stan na 31.12.2016 r. 1034 1025 9 

stan na 31.12.2017 r. 1049 1035 14 

stan na 31.12.2018 r. 1074 1042 22 

 

Ilość aktywnych deklaracji: 

 

 Ogólna Z selekcją W tym:wg. 

zużycia wody 

Wg. pojemnika 

stan na 31.12.2013 r. 970 878 902 68 

stan na 31.12.2014 r. 972 895 903 69 

stan na 31.12.2015 r. 1043 998 1028 15 

stan na 31.12.2016 r. 1054 1040 1016 14 

stan na 31.12.2017 r. 1049 1015 1035 14 

stan na 31.12.2018 r. 1074 1047 1015 22 

 

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania 

gospodarowania odpadami w Gminie Sztutowo nastąpi znaczny wzrost ilości gospodarstw, a także 

ilości złożonych deklaracji. 
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3.1 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., powinien wynieść nie 

więcej niż 40%. Osiągnięty przez Gminę Sztutowo poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 r. wyniósł 22,41% ~ 22%. 

 

rok 2012 16.07.

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07. 

2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania 

w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 

1995 r. 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 
Tabela przedstawia dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

3.2. Poziom segregacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych ( Dz. U. 2016 r., poz.2167) poziom recyklingu przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 

2018 r. powinien wynosić minimum 30%. Osiągnięty przez Gminę Sztutowo poziom recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku w/w frakcji odpadów w 2018 r. wyniósł 77,48% ~ 

77,5%. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 r powinien wynosić minimum 50%. 

Osiągnięty przez Gminę Sztutowo poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

w/w frakcji odpadów w 2018 r. wyniósł 86,05% ~ 86%. 

 

Poniżej tabela przedstawiająca wykaz poziomów przewidzianych do osiągnięcia w w/w 

Rozporządzeniu. 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, 

metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 
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Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż 

niebezpiecz

ne odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Podsumowując poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 Poziom osiągnięty przez 

Gminę Sztutowo w 2018 roku 

Wymagany poziom 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przeznaczonych do składowania 

22,41% ~ 22% Max. 40% 

Osiągnięty poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

77,48% ~ 77,5% Min. 30% 

Osiągnięty poziom 

recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

86,05% ~ 86%   Min. 50% 

3.3 Postępowania administracyjne w roku 2018 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

W 2018 roku przeprowadzono postępowania administracyjne m. in.: 

• w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związku 

z niezłożeniem deklaracji - 12 postępowań 

• w sprawie wygaśnięcia obowiązku z powodu zgonu właściciela i stwierdzenia, że 

nieruchomość jest niezamieszkała- 1 decyzja. 

Wezwano 63 osoby do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2018 roku przeprowadzono  kontrole w terenie podczas których sprawdzano m. in.: 
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• prawidłowość segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców 

• rzetelność wykonania usługi firmy odbierającej odpady komunalne 

• zgłaszane przez mieszkańców gminy skargi i uwagi dotyczące usługi 

Przeprowadzone kontrole miały na celu weryfikację obowiązku złożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez nowych podatników. 

Przeprowadzono także kontrole podmiotów z poza systemu (nieobjętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi). 

Kontrola tych nieruchomości polegała na weryfikacji przedłożonej aktualnej umowy na odbiór 

odpadów komunalnych oraz dowód potwierdzający wywóz odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości właściciela. 

W 2018 r. pod tym względem skontrolowano 86 podmiotów. 

4. Informacja o zebranych odpadach z terenu Gminy Sztutowo w 2018 roku. 

4.1  Ilość odebranych odpadów komunalnych nieulegających biodegradacji 

Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 953,523 ( Mg) 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 27,066(Mg) 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 170901, 

170902,170903 
17 09 04    3,654 (Mg) 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 200121, 200123, 

200135 20 01 36  3,820 (Mg) 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 124,500 (Mg) 

Opakowania ze szkła 15 01 07 80,826 ( Mg) 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
17 01 01  1,350 (Mg) 

Leki inne niż wymienione w 200131 20 01 32 0,020 ( Mg) 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
20 03 99  244,380 (Mg) 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 17 01 07 6,766 (Mg) 

Odpadowa papa    17 03 80  

 0,228 (Mg) 

