
1 

 

DRUK nr 858 

  

 

 

 

 

 

Analiza systemów gospodarki odpadami komunalnymi 

w wybranych gminach województwa pomorskiego  

wykonana na podstawie rocznych sprawozdań  

z lat 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, wrzesień 2017 r. 



2 

 

 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po raz czwarty przygotował analizę 

systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz uzyskanych poziomów recyklingu i odzysku 

odpadów surowcowych, budowlanych i biodegradowalnych określonych w znowelizowanej 

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1289) 

dotyczącą lat 2013 - 2016 obejmującą wytypowane gminy województwa pomorskiego. 

Podobnie jak w latach poprzednich Związek zwrócił się do Marszałka Województwa 

Pomorskiego z prośbą o udostępnienie sprawozdań rocznych za 2016 rok z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu określonych gmin. Uzyskane dane umożliwiły 

sporządzenie analizy porównującej różne systemy gospodarki odpadami w wybranych 

26 gminach województwa pomorskiego i Związku Gmin Wierzyca na przestrzeni czterech lat. 

 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 na jego 

obszarze wyznaczono siedem regionów gospodarki odpadami komunalnymi (RGO), a dla 

każdego z nich ustanowiono następujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych tzw. RIPOK:  

1.  Region Szadółki  - RIPOK Szadółki. 

2.  Region Eko Dolina  - RIPOK Eko Dolina. 

3.  Region Północny   - RIPOK Czarnówko, RIPOK Swarzewo, RIPOK Chlewnica. 

4.  Region Północno-Zachodni     - RIPOK Bierkowo, RIPOK Sierzno, RIPOK Wodociągi Słupsk. 

5.  Region Południowo-Zachodni - RIPOK Nowy Dwór, RIPOK Przechlewo. 

6.  Region Południowy  - RIPOK Stary Las, RIPOK Gostomie. 

7.  Region Wschodni   - RIPOK Gilwa Mała, RIPOK Tczew. 

 W celu wykonania niniejszego opracowania, podobnie jak to miało miejsce w latach 

ubiegłych analizowano sprawozdania z wytypowanej co najmniej jednej gminy miejskiej 

i wiejskiej z siedmiu regionów gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonujących na terenie 

województwa pomorskiego oraz z terenu Związku Gmin Wierzyca. W przypadku Regionu 

Szadółki oraz Regionu Eko Dolina uwzględniono wszystkie gminy wchodzące w skład tych 

regionów.  

 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 

wyznaczono na jego obszarze 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGO), z których 

najmniejszy, to region Zachodni, natomiast największy region Północny, obejmujący swoim 

zasięgiem Trójmiasto oraz gminy z powiatów ościennych, zamieszkuje 1 310 246 mieszkańców. 

1. Region Północny, 

2. Region Południowy, 

3. Region Zachodni, 

4. Region Wschodni. 

Podział na nowe regiony obowiązuje od stycznia 2017 roku i nie miał on jeszcze wpływu na 

uzyskane poziomy w roku 2016. 
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Poniżej zamieszczono wykaz 26 gmin oraz 1 związku, których sprawozdania roczne z realizacji 

zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z lat 2013 - 2016 stanowią podstawę 

niniejszego opracowania (rysunek 1):  

• Region Szadółki: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kartuzy, gm. Przodkowo, 

gm. Somonino, gm. Kolbudy, gm. Pruszcz Gdański (8); 

• Region Eko Dolina: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, 

gm. Szemud, gm. Kosakowo, gm. Luzino (9); 

• Region Północny: Władysławowo, Puck, gm. Puck, (3); 

• Region Północno-Zachodni: Słupsk i gm. Słupsk (2);  

• Region Południowo-Zachodni: Chojnice i gm. Chojnice (2); 

• Region Południowy: Związek Gmin Wierzyca (1, w skład którego wchodzi 20 gmin); 

• Region Wschodni: Kwidzyn i gm. Kwidzyn (2). 

 

 
Rysunek 1. Podział zgodnie z WPGO2018 województwa pomorskiego na regiony gospodarki odpadami 
wraz z zaznaczonymi gminami, których sprawozdania roczne z zakresu gospodarowania odpadami 
poddano analizie (źródło: WPGO 2018)  
 
 
 Opracowanie oparte jest na danych zawartych w sprawozdaniach rocznych z okresu 

czterech lat, składanych przez gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).  
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Informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych są weryfikowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jednak nadal 

mogą zawierać nieścisłości, które są możliwe do zweryfikowania przez WIOŚ w trakcie kontroli 

przestrzegania przepisów ustawy ucp przeprowadzanej na terenie danej jednostki/urzędu. 

Od 2015 roku także podmioty prowadzące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zobligowane zostały do składania sprawozdań rocznych z ilości zebranych 

odpadów.  

Ze względu na przejęcie z dniem 1 lipca 2013 r. pełnej odpowiedzialności przez gminy za system 

gospodarki odpadami komunalnymi ww. rok był specyficznym, gdyż do końca czerwca to 

właściciele nieruchomości byli odpowiedzialni za postępowanie z wytwarzanymi przez siebie 

odpadami. Dane zawarte w gminnych sprawozdaniach z lat 2014 - 2016 odzwierciedlają zmiany 

systemów funkcjonujących na terenie gmin po wprowadzeniu nowych zasad. Wielokrotnie 

podkreślaliśmy, że bardzo ważnym elementem wpływającym na efektywność gminnych 

systemów jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK. 

To między innymi dzięki decyzjom dotyczącym sposobów kwalifikowania i zagospodarowania 

odpadów w danej instalacji, możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu recyklingu surowców 

i odzysku odpadów budowlanych oraz wymaganego ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na terenie danej gminy. Na podstawie 

sprawozdań rocznych trudno jest określić, czy dany RIPOK podjął kroki mające na celu uzyskanie 

wyższych poziomów przez gminy. 

Region Szadółki: 

Region Szadółki obejmuje 8 gmin – około 590 tys. mieszkańców, w tym:  

 2 gminy miejskie: Gdańsk i Pruszcz Gdański;  

 2 gminy miejsko-wiejskie: Kartuzy i Żukowo;  

 4 gminy wiejskie: Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Somonino.  

Sześć gmin (Gdańsk, Kartuzy, Kolbudy, Somonino, Pruszcz Gdański, Żukowo) wchodzących 

w skład tego regionu prowadzi segregację odpadów z podziałem na „suche” i „mokre” 

(biodegradowalne) oraz na odpady surowcowe (makulatura, szkło, tworzywa).  

W Gdańsku surowce zbierane były dobrowolnie w systemie gniazdowym oraz w PSZOK. Od 1 

lipca 2016 r. miasto Gdańsk wprowadziło obowiązkową segregację szkła. 

Region Południowy 

 Związek Gmin Wierzyca zrzesza wszystkie gminy tego regionu (20 gmin), które 

powierzyły mu pełną organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim 

terenie (Związek powstał w tym celu w 2012 roku). W skład Związku Gmin Wierzyca wchodzą 

następujące miasta: Kościerzyna, Skórcz i Starogard Gdański oraz gminy wiejskie: Bobowo, 

Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, 

Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, Czarna Woda, Skarszewy 

– łącznie blisko 196 tysięcy mieszkańców. Gminy te wspólnie zrealizowały budowę nowoczesnej 

regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie. Na obszarze tego 
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regionu odpady komunalne odbierane były podobnie jak w latach poprzednich ze wszystkich 

nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), na których mieszkańcy prowadzą segregację 

z podziałem na „suche” i „mokre” zbierając osobno odpady biodegradowalne (kuchenne 

i zielone), odpady surowcowe (zbierane łącznie w jednym pojemniku: szkło, makulatura, plastik, 

metale) oraz zmieszane (odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej z dwóch 

wymienionych wcześniej kategorii).  

Region Eko Dolina 

 Region Eko Dolina obejmuje 5 gmin miejskich oraz 4 gminy wiejskie (wszystkie gminy 

należące do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz gminę Luzino), które 

zamieszkuje w sumie ponad 470 tys. osób. Wszystkie gminy od lipca 2013 r. zorganizowały 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących tylko z nieruchomości 

zamieszkałych. Z dniem 1 lipca 2014 roku w Sopocie systemem objęto także nieruchomości 

niezamieszkałe. ZOM Sopot prowadzi odbiór odpadów komunalnych na podstawie umowy z 

gminą, ale nadal na terenie gminy działają inne podmioty, które odbierają głównie odpady 

surowcowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane, które stanowiły w 

2016 roku ok. 4 % ogólnej masy odbieranych odpadów. 