Razem  1 446,133 (Mg) 
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4.2 Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 14,410 (Mg) 

Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 01 75,260 (Mg) 

Razem:   89,67 (Mg) 

 

4.3. Ilość odpadów ( papier. metal. tworzywo sztuczne, szkło) przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy w 2018 roku 

Opakowania z papieru i tektury     15 01 01  39,002 (Mg) 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02     110,44 (Mg) 

Opakowania za szkła 15 01 07     116,45 (Mg) 

Opakowania z metali 15 01 04       16,457 (Mg) 

Opakowania wielomateriałowe 15 01 05  4,014 (Mg) 

Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04  0,343 (Mg) 

 
4.4 Ilość pozostałych odpadów (Mg) zebranych z terenu gminy w 2018 roku 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 17 01 01   1,350 (Mg) 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 

17 09 03 17 09 04   1,116 (Mg) 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 27,066 (Mg) 

 

 

4.5 Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stegnie 

Kod odpadu Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa zebranych 

komunalnych 

odpadów 

20 01 27 Farby, tusze,farby drukarskie,kleje lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 0,040 (Mg) 

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

0,120 (Mg) 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,220 (Mg)  

16 01 03 Zużyte opony 2,680 (Mg)  
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17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek 13,540 (Mg) 

 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 0,900 (Mg) 

 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 0,006 (Mg) 

 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 

20 01 35 

2,560 (Mg)  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 22,720 (Mg)  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10,700 (Mg)  

Razem:  53,486 (Mg)  

 

4.6 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy w 2018 roku 

Kod przyjętych odpadów na 

linię sortowniczą 

20 03 01 

Rodzaj przyjętych odpadów 
komunalnych 

Niesegregowane ( zmieszane) 

odpady komunalne 

Łączna masa przyjętych 

odpadów na linię sortowniczą 

Mg 

Odpady zmieszane 

953,523 (Mg) 

 

4.7 Ilość odpadów ( papier i tektura, plastik i tworzywa sztuczne, szkło) - wysegregowane w 

sortowni odpadów w Tczewie 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa (Mg) 

15 01 01 

(wysegregowane z    

20 03 01) 

Opakowania z papieru i tektury      24,592(Mg) 

15 01 02 

(wysegregowane z    

20 03 01) 

Opakowania z tworzyw sztucznych      39,179(Mg) 

15 01 04 

(wysegregowane  z   

20 03 01) 

Opakowania z metali      16,457(Mg) 

15 01 05 

(wysegregowane z    

20 03 01) 

Opakowania wielomateriałowe         4,014(Mg) 
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15 01 07 

(wysegregowane z    

20 03 01) 

Opakowania ze szkła       35,407(Mg) 

19 12 04 

(wysegregowane z 

20 03 01) 

Tworzywa sztuczne i guma         0,343(Mg) 

 

4.8 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy od 01.06.2013 roku do 

31.12.2018 roku 

Rok Odpady 

zmieszane 

Popiół Papier Szkło Tworzywa 

sztuczne 

Od 01.06.2013 do 

31.06.2013 

   686,21 56,92 8,20 41,12 30,22 

2014 1211,70 236,80 21,87 85,20 66,78 

2015 1241,56 255,02 24,56 73,98 73,42 

2016   842,99 257,88 20,40 72,86 81,92 

2017 1028,21 227,94 19,28 83,95 40,05 

2018    953,52 244,38 14,41 80,82 124,50 

Razem: 5.964,19 1.278,94 108,72 437,93 416,89 

 

5. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki 

W ramach zawartej umowy Firma ,,KOMA OLSZTYN” Sp. z o. o. ul. Towarowa 20a, 10–417 

Olsztyn wyposażył w pojemniki nowych właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ilość pojemników będących własnością Gminy Sztutowo: 

 Stan na 31.12.2018 

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane 120 1 1185 szt. 

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane 240 1 39 szt. 

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane 1100 1 32 szt. 

Pojemniki na odpady komunalne selektywnie zebrane 1100 1 45 szt. 

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. popiołów 1201 791 szt. 

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. popiołu 2401 3 szt. 

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. popiołu 1100 1 4 szt. 

Razem 2099 szt. 
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IV. Koszty i opłaty poniesione w związku z odbieraniem odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 

1. Koszty systemu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. 

Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 690.850,44 zł. 