We wszystkich gminach wchodzących w skład regionu przedsiębiorcy działający na podstawie 

umowy z gminą zobowiązani są do odbierania i zagospodarowania odpadów, które mieszkańcy 

zbierają na terenie nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: plastik, szkło, makulatura, 

zielone oraz odpady zmieszane. W większości gmin (poza Sopotem oraz gminami Szemud i 

Luzino) wprowadzono również selektywną zbiórkę popiołów. 

 W pozostałych regionach województwa pomorskiego wytypowano do niniejszej analizy 

co najmniej po 2 gminy, jedną miejską i jedną wiejską. 

Region Wschodni: Kwidzyn i gm. Kwidzyn - w zamian za uiszczaną gminie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

odbierane były odpady zmieszane (niesegregowane), odpady ulegające biodegradacji –„mokre” 

(kuchenne, zielone + choinki) oraz zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach: 

szkło, tworzywa sztuczne i metal (puszki), papier i opakowania wielomateriałowe oraz popiół. 

Na terenie miasta Kwidzyna od 2015 roku zrezygnowano z podziału na odpady „suche i mokre” 

i odpady kuchenne ulegające biodegradacji należało wrzucać do pojemnika na odpady 

zmieszane. Rozpoczęto też selektywną zbiórkę popiołu. Odpady zmieszane, zielone, popiół oraz 

większość surowców z terenu obu tych gmin przekazywane są do RIPOK Gilwa Mała.  

Region Północny: Władysławowo, Puck, gm. Puck – system segregacji „u źródła” 

obejmuje odpady zmieszane, odpady surowcowe: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i 

opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone. We Władysławowie właściciele 

nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów i w których ogrzewanie 

pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów 

energetycznych mają obowiązek zbierania popiołu i żużlu w osobnych pojemnikach. Gminnym 

systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto we Władysławowie nieruchomości zamieszkałe 
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i niezamieszkałe, a w Pucku i gminie Puck jedynie mieszkańców. Z dniem 1 stycznia 2015 roku 

uległ zmianie charakter administracyjny Władysławowa tzn. z gminy miejskiej przekształcono go 

w gminę miejsko-wiejską (Dz.U. 2014 poz. 1023). Odbierane z ww. miejscowości odpady 

ulegające biodegradacji mogły być kierowane do RIPOK „Swarzewo”, a pozostałe segregowane 

oraz zmieszane odpady komunalne transportowane były do RIPOK Czarnówko – ZZO „Czysta 

Błękitna Kraina” oraz do RIPOK Chlewnica – Elwoz Sp. z o.o. Uchwałą Sejmiku Województwa 

Pomorskiego (Nr 840/XXXVIII/14 z dn.31 marca 2014 r.) nadano obiektowi w Chlewnicy status 

regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i z roku na rok wzrasta ilość 

odpadów przekazywanych do tego RIPOK. Ze sprawozdań rocznych z terenu Pucka wynika, że 

ok. 80 % odpadów komunalnych zmieszanych jest kierowanych do RIPOK Chlewnica, a z terenu 

gminy Puck około 60 %. Natomiast z gminy miejsko-wiejskiej Władysławowo wszystkie odpady o 

kodzie 20 03 01 nadal kierowane były tylko do RIPOK Czarnówko. 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Władysławowa 

były 50 % wyższe w przypadku, gdy odpady nie są segregowane niż gdy są zbierane selektywnie. 

Wysokość opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie tej gminy jest obliczana w oparciu o ilość zużytej wody przez daną 

nieruchomość. Jest to najczęstszy sposób wyliczania stawki tej opłaty w gminach o charakterze 

turystycznym uwzględniający fakt, że w sezonowo wynajmowanych nieruchomościach przy 

większym zużyciu wody powstają zwiększone ilości odpadów komunalnych (podobny system 

naliczania opłaty funkcjonuje w Sopocie i gm. Kosakowo). 

Region Północno-Zachodni: Słupsk i gm. Słupsk – system gospodarki odpadami na terenie 

obu tych gmin obejmował jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W zamian 

za uiszczoną opłatę bezpośrednio z posesji mieszkańców odbierane były odpady z podziałem na  

odpady surowcowe (plastik, szkło, makulatura), zielone oraz odpady zmieszane. Odpady 

komunalne zmieszane i zielone kierowane były do RIPOK Bierkowo. Jak wynika ze sprawozdań 

za 2016 rok również wszystkie inne odpady, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, 

kierowane były z terenu obu tych gmin do tej instalacji.  

Region Południowo-Zachodni: Chojnice i gm. Chojnice – wytworzone odpady trafiały 

do RIPOK Nowy Dwór. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. był jedyną 

instalacją w ww. regionie, która miała status regionalnej instalacji. W obu gminach 

zorganizowano przetarg jedynie na odbiór odpadów. Odpady komunalne z terenu 

nieruchomości w mieście i gminie Chojnice odbierane były z podziałem na następujące frakcje: 

zmieszane, zielone, popiół, szkło, papier oraz zbierane łącznie metale i tworzywa.  
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OSIĄGNIĘTE POZIOMY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Poniżej zestawiono wskaźniki zagospodarowania odpadów (tabela 1), jakie należy osiągnąć 

w danym roku sprawozdawczym, określone w rozporządzeniach Ministra Środowiska: 

 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645; 

Dz.U. 2016 poz. 2167); 

 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676). 

 

Tabela 1.  Wymagane w danym roku poziomy zgodne z rozporządzeniami Ministra Środowiska 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, szkła, plastiku [%]
> 10 > 12 > 14 > 16 > 18 > 20 > 30 > 40 > 50

Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych 

komunalnych [%]
> 30 > 36 > 38 > 40 > 42 > 45 > 50 > 60 > 70

Dopuszczalny poziom składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji [%]
< 75 < 50 < 50 < 50 < 45 < 45 < 40 < 40 < 35

Wymagane do osiągnięcia przez gminy w danym roku poziomy [%]

 

 

 

 Przypominamy, że w czerwcu 2016 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

(Dz. U. 2016 poz. 934). Powyższe rozporządzenie w istotny sposób zmodyfikowało druki 

formularzy sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne. Niestety zakres 

danych, które należy w nich zamieścić nie wynika z obowiązków nałożonych na podmioty 

i RIPOK przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozbieżności pomiędzy 

poszczególnymi rozporządzeniami i ustawą ucp skutkowały problemami z prawidłowym 

przygotowaniem sprawozdań za 2016 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne. 

W rocznych sprawozdaniach gminnych za 2016 rok pojawiło się szereg danych, które we 

wcześniej obowiązujących drukach nie były uwzględniane. Ciągła modyfikacja zapisów i wzorów 

skutkuje problemami z interpretacją analizowanych sprawozdań. 

W tabelach 2a i 2b zestawiono osobno dla miast i gmin wiejskich osiągnięte w latach 2013 -

 2016 poziomy recyklingu i odzysku odpadów surowcowych, budowlanych oraz  masy odpadów 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenie omawianych 26 gmin i 

Związku Gmin Wierzyca. 
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Tabela 2a. Zestawienie osiągniętych poziomów w latach 2013-2016 na terenie poszczególnych gmin miejskich i Związku Gmin Wierzyca, liczby mieszkańców danej gminy w 1995 r.  

     oraz zestawienie ogólnej ilości odebranych odpadów komunalnych  

 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metalu, szkła, 

plastiku [%]
>12 >14 >16 >18 15 18 22 28 20 28 30 37 21 22 25 32 20 31 34 42 37 45 49 48 19 22 27 29 37 40 41 41 37 53 66 70 14 35 42 52 32 38 39 48 65 125 159 111 23 31 39 42 13 26 24 25

Poziom recyklingu i odzysku odpadów 

budowlanych komunalnych [%]
>36 >38 >40 >42 88 73 63 56 78 69 76 81 50 71 73 81 95 93 98 87 73 57 90 69 46 100 53 68 81 83 97 98 89 70 60 54 98 75 77 58 86 90 88 83 100 97 100 97 100 100 100 100 97 100 100 100

Poziom składowania masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania [%]
< 50 <50 <50 <45 57,7* 44 33 1 17 2 1 1 46 43 43 0 17 2 0 0 18 2 0 0 66 35 29 0 20 11 5 0 17 1 0 0 78 61 36 2 22 3 1 0 69 62 48 1 28 26 15 0 28 26 23 0

441 168 440 309 438 091 435 623 248 362 238 899 237 193 234 698 92 362 80 404 78 258 77 415 48 579 48 337 48 007 40 902 45 539 45 601 45 717 43 778 39 135 38 926 38 697 38 423 38 291 38 099 37 687 37 394 37 092 35 349 35 931 34 071 28 001 28 267 28 276 28 672 22 477 22 844 23 262 22 600 15 132 15 116 15 072 15 355 11 441 11 268 11 285 11 096 196 131 196 125 195 726 195 369

95 95 95 94 99 95 94 93 90 78 76 75 102 102 101 86 113 113 114 109 98 98 97 96 97 97 96 95 85 81 82 78 131 133 133 134 149 151 154 149 105 105 104 106 99 97 97 96 108 108 107 107

4,3 4,2 4,4 4,9 8,0 15,8 15,4 15,4 5,5 7,5 8,1 9,2 9,5 18,8 19,6 17,1 13,2 17,2 18,0 17,7 6,0 5,9 8,0 7,7 14,5 18,0 20,8 20,3 14,1 16,7 18,8 16,9 4,8 7,2 7,8 9,2 12,5 17,4 22,1 19,2 10,9 20,1 19,5 19,3 6,2 8,1 15,5 18,6 6,5 9,2 13,1 16,7

373 399 416 443 366 371 374 407 392 445 434 460 312 280 291 365 353 367 368 386 336 328 340 380 271 274 279 311 453 503 522 618 362 453 421 433 286 301 284 379 798 1 047 953 973 323 335 350 439 259 287 315 329

Władysławowo 

Wymagane do osiągniecia 

przez gminy w danym roku 

poziomy [%]

Uzyskane poziomy [%]

MIASTA
Związek Gmin Wierzyca

Gdańsk Gdynia Słupsk Wejherowo Rumia

182 377

Puck 

Liczba mieszkańców gminy- dane uzyskane z rocznych sprawozdań

Liczba mieszkańców w 1995 r. wg GUS 463 019 251 631 102 596 47 583 40 250 39 872 39 279

Chojnice Kwidzyn  Sopot Pruszcz Gdański Reda

43 576 21 318 15 136 14 429 11 575

Procent liczby mieszkańców w stosunku do 1995 r. [%]

Udział odpadów surowcowych w odpadach odbieranych z pergoli (zmieszane , 

kuchenne i surowce) [%]

Ogólna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy oraz zebrane 

PSZOK [kg/os/rok]

 
*Gdańsk – w sprawozdaniu rocznym za 2013 r wyliczono poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przed 16 lipca 2013 - 65,3  %  i po 16 lipca 2013 roku – 50 %  – w tabeli wyliczony poziom 57,7 % dotyczy całego roku 2013 

 
 
 
 
Tabela 2b. Zestawienie osiągniętych poziomów w latach 2013-2016 na terenie poszczególnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, liczby mieszkańców danej gminy w 1995 r.  
oraz zestawienie ogólnej ilości odebranych odpadów komunalnych  

 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metalu, szkła, 

plastiku [%]
>12 >14 >16 >18 20 19 41 44 32 72 82 89 24 42 40 48 27 36 41 42 23 54 69 59 27 39 40 44 16 35 46 53 20 31 38 34 43 47 57 56 25 30 36 34 15 20 22 26 21 18 20 24 27 30 43 43 32 28 51 50

Poziom recyklingu i odzysku odpadów 

budowlanych komunalnych [%]
>36 >38 >40 >42 95 99 97 94 88 82 70 71 100 94 67 93 100 94 - 58 58 76 81 71 83 63 97 81 62 76 86 49 100 94 52 128 75 57 100 96 93 62 100 97 100 100 100 97 100 90 - 85 98 98 100 96 91 71 59 66

Poziom składowania masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania [%]
< 50 <50 <50 <45 139 71 25 0 346 272 176 9 64 6 5 0 159 87 83 0 99 120 127 0 41 5 5 4 57 206 171 6 36 3 6 0 111 12 0 0 58 32 16 0 39 57 29 2 86 102 58 3 57 61 31 2 146 66 95 5

24 426 24 722 24 955 25 478 23 911 24 908 25 908 26 855 22 356 22 940 23 416 21 012 17 862 15 553 15 630 15 758 15 759 14 242 14 601 14 921 15 708 16 038 16 319 16 046 14 648 14 942 15 215 15 606 14 582 14 771 14 920 15 190 12 867 12 006 12 548 12 729 10 967 11 032 11 195 11 292 9 998 10 138 10 225 8 153 8 180 8 631 8 743 8 955 32 610 32 600 32 652 32 743 31 200 31 853 32 765 33 837

123 125 126 129 185 193 201 208 172 176 180 162 121 105 106 107 122 111 113 116 159 162 165 162 185 188 192 197 145 147 149 152 266 248 260 263 113 113 115 116 123 124 125 100 137 144 146 150 110 110 110 110 136 139 173 179

10,8 12,6 33,7 41,2 9,7 17,6 19,1 18,0 13,9 21,9 26,8 25,5 13,1 19,2 19,8 19,3 24,9 25,6 27,9 27,9 16,3 21,6 19,9 19,6 5,2 8,1 8,8 9,1 16,0 28,7 37,8 35,6 12,9 15,2 21,6 18,9 11,3 16,4 17,7 20,7 20,3 15,4 14,9 13,6 18,4 9,3 11,2 16,6 14,7 8,6 11,3 13,9 14,0 6,5 9,3 8,5

194 230 245 360 320 385 396 428 214 279 266 339 263 306 335 371 246 289 298 325 177 227 252 296 333 340 383 441 140 193 202 222 307 394 417 454 174 178 200 236 106 167 187 248 120 179 168 170 225 298 325 349 276 293 350 397

Uzyskane poziomy [%]

GMINY WIEJSKIE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

gm. Puck gm. Pruszcz Gdański

Wymagane do osiągniecia 

przez gminy w danym roku 

poziomy [%]
Żukowo gm. Wejherowo  gm. Chojnice gm. Słupsk gm. Szemud  gm. Kolbudy  gm. Luzino gm. Kosakowo  gm. Kwidzyn gm. Somonino gm. Przodkowo Kartuzy 

Liczba mieszkańców gminy- dane uzyskane z rocznych sprawozdań

Liczba mieszkańców w 1995 r. wg GUS 19 801 12 920 13 007

Ogólna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy oraz zebrane 

PSZOK [kg/os/rok]

8 153 5 978 29 632 18 943

Procent liczby mieszkańców w stosunku do 1995 r. [%]

Udział odpadów surowcowych w odpadach odbieranych z pergoli (zmieszane , 

kuchenne i surowce) [%]

12 877 9 908 7 930 10 023 4 835 9 72514 750

 
 

kolorem czerwonym oznaczono: 

  poziomy nie spełniające wartości wymaganych rozporządzeniami MŚ  

  liczbę ludności danej gminy określoną na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i plastiku 

 Wszystkie gminy w analizowanych latach 2013 - 2016 osiągnęły wymagane 

rozporządzeniem poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła (tabela 2a i 2b, wykres 1). Wysokie poziomy recyklingu 

odpadów surowcowych w roku 2016 wskazują na ugruntowany nawyk segregacji odpadów 

u „źródła”. Obserwujemy, że w wielu gminach wprowadzane zmiany mają na celu ułatwienie 

mieszkańcom pozbywanie się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

W 2013 i 2014 roku w wielu gminnych sprawozdaniach rocznych do wyliczeń poziomu brano 

sumaryczną masę odebranych odpadów surowcowych wraz z surowcami wydzielonymi 

z odpadów komunalnych zmieszanych, a nie jak określa rozporządzenie ilość odpadów 

surowcowych poddanych recyklingowi. W 2015 i 2016 roku większość analizowanych gmin 

opierała wyliczenia na ilości odpadów rzeczywiście poddanych recyklingowi. We wszystkich 

sprawozdaniach uwzględniono również surowce wysortowane z odpadów komunalnych 

kierowanych na sortownię w RIPOK. Wątpliwości nadal budzą sprawozdania gmin, w których 

wykazano, że zebrana makulatura i plastik są w 100 % poddawane recyklingowi, co świadczyłoby 

o bardzo dobrej jakości surowców odebranych od mieszkańców, co wydaje się niemożliwe do 

uzyskania dla tej grupy surowców. W związku z powyższym trudno jest porównywać uzyskane 

poziomy, gdyż nie mamy pewności co do prawidłowości przyjętych wyliczeń masy odpadów 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi, pochodzących ze 

strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców 

odpadów komunalnych na terenie danej gminy. 