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – 15.050,68 zł. 

Obsługa systemu (koszty administracji i edukacji tj. płace pracowników, koszty biurowe, licencja 

programu komputerowego, opłaty pocztowe, wydruk deklaracji itp.)- 76.800 zł. 

 Ogółem – 782.701,12 zł. 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 673.300,52 zł. 

W 2018 r. różnica między wpływami a wydatkami systemu ogółem wyniosła 109.400,60 zł. 

782.701,12 – 673.300,52 = 109.400,60 zł. 

2. Miesięczne zestawienie faktur VAT wystawionych za rok 2018 

miesiąc Faktura ,,KOMA'' Faktura VAT PSZOK SUMA 

styczeń 57.570,87 zł.    862,02 zł. 58.432,89 zł. 

luty 57.570,87 zł.    913,53 zł. 58.484,40 zł. 

marzec 57.570,87 zł.    901,19 zł. 58.472,06 zł. 

kwiecień 57.570,87 zł. 1.493,81 zł. 59.064,68 zł. 

maj 57.570,87 zł. 1.301,71 zł. 58.872,58 zł. 

czerwiec 57.570,87 zł. 1.288,68 zł. 58.859,55 zł. 

lipiec 57.570,87 zł. 1.407,27 zł. 58.978,14 zł. 

sierpień 57.570,87 zł. 1.234,71 zł. 58.805,58 zł. 

wrzesień 57.570,87 zł. 1.489,38 zł. 59.060,25 zł. 

październik 57.570,87 zł. 1.449,66 zł. 59.020,53 zł. 

listopad 57.570,87 zł. 1.510,53 zł. 59.081,40 zł. 

grudzień 57.570,87 zł. 1.198,19 zł.    58.769,06 zł. 

razem 690.850,44 zł.  15.050,68 zł. 705.901,12 zł. 
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3. Zestawienie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Miesiąc: Wpłaty: 

styczeń 76.283,77 zł. 

luty 50.820,73 zł. 

marzec 62.848,41 zł. 

kwiecień 56.179,05 zł. 

maj 53.407,85 zł. 

czerwiec 56.035,98 zł. 

lipiec 61.147,09 zł. 

sierpień 59.899,90 zł. 

wrzesień 55.020,26 zł. 

październik 48.601,11 zł. 

listopad 46.992,95 zł. 

grudzień 46.063,37 zł. 

Razem: 673.300,52 zł. 

Podsumowanie 

     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo za rok 2018 została 
sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Analiza ma zweryfikować możliwości w zakresie zmniejszania odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania a także potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów poniesionych 

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów. 

Analiza ma również pokazać efektywność systemu gospodarki odpadami. 

Głównym celem jest dalsze uświadamianie mieszkańców w celu polepszenia segregowania 

poszczególnych frakcji odpadów, aby osiągać wymagane poziomy recyklingu oraz ograniczać ilość 

wytwarzanych odpadów. 

      Gmina Sztutowo w obecnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objęła 

obowiązkiem odbierania i przetwarzania odpadów mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych 

(nieruchomości wykorzystane do celów mieszkalnych), nieruchomości mieszanych (rozumie się 

nieruchomości wykorzystywane w części do celów mieszkalnych, a w części do celów użytkowych), 

niezamieszkałych (jest to nieruchomość użytkowa np. wykorzystywana do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub inna nieruchomość na której powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują 

mieszkańcy oraz rekreacyjno — wypoczynkowych (nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne obiekty, bez instalacji grzewczej wykorzystywane tylko przez część roku). 

     Zbieranie i odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywa się w sposób selektywny z podziałem 

na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, popioły i odpady zmieszane oraz odpady 

biodegradowalne. 
Dodatkowo odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami 
komunalnymi zbierane były w PSZOK. 
Odpady selektywne tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne 

gromadzone były w workach, natomiast odpady zmieszane oraz popiół w pojemnikach, których 

właścicielem jest gmina. 

Firma ,,Koma Sp. z o.o w 2018 r. przekazała na rzecz Gminy Sztutowo 2 zgniatarki do butelek 

plastikowych, które zostały zamontowane w okolicach zejść plażowych w Sztutowie oraz w Kątach 

Rybackich. 