W 2016 r. najwyższy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

surowcowych, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, uzyskała gmina miejsko -

wiejska Władysławowo – 111 %. Z jej terenu odebrano ponad 140 kilogramów surowców 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a do recyklingu przekazano 118 kg/os/rok. Powyższe 

dane potwierdzają, że miejscowości o charakterze turystycznym, w których czasowo przebywa 

więcej ludności niż wynika z meldunku uzyskują najwyższe poziomy w skali całego województwa 

pomorskiego. Znajduje to także odzwierciedlenie w ilościach odebranych surowców w 2016 r. 

z terenu miasta Sopotu (76 kg/os/rok), co przekłada się na bardzo wysoki poziom recyklingu 

wynoszący 70 % - najwyższy w Regionie Eko Dolina. Poziomy recyklingu surowców powyżej 50 % 

(wartość wymagana w 2020 r.), uzyskały następujące gminy miejskie: Sopot, Pruszcz Gdański 

oraz Władysławowo (tabela 2a). Rok 2016 przyniósł również na terenie większości gmin 

wiejskich wzrost omawianego poziomu w stosunku do poprzednich lat. Poziomy ≥ 50 % uzyskały 

gminy wiejskie: Pruszcz Gdański, Słupsk, Kolbudy i Kosakowo oraz gmina miejsko-wiejska 

Żukowo (tabela 2b). Najniższe wartości tego wskaźnika osiągnięto w Gdańsku - 28 %, Związku 

Gmin Wierzyca (ZGW) – 25 % oraz w gm. Przodkowo – 24 %. Ponownie zwraca się uwagę, że 

bardzo trudno będzie spełnić wymogi rozporządzenia dot. recyklingu surowców w miastach 

powyżej 50 tys. mieszkańców, przy obecnie obowiązującym wzorze do wyliczeń tego poziomu. 

W przygotowanej analizie ujęto trzy miasta naszego województwa, których liczba mieszkańców 

przekracza 50 tys. (Gdańsk, Gdynia i Słupsk) i tym gminom najtrudniej będzie uzyskać wymagany 

w 2020 roku > 50 % poziom recyklingu odpadów surowcowych.  
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W celu zobrazowania, jak sposób wyliczenia wpływa na uzyskiwane wartości poziomu, 

poniżej zestawiono poziomy recyklingu surowców w 2016 roku, gdyby dla omawianych dużych 

miast przyjąć wzór taki jak dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców (tabela 3). Bazując na takiej 

samej ilości odpadów surowcowych poddanych recyklingowi uzyskany poziomu jest wyraźnie 

wyższy. KZG występowało do Ministerstwa Środowiska o zmianę wzoru do wyliczeń poziomu dla 

dużych miast poprzez przyjęcie wartości udziału odpadów surowcowych w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych jedynie z podziałem na gminy wiejskie i miejskie bez 

względu na liczbę mieszkańców miast. Niestety ten postulat nie został uwzględniony przy 

nowelizacji rozporządzenia dot. sposobu obliczenia tego poziomu.   

 

Tabela 3. Poziomy recyklingu odpadów surowcowych dla trzech gmin przy zastosowaniu wzoru  
dla miast < 50 tys. i > 50 tys. mieszkańców 
 

 
Poziom recyklingu surowców wyliczony na podstawie wzoru 

dla miast < 50 tys. mieszkańców dla miast > 50 tys. mieszkańców 

Gdańsk 37,7 % 27,8 % 

Gdynia 49,7 % 36,7 % 

Słupsk 43,1 % 31,8 % 

 

 Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego sposobu wyliczeń poziomu recyklingu 

surowców umożliwiła gminom uwzględnienie we wzorze liczby ludności zgodnie z danymi 

pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.) lub na podstawie danych pochodzących 

ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Powyższe spowodowało, że przy obliczaniu poziomu gminy mogły 

zastosować bardziej korzystną, czyli niższą, liczbę mieszkańców wynikającą ze złożonych 

deklaracji. Z analizowanych rocznych sprawozdań wynika, że oprócz 6 gmin naszego Związku, 

także trzy gminy wiejskie uwzględniły przy obliczaniu poziomu recyklingu liczbę ludności 

wynikającą z deklaracji - gm. Chojnice, Słupsk i Somonino. W tabelach 2a i 2b kolorem 

czerwonym wpisano właśnie liczbę ludności wynikającą z deklaracji „śmieciowych”, 

uwzględnioną do wyliczeń przez daną gminę (dotyczy jedynie roku 2016). 

W tabelach 2a i 2b zestawiono także procentowy udział odpadów surowcowych pochodzących 

z selektywnej zbiórki oraz zebranych w PSZOK-ach w stosunku do ilości odpadów komunalnych 

zmieszanych (20 03 01), odpadów kuchennych (20 01 08) oraz odpadów surowcowych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy. Wzrost tego udziału wskazuje, 

że samorządy gminne podejmowały właściwe działania w celu promowania segregacji odpadów.  

W przypadku miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców najwięcej odpadów surowcowych 

w przeliczeniu na mieszkańca zbieranych jest na terenie Gdyni. Udział selektywnej zbiórki 

w 2016 roku wynosił dla Gdańska 4,9 %, Gdyni – 15,4 %, a dla Słupska – 9,2 %. Dla miast poniżej 

50 tys. mieszkańców najlepiej wypada Kwidzyn, Władysławowo i Reda (udział selektywnej 

zbiórki wynosił ponad 19 %), a najmniejszy udział był w Chojnicach 7,7 %, a mimo to poziom 

recyklingu wyniósł dla tej gminy 29 %. Biorąc pod uwagę obszary wiejskie najwięcej surowców 

w stosunku do sumy odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów kuchennych odebrano z 
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terenu gminy Puck – 41,2 %, a najniższy wskaźnik uzyskano na terenie gm. Kolbudy 9,1 %. Warto 

zwrócić uwagę, że na terenie gminy miejsko – wiejskiej Żukowo – udział surowców  wynosił w 

zeszłym roku jedynie 8,5 %, a mimo to gmina ta osiągnęła 50 % poziom recyklingu surowców. 

Przykład Żukowa wskazuje, że nawet przy nieefektywnej zbiórce surowców na terenie danej 

gminy możliwe jest uzyskanie bardzo wysokiego poziomu, gdyż wzór na jego obliczenie opiera 

się na rzeczywistych danych oraz wskaźnikach statystycznych.  

 Wzór, na podstawie którego wylicza się poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, uwzględnia m.in. łączny udział surowców w składzie morfologicznym 

odpadów komunalnych przyjęty na poziomie podanym w KPGO 2022 r. W 2016 roku należało 

przyjąć wyższy niż w latach poprzednich udział surowców w składzie morfologicznym odpadów 

ze względu na ujęcie w nowym rozporządzeniu do obliczeń opakowań wielomateriałowych. 

Wskaźnik ten obecnie wynosi: 

-  dla gmin wiejskich 31,8 % (poprzednio 27,7 %), 

-  dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców 36,4 % (poprzednio 32,4 %),  

-  dla miast powyżej 50 tys. 49,3 % (poprzednio 46,9 %).  

Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym trudniej jest uzyskać wymagany rozporządzeniem 

poziom recyklingu surowców, co omówiono na przykładzie trzech dużych miast.  

Drugą teoretyczną, co roku inną i nieprzewidywalną zmienną we wzorze jest masa 

wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 

zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS. W obliczeniach za rok 2013 masa ta dla 

województwa pomorskiego wg GUS wynosiła 331 kg/os/rok, w 2014 r. – 320 kg/os/rok, w 

2015 r. - 302 kg/os/rok, a za rok 2016 – 305 kg/os/rok. Wartość tego wskaźnika ma wpływ na 

uzyskany poziom recyklingu surowców, gdyż jeśli jest wyższa niż rzeczywista masa odpadów 

wytworzona na terenie danej gminy, to „utrudnia” uzyskanie wysokiego poziomu, a jeśli na 

terenie danej gminy wytwarza się więcej odpadów niż wynika z danych GUS, to łatwiej jest 

osiągnąć wyższy poziom recyklingu (np. gmina Władysławowo, Żukowo).  

 W tabelach 2a i 2b umieszczono także dane dotyczące łącznej ilości wszystkich odpadów 

komunalnych odbieranych z terenu danej gminy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

wynikające ze sprawozdań rocznych. Wskaźnik wytworzenia odpadów komunalnych zawierał się 

w roku 2016 dla gmin miejskich w przedziale 311  (Kwidzyn) – 973  (Władysławowo) kg/os/rok, 

a dla gmin wiejskich w przedziale 170 (gm. Przodkowo) – 454 (gm. Kosakowo) kg/os/rok.  

Wśród analizowanych 26 gmin (bez ZGW) na terenie pięciu ogólna masa wytworzonych 

odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca jest mniejsza od średniej wojewódzkiej. 

 

Poziom recyklingu i odzysku komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

 Wszystkie gminy w roku 2016 osiągnęły wymagany rozporządzeniem Ministra 

Środowiska poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tabela 2a i 2b, wykres 2).  

Wymagany poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych odebranych z gospodarstw 

domowych wynosił w 2016 r. 42 %, natomiast w 2020 roku będzie to aż 70 %. Osiągnięcie przez 

gminy w kolejnych latach wymaganych poziomów recyklingu tego rodzaju odpadów może 
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stanowić problem, gdyż na terenie 16 z analizowanych gmin wskaźnik ten spadł w stosunku do 

poprzedniego roku. W przypadku odpadów budowlanych bardzo ważny jest sposób 

zagospodarowywania ich w danym RIPOK lub instalacji, do której odpady te zostaną przekazane 

i w praktyce gmina nie ma wpływu na to, czy poziom ten zostanie osiągnięty. Odpady 

budowlane odbierane od mieszkańców nie są jednorodne np. w ich skład może wchodzić 

armatura, gruz, wykładziny i terakota, dlatego często trudno poddać ten odpad recyklingowi. 

Obecnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie narzuca gminom obowiązku 

zorganizowania selektywnego odbioru każdej powstałej ilości odpadów budowlanych 

od mieszkańców, natomiast zobowiązuje do osiągnięcia przez gminy określonych poziomów 

recyklingu dla tej kategorii odpadów.  

 

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

W 2013 roku poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania nie został osiągnięty przez 15 gmin, w 2014 r. 11 gmin , w 2015 r. 

przez 6 gmin: 5 gmin wiejskich oraz 1 gminy miejsko-wiejskiej. Natomiast w roku 2016 wszystkie 

gminy osiągnęły wymagany rozporządzeniem poziom ograniczania masy tych odpadów (tabela 

2a i 2b, wykres 3). W latach 2013 - 2015 uzyskiwane poziomy wynikały z prowadzonych 

procesów technologicznych w poszczególnych RIPOK-ach w celu ograniczenia składowania 

odpadów biodegradowalnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 1 powstałych po procesie 

mechaniczno – biologicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

(uwzględnianych we wzorze na obliczenie poziomu). W roku 2016 przestało obowiązywać 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052). We wzorze na poziom 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

uwzględniano jedynie masę odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań tego 

rozporządzenia, a w związku z faktem jego wygaśnięcia w styczniu 2016 roku wartość tego 

czynnika wynosiła za 2016 zero, w wyniku czego każda z gmin bez problemu osiągnęła 

wymagany poziom.  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 

określa, w jakim tempie musi nastąpić zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, tak by w 2020 r. nie było składowanych 

więcej niż 35 % masy odpadów wytworzonych w 1995 r. jako roku bazowego (w latach 2013 -

 2015 dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosił <50 %, w roku 2016 <45 % ).  

Obecnie trwają prace Ministerstwa Środowiska nad nowym rozporządzeniem dotyczącym 

sposobu wyliczenia tego poziomu. W projekcie uwzględniono postulowany przez Komunalny 

Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wskaźnik demograficzny. W celu zobrazowania zmian 

demograficznych w tabelach 2a i 2b zamieszczono liczbę mieszkańców poszczególnych gmin 

w 1995 oraz procent liczby mieszkańców danego roku w stosunku do roku bazowego. 

                                                 
1
 19 12 12 – odpady powstałe po procesie mechaniczno – biologicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

zgodnie z rozporządzeniem MŚ (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 
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Wykres 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i plastiku osiągnięte w latach 2013 - 2016 na terenie poszczególnych gmin 

[%] 

 

 
 

 

 wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 roku  > 18% 
 wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 roku  > 50% 

 Gminy KZG 
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Wykres 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych osiągnięte w latach 2013 - 2016 na terenie poszczególnych gmin  

[%] 

 

 
 

 wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 roku  > 42% 
 wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 roku  > 70% 

 Gminy KZG 
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Wykres 3. Poziomy składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 osiągnięte w latach 2013 - 2016 na terenie poszczególnych gmin 

[%] 

 

 
 

 wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 roku < 45% 
 wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 roku < 35% 

 Gminy KZG 
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Na wykresach 1, 2 i 3 graficznie zestawiono poziomy, jakie omawiane gminy uzyskały w latach 

2013 - 2016. Na osi rzędnych wymieniono gminy w kolejności wg rosnącej liczby ludności 

wpisanej do sprawozdania rocznego gmin za 2013 rok: 

 gminy miejskie: od miasta Gdańsk (największa liczba mieszkańców w województwie 

pomorskim) do miasta Puck; 

 gminy wiejskie; 

 gminy miejsko-wiejskie; 

 Związek Gmin Wierzyca. 

Na wykresach wyszczególniono gminy wchodzące w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”. Na każdym z wykresów linią czerwoną zaznaczono poziom wymagany do 

uzyskania w roku 2016, a linią czarną poziom wymagany do uzyskania w 2020 r. 

 

OMÓWIENIE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH ROCZNYCH 

ANALIZOWANYCH GMIN 

 Na wykresie 4 porównano ilość odpadów surowcowych odebranych z terenu danej 

gminy (osobne zestawienie dla gm. miejskich oraz gm. wiejskich) do ilości surowców poddanych 

recyklingowi2 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w skali roku na podstawie danych 

wynikających ze sprawozdań rocznych przygotowywanych przez gminy.  

Obserwowany jest znaczny wzrost ilości odbieranych surowców na przestrzeni czterech 

analizowanych lat z terenu gmin miejskich o ok. 85 %, a z terenu gmin wiejskich o 120 % ( masa 

odpadów surowcowych odebranych w 2016 r. w stosunku do masy surowców w 2013 r.). 

Porównując masę odpadów surowcowych odebranych bezpośrednio od mieszkańców 

oraz zebranych w PSZOK w 2016 do 2015 roku nastąpił wzrost o 13,5 % w miastach i o 23 % z 

terenu gmin wiejskich. Średnia ilość odebranych odpadów surowcowych w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w zeszłym roku dla analizowanych gmin miejskich wynosiła 55,1 kg/os/rok 

(w 2013 r.- 32,2; 2014 r.- 44,8 , 2015 r. - 48,1 kg/os/rok), a dla gmin wiejskich wzrosła z 

25,3 kg/os/rok w 2013 r. do 52,9 kg/os/rok w 2016 r. Ciągły wzrost świadczy o coraz sprawniej 

funkcjonujących systemach gospodarki odpadami na terenie poszczególnych gmin oraz 

o wzroście świadomości mieszkańców, co do konieczności segregacji wytwarzanych odpadów. 

Przypominamy, że wyższa wartość ilości surowców poddanych recyklingowi od ilości 

odebranych surowców wynika z faktu wysortowywania ich w RIPOK z dostarczanych tam 

odpadów komunalnych kierowanych na linię sortowniczą, w tym odpadów zmieszanych o kodzie 

20 03 01. W RIPOK Eko Dolina w 2016 roku z ogólnej masy odpadów kierowanych do sortowni 

wydzielano 7,61 % surowców, które następnie przekazano do recyklingu w innych instalacjach.  

Wprowadzone w 2016 roku zmiany przepisów (Dz.U. 2016 poz. 2167) umożliwiły uwzględnienie 

we wzorze na recykling surowców większej ilości odpadów niż w poprzednich latach, 

co skutkowało wzrostem masy, jaką udaje się pozyskać w RIPOK segregując na linii sortowniczej 

odpady komunalne zmieszane. 

                                                 
2 odpady surowcowe poddane recyklingowi lub przygotowane do ponownego użycia wykazane w sprawozdaniu 
rocznym (Dz. U. 2012  poz. 630; Dz. U. 2016 poz. 934)    
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 Na wykresie 5a i 5b zestawiono łączne masy odpadów komunalnych zmieszanych 

(20 03 01) i odpadów kuchennych (o kodzie 20 01 083, [wyjątkiem jest Związek Gmin Wierzyca, 

gdzie odpady „mokre” klasyfikowane są pod kodem 20 02 014)] oraz łączną masę odpadów 

surowcowych odebranych z terenu poszczególnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

[kg/os/rok]. Odpady kuchenne odbierane od mieszkańców jako odpady „mokre” wynikają 

z prowadzonej na terenie niektórych gmin segregacji „u źródła” na odpady „suche” i „mokre”. 

Odpady te podobnie jak odpady komunalne zmieszane wywożone są z pergoli śmietnikowej 

znajdującej się na terenie nieruchomości. Wykres uwzględnia odpady, które są odbierane od 

właścicieli nieruchomości bezpośrednio z pergoli, bądź z gniazd do selektywnej zbiórki 

znajdujących się na terenie danej gminy (jak ma to miejsce w Gdańsku).  

Z analizy przedstawionych danych wynika, że najwięcej odpadów przypadało w 2016 roku na 

jednego mieszkańca Władysławowa – gminy o charakterze turystycznym – 729 kg/os/rok, 

a najmniej na mieszkańca gminy wiejskiej Luzino tj. 148 kg/os/rok. Na wykresach można 

zauważyć różnicę w ilości odpadów odbieranych w latach 2013 - 2016 z terenu gmin miejskich 

oraz wiejskich. Poniżej zestawiono średnie ilości łącznie odbieranych odpadów z pergoli 

(zmieszane i surowcowe) oraz ilości odpadów surowcowych w zależności od rodzaju gminy 

(tabela 4). Łączna ilość odpadów odbieranych z pergoli jest niższa na terenach wiejskich, np. w 

roku 2016 wynosiła 250,5 kg/os/rok, czyli o jedną trzecią w stosunku do ilości zbieranych w 

miastach. Średnia masa odbieranych odpadów surowcowych dla wszystkich wytypowanych na 

potrzeby tego opracowania gmin miejskich wynosiła 55,1 kg/os/rok, a dla gmin wiejskich 52,9 

kg/os/rok, obie wartości są bardzo zbliżone do siebie. Z zestawienia wyraźnie wynika wzrost 

ilości surowców odbieranych z terenu analizowanych gmin po 1 lipca 2013 roku, co potwierdza, 

że system segregacji u źródła przyniósł wymierne efekty na terenie wszystkich analizowanych 

gmin.  

 

Tabela 4. Średnie ilości łącznie odbieranych odpadów „z pergoli” (zmieszane i surowcowe) oraz zawartej 
w nich ilości odpadów surowcowych w zależności od rodzaju gminy, wyrażone w [kg/os/rok] 

 2013 2014 2015 2016 
Odpady 

 „z pergoli” 
ogółem 

w tym  
odpady 

surowcowe 

odpady  
„z pergoli” 

ogółem 

w tym  
odpady 

surowcowe 

odpady  
„z pergoli” 

ogółem 

w tym  
odpady 

surowcowe 

odpady  
„z pergoli” 

ogółem 

w tym  
odpady 

surowcowe 

gminy 
miejskie 

324,0 
29,5 

tj. 9,1 % 
336,1 

44,8 

tj. 13,3 % 
330,8 

48,1 

tj. 14,5 % 
375,9 

55,1   

tj. 14,7 % 

gminy 
wiejskie 

189,0 
25,3   

tj. 13,4 % 
211,7 

36,5   

tj. 17,2 % 
211,8 

43,8 

tj. 20,7 % 
250,5 

52,9 

tj. 21,1 % 

 

 

                                                 
3
 20 01 08- odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

4
 20 02 01-

 
odpady ulegające biodegradacji 
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 Graficzne zestawienie ilości odpadów surowcowych, odpadów budowlanych 

(wymienionych w rozporządzeniu dot. obliczania poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia), odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałych odpadów komunalnych 

odebranych z terenu poszczególnych gmin na przestrzeni czterech lat w przeliczeniu na osobę 

przedstawia wykres 6. Na wykresie zieloną linią zaznaczono średnią statystyczną masę 

wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca województwa pomorskiego 

zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, która w 2016 r. wynosiła 305 kg/os/rok. 

Przypominamy, że taką wartość uwzględniano w obliczeniach poziomu recyklingu surowców. 

Większość mieszkańców analizowanych miast wytwarza więcej odpadów, natomiast na terenie 

większości gmin wiejskich masa wytwarzanych odpadów jest niższa niż podana przez GUS. 

 Łączna masa odpadów budowlanych odbieranych od mieszkańca z terenu danej gminy 

jest przeważnie wyższa niż ta, na podstawie której wylicza się osiągnięty poziom. W większości 

gmin odpady budowlane i wielkogabarytowe odbierane są nieodpłatnie w PSZOK-ach lub przy 

okazji zbiórek odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek” przed posesję. Część gmin 

podjęło uchwały, które ograniczają ilości odbieranych nieodpłatnie, bądź zbieranych w PSZOK, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Najwięcej odpadów budowlanych 

i wielkogabarytowych odbierano w 2016 roku z terenu gminy wiejskiej Puck 70,6 kg/os/rok oraz 

z Sopotu 68,2 kg/os/rok (w ramach opłaty „śmieciowej”).  

 Wykres 6 pokazuje, ile odpadów wytwarzanych jest rocznie przez mieszkańców 

poszczególnych gmin. W 2016 r. na terenie wszystkich analizowanych gmin wzrosła ilość 

odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniach. Jak wynikało ze sprawozdań 

z poprzednich lat, są gminy, na terenie których w 2015 roku wzrosła ilość odbieranych odpadów 

komunalnych, ale są również takie, gdzie odbierano ich mniej niż w 2014 roku.  

Na uzyskane wartości mają wpływ różne czynniki m.in.: 

 ilość czasowo przebywających osób w stosunku do liczby stałych mieszkańców 

(Władysławowo, gm. Kosakowo, Sopot) – co przekłada się na średnią roczną masę 

odpadów w przeliczeniu na mieszkańca;  

 kwalifikowanie odpadów poprodukcyjnych powstających w wyniku prowadzenia 

działalności gospodarczej jako odpady komunalne np. pod kodem 20 03 995 

(w miejscowościach, w których funkcjonują zakłady przemysłowe ogólna masa odpadów 

komunalnych jest zwiększona o odpady poprodukcyjne) – sytuacja taka ma miejsce 

głównie w miastach np. w Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie. 

Sukcesywnie rośnie ilość odpadów odbieranych z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

(wykres 6b), dlatego pozytywnie należy ocenić zmianę ustawy przenoszącej na gminę pełną 

odpowiedzialność za system gospodarki odpadami komunalnymi. Wzrost masy odbieranych 

odpadów wskazuje na objęcie systemem nieruchomości, które wcześniej prawdopodobnie nie 

posiadały indywidualnych umów z firmami wywozowymi na odbiór odpadów. Ponadto 

obowiązkowa opłata za „śmieci” niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów, może przyczynić 

się do zmniejszenia procederu ich spalania w domowych instalacjach grzewczych. 

                                                 
5
 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
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Wykres 4. Ilość odpadów surowcowych odebranych od mieszkańców oraz ilość surowców poddanych recyklingowi z terenu poszczególnych gmin 
w latach 2013 - 2016  [kg/os/rok] 

 

a) gminy miejskie oraz Związek Gmin Wierzyca 

 
 
 

b) gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie 
 

 
 

 Gminy KZG 
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Wykres 5a. Ilość odpadów surowcowych oraz ilość odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) i odpadów kuchennych odebranych z terenu gmin miejskich 

oraz Związku Gmin Wierzyca w latach 2013-2016 [kg/os/rok] 

 
 

 

 

 Gminy KZG 
 Segregacja na suche-mokre 
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Wykres 5b. Ilość odpadów surowcowych oraz ilość odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) i odpadów kuchennych odebranych z terenu gmin wiejskich 

oraz miejsko-wiejskich w latach 2013-2016 [kg/os/rok] 

 

 

 

 

 

 Gminy KZG 
 Segregacja na suche-mokre 
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Wykres 6a. Ilość odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałych odpadów komunalnych odebranych z terenu 
gmin miejskich w latach 2013-2016 [kg/os/rok] 

 

 
 
 
 
 

 

 Gminy KZG 
 305 kg/os/rok – średnia masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego 

mieszkańca z terenu województwa pomorskiego w 2016 r. (GUS)  
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chWykres 6b. Ilość odpadów surowcowych, odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałych odpadów komunalnych odebranych z terenu 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2013-2016 [kg/os/rok] 

 
 

 
 
 
 

 Gminy KZG 
 305 kg/os/rok – średnia masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego 

mieszkańca z terenu województwa pomorskiego w 2016 r. (GUS)  
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 W celu porównania struktury odbieranych odpadów na terenie dwóch największych 

gmin miejskich województwa pomorskiego: Gdańska i Gdyni (wykres 7) zestawiono 

procentowy udział odpadów: komunalnych zmieszanych (20 03 01), kuchennych (20 01 083), 

surowcowych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne), odpadów zielonych (o kodzie 

20 02 014), budowlanych6,7wielkogabarytowych (20 03 07) oraz pozostałych odpadów ujętych 

w sprawozdaniach rocznych. Wykresy pierścieniowe umożliwiają graficzne zestawienie 

czterech okresów sprawozdawczych obrazując strukturę odbieranych odpadów komunalnych 

w zależności od przyjętego na jej terenie sytemu gospodarki odpadami.  

 W Gdańsku przyjęto system segregacji na dwie frakcje: „suchą” i „mokrą”, a odpady 

surowcowe są zbierane w systemie gniazdowym. Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie 

w strukturze odbieranych odpadów (wykres 7). Ilość odpadów kuchennych wzrosła w 2016 r. 

2,5 krotnie w stosunku do roku 2013 (z 6 % do 15 %), natomiast udział zebranych surowców 

(3,7 i 4,5 %) oraz odpadów zielonych (1,9 i 2,2 %) wzrósł bardzo nieznacznie. Ilość odbieranych 

odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Gdańska kształtuje się na poziomie 73-78 % na 

przestrzeni czterech lat. Wydaje się więc, że przyjęty system zbiórki surowców w systemie 

gniazdowym jest dużo mniej efektywny niż w systemie odbioru bezpośrednio z terenu 

nieruchomości (z „pergoli”). 

 W Gdyni (podobnie jak na terenie wszystkich gmin należących do KZG) przyjęto system, 

który zakłada, że każda nieruchomość jest miejscem segregacji odpadów. Wzrost ilości 

odebranych surowców od 2013 roku wynika z wprowadzenia efektywnego i powszechnego 

systemu segregacji odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych, który przyniósł 

wymierne efekty w postaci wzrostu ilości odbieranych odpadów surowcowych „z pergoli” 

z 6  % w 2013 r, do około 12 % w latach 2014 – 2016. Wysoka wartość odpadów opisanych 

jako „pozostałe” – średnio 18 % w latach 2013 – 2015 wynikała z dużej ilości odpadów 

odbieranych z terenu gmin należących do Związku, a kwalifikowanych w RIPOK Eko Dolina jako 

odpady o kodach 20 03 995 lub 20 01 997. RIPOK Eko Dolina przyjmował do końca 2015 roku 

odpady komunalne zmieszane zbierane w kontenerach i pochodzące z prowadzonej 

działalności administracyjno-biurowej, pod kodem 20 01 99. Od stycznia 2016 roku odpady te 

kwalifikowane były pod kodem 20 03 01, podobnie jak to miało miejsce w innych instalacjach. 

Zmiana sposobu kwalifikacji odpadów miała wpływ na wzrost w 2016 r. udziału odpadów 

komunalnych zmieszanych (67,8 %), a spadek ilości pozostałych odpadów w ogólnej masie 

odpadów odbieranych z terenu Gdyni (11,6 %). Należy też zwrócić uwagę na wzrost masy 

odpadów zielonych po wprowadzeniu w 2016 roku nieodpłatnej dystrybucji nielimitowanej 

ilości worków dla zabudowy jednorodzinnej oraz zasady polegającej na odbieraniu od 

mieszkańców każdej wystawionej ilości tej kategorii odpadów. 

                                                 
6
 Odpady budowlane wymienione w rozporządzeniu dot. obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych   
(Dz.U. 2012 poz. 645; Dz.U. 2016 poz. 2167), które równocześnie należy uwzględniać w części VI sprawozdań 
(Dz. U.  2012 poz. 630) lub w części V d sprawozdań za 2016 rok (Dz. U. 2016 poz.934) 
7  

20 01 99- Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
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Wykres 7. Porównanie struktury odebranych odpadów na terenie Gdańska i Gdyni z wyszczególnieniem 

głównych frakcji w latach 2013-2016 [%] 
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PODSUMOWANIE 

Analizę oparto na informacjach zawartych w rocznych gminnych sprawozdaniach 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013 - 2016. 

Porównano dane z 27 sprawozdań rocznych, które obejmują 46 gmin województwa 

pomorskiego (sprawozdanie Związku Gmin Wierzyca jest sporządzone łącznie dla 20 gmin 

z Regionu Południowego). Rok 2016 jest czwartym pełnym okresem sprawozdawczym, który 

odzwierciedla wprowadzone zmiany po 1 lipca 2013 r.  

Wszystkie omawiane gminy w 2016 roku, podobnie jak to miało miejsce w trzech 

poprzednich latach, osiągnęły wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. 2012 

poz. 645; Dz.U. 2016 poz. 2167) poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (> 18 %); 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (> 42 %).  

W roku 2016 żadna z gmin nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu masy odpadów 

biodegradowalnych przekazanych do składowania. Powyższe związane było przede wszystkim 

z faktem, że w styczniu 2016 r. przestało obowiązywać rozporządzenie określające wymagania 

dla odpadów o kodzie 19 12 128 przekazanych do składowania, które powstały w wyniku 

segregacji odpadów komunalnych zmieszanych. Przewiduje się, że do końca 2017 r. zostanie 

podpisane nowe rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wg udostępnionego projektu (na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji) we wzorze ujęto wskaźnik uwzględniający zmiany 

demograficzne mieszkańców gminy w stosunku do bazowego 1995 roku oraz określono 

wymagania, jakie powinny spełniać odpady przekazane do składowania o kodzie 19 12 12 

powstałe w wyniku sortowania odpadów komunalnych. Prawdopodobnie powyższe 

spowoduje, że w sprawozdaniach za 2017 rok znowu pojawią się gminy, które będą miały 

problem z ograniczeniem składowania odpadów biodegradowalnych ze względu na 

składowanie w RIPOK odpadów o kodzie 19 12 12. 

Przejęcie przez gminy organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych spowodowało znaczący wzrost ilości odpadów zbieranych 

selektywnie. Efekt ten szczególnie widoczny jest w gminach wiejskich. Zgodnie z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do  2020 roku gminy zobowiązane są osiągnąć 

poziom recyklingu odpadów surowcowych w wysokości powyżej 50 % masy wytwarzanych 

tego rodzaju odpadów. W roku 2016 nastąpił wzrost ilości odbieranych surowców 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (powyżej 52 kg/os/rok), a poziom recyklingu > 50 % 

uzyskało siedem gmin z dwudziestu siedmiu analizowanych. Tak dobre wyniki są efektem 

wieloletnich działań edukacyjno – informacyjnych wśród mieszkańców gmin, dla których 

w znacznym stopniu segregowanie odpadów stało się nawykiem. 

 

                                                 
8
 19 12 12 – odpady powstałe po procesie mechaniczno – biologicznego przetworzenia zmieszanych odpadów 

komunalnych zgodnie z rozporządzeniem MŚ (Dz. U. 2012  poz. 676) 
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OCENA I WNIOSKI  

1. Z analizy stosowanych w gminach systemów gospodarki odpadami wynika, że na osiągany 

poziom recyklingu odpadów ma wpływ: 

 dostępność pojemników/worków na odpady surowcowe i zielone umożliwiające 

segregację odpadów „u źródła”. Z zebranych danych wynika, że system zbiórki odpadów 

surowcowych z pojemników ustawionych w miejscach ogólnodostępnych na terenie 

gminy (gniazdowy) jest mniej efektywny niż system odbioru surowców bezpośrednio z 

nieruchomości (pergoli); 

 kontynuacja i udoskonalanie systemów segregacji prowadzonych przez wiele lat 

na terenie gminy; 

 osobny odbiór popiołu z terenu nieruchomości zamieszkałych, co nie powoduje 

zanieczyszczenia pozostałych odpadów zmieszanych i umożliwia wysegregowanie z nich 

znaczącej ilości surowców; 

 sposób wyliczenia poziomów – wzór, który opiera się zarówno na danych rzeczywistych, 

jak i statystycznych/teoretycznych;  

 efektywność pracy i stosowane technologie zagospodarowania odpadów w regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wysortowane surowce ze strumienia 

odpadów zmieszanych w danym RIPOK zwiększają masę odpadów surowcowych 

poddanych recyklingowi i są uwzględniane do wyliczeń poziomu; 

 sposób zagospodarowania odpadów w instalacji (np. ten sam odpad budowlany w jednej 

instalacji poddawany jest odzyskowi, a w innej składowaniu).  

 

2. Aby uzyskać wymagany w 2020 roku poziom recyklingu surowców większy niż 50 % 

wszystkie gminy, a szczególnie miasta powyżej 50 tys. mieszkańców powinny w kolejnych 

latach podejmować kroki mające na celu odbiór większej ilości surowców z ich terenu 

poprzez ciągłe działania organizacyjne, edukacyjne i informacyjne promujące segregację 

u „źródła”. Analiza potwierdza, że średnia ilość odebranych odpadów surowcowych 

w miastach, niezależnie od liczby ich mieszkańców, jest zbliżona, dlatego nadal 

uważamy, że nasz postulat o przyjęcie wskaźnika udziału surowców w składzie 

morfologicznym odpadów z podziałem na dwie kategorie: miasta (36,4 %) i gminy 

wiejskie (31,8 %) jest  słuszny. 

Przyjęty przez gminy wchodzące w skład KZG system zbiórki surowców bezpośrednio z 

terenu nieruchomości (z „pergoli”) jest dużo bardziej efektywny niż w systemie 

gniazdowym, co wyraźnie widać na przykładzie Gdyni i Gdańska. Osiągnięcie przez te 

miasta wymaganego w 2020 roku poziomu recyklingu może być problematyczne, co jest 

związane z faktycznym recyklingiem surowców w instalacjach, do których są kierowane. 

Związek ma nadzieje, że zgodnie z postulowanymi przez nas uwagami, wkrótce zostaną 

wprowadzone zapisy umożliwiające zaliczenie do osiąganego poziomu recyklingu  

zbieranych odpadów surowcowych w punktach skupu i uwzględnienie ich w 

sprawozdaniach gminnych.  
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3. Zmiana w 2016 roku obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu 

gospodarki odpadami spowodowała dużą rozbieżność miedzy poszczególnymi aktami 

prawnymi. Np. wzory sprawozdań za 2016 rok były niespójne z obowiązującymi 

przepisami dot. wyliczeń poziomów czy ustawą ucp. Powyższe spowodowało, że wystąpiła 

możliwość interpretowania prawa w taki sposób, aby uzyskać odpowiednio wysokie 

poziomy, niekoniecznie modyfikując system gospodarki odpadami funkcjonujący na 

danym terenie, ale poprzez wykorzystanie takich danych do wyliczeń, które są bardziej 

korzystne dla danej gminy (np. liczby mieszkańców gminy wynikającej z deklaracji, a nie z 

ewidencji ludności). Ponadto obowiązujące druki sprawozdań nie dają możliwości 

określenia, skąd wynika wykazana w nich masa odpadów surowcowych poddanych 

recyklingowi, a co za tym idzie, sprawdzenia, które gminy wykazały, że odebrany surowiec 

w 100% był poddany recyklingowi. W świetle ciągłych modyfikacji obowiązującego prawa 

doszło do sytuacji, w której bez szczegółowej kontroli instalacji, do których odpady były 

kierowane, nie ma możliwości rzetelnego porównania danych zawartych w sporządzonych 

sprawozdaniach gminnych.  

 

4. Ze względu na to, że gminy nie mają wpływu na ilość, rodzaj oraz sposób zbierania 

odpadów budowlanych i remontowych stanowiących odpady komunalne wytwarzane na 

ich terenach, trudno jest przewidzieć, jakie w kolejnych latach poziomy recyklingu 

i odzysku tego rodzaju odpadów będą osiągane. Należy podkreślić, że sposób 

kwalifikowania i zagospodarowania odpadów w danej instalacji, wpływa na wysokość 

poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych. 

 

5. Przygotowane opracowanie opierało się na podziale województwa pomorskiego zgodnie 

z obowiązującym w latach 2012-16 Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 2018 

na siedem regionów gospodarki odpadami. Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowy 

WPGO 2022, który wprowadził podział naszego województwa na cztery regiony, co 

oznacza, że odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone odbierane z danego 

regionu mogą trafiać do dużo większej liczby RIPOK niż to miało miejsce w latach 

poprzednich oraz spowodował częściowe uwolnienie rynku usług unieszkodliwiania 

odpadów. W związku z powyższym może się okazać, że kalkulacja kosztów transportu, 

utylizacji oraz sposób zagospodarowania danego typu odpadu, a w konsekwencji 

uzyskiwany poziom recyklingu wysortowywanych surowców z odpadów komunalnych 

zmieszanych będzie wpływać na to, do jakiego RIPOK odpady trafią.  

Wprowadzona modyfikacja może również wymusić zmianę obecnie funkcjonujących na 

terenie KZG systemów gospodarki odpadami co może negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie RIPOK-ów, których udziałowcami są gminy oraz koszty i efektywność 

segregacji odpadów. Dlatego też Związek negatywnie opiniował zmianę podziału 

województwa na mniejszą ilość regionów gospodarki odpadami. 
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Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Przypominamy, że jedną 

z najważniejszych nowości zawartych w rozporządzeniu jest uniemożliwienie zbierania 

odpadów w podziale na „suche” i „mokre” oraz dodanie do grup odpadów zbieranych 

selektywnie frakcji biodegradowalnej ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.  

Zdajemy sobie sprawę, że przed nami stoi nowe wyzwanie dotyczące właściwego określenia, 

jaki rodzaj odpadów ma być przez mieszkańca wydzielany jako bioodpady. Z doświadczeń 

Związku wynika (m.in. z prowadzonych pilotaży na osiedlach wielorodzinnych w Rumi i Gdyni), 

że o ile mieszkańcy chętnie zbierają odpady zielone, to niechętnie wydzielają frakcję kuchenną 

z uwagi na to, że ten rodzaj odpadów cechuje się zwiększoną odorowością oraz obecnością 

owadów.  

Zgodnie z zapisami  rozporządzenia dotychczas obowiązujące umowy na odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, więc gminy 

mają jeszcze czas na doprecyzowanie warunków i ustalenie zasad selektywnego zbierania 

bioodpadów.  

 

 

 

Opracowano w Dziale Gospodarki Odpadami 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Podczas przygotowywania niniejszego opracowania, pracownicy Działu Gospodarki Odpadami opierali się na 
założeniu, iż informacje umieszczone w sprawozdaniach rocznych z terenu poszczególnych gmin, uzyskane z 
Urzędu Marszałkowskiego, są wiarygodne i kompletne. Związek nie ponosi odpowiedzialności wobec osób 
trzecich, którym zostanie przedstawiona Analiza za jakiekolwiek błędnie wskazane dane lub pominięcia w treści 
opracowania, w tym za kompletność i rzetelność informacji uzyskanych z gminnych sprawozdań rocznych w latach 
2013-2016, co mogło spowodować wyciągnięcie błędnych wniosków. 

 

 

  

 


