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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami 

 

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

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) gminy zapewniają czystość i porządek 

na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Miasta Władysławowa w roku 2013.  

 

1.2. Zakres sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami 

 

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

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi powinna zawierać informacje o: 

a) możliwościach przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, 

b) potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczbie mieszkańców, 

e) liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 

6-12, 

f) ilościach odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

g) ilościach zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu gminy. 

 

2. Zagadnienia ogólne 
 

2.1. System gospodarki odpadami komunalnymi do 30.06.2013r. 

 



W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. na terenie Gminy Miasta Władysławowo odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości były odbierane na podstawie indywidualnych umów 

zawieranych z przedsiębiorcami posiadającymi decyzje zezwalające na odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

2.2. System gospodarki odpadami komunalnymi od 01.07.2013r. 

 

W okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Miasta Władysławowo odbierane były przez przedsiębiorstwa wybrane  

w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych.  

 

W sektorze I (Chałupy, Władysławowo, Chłapowo) od 01.07.2013r. odbiorem odpadów 

komunalnych zajmowało się Konsorcjum czterech firm, w skład którego wchodziły następujące 

firmy: 

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METALPOL Zbigniew Kazub, Ryszard Peta 

Sp.j. ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia, 

b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA Sp. z o.o. ul. 12-go Marca 188, 84-200 

Wejherowo, 

c) Usługi Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno, 

d) Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Marszall, ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa. 

 

W sektorze II (Rozewie, Tupadły, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwia)  odbiorem odpadów 

komunalnych zajmowała się Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Zamkowej 6 w Pucku. 

 

Z w/w przedsiębiorstwami zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych na okres 1,5 roku, 

tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.  

 

2.3. Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych  

 

Na terenie Gminy Miasta Władysławowo zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Gminy Miasta Władysławowo (PSZOK). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Gminy Miasta Władysławowo zlokalizowany jest na terenie firmy ABRUKO 

Sp. z o.o. przy ulicy Gdańskiej 78 we Władysławowie. Do PSZOK właściciele nieruchomości 



z Gminy Miasta Władysławowo mogli bezpłatnie zawieźć następujące frakcje odpadów 

komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, popiół i żużel pochodzący z instalacji 

grzewczych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

tekstylne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

styropian opakowaniowy, szkło płaskie. 

Baterie i akumulatory mieszkańcy mogli również wrzucać do specjalnych pojemników 

znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w placówkach 

oświatowych i handlowych. 

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli także wrzucać do specjalnie do tego celu  

przeznaczonych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Miasta 

Władysławowo.    

 

3. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasta 

Władysławowo w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
3.1 Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania 

 

Na terenie Gminy Miasta Władysławowo nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady komunalne, z wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, transportowane są do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (ZZO „Czysta 

Błękitna Kraina”, Czarnówko 34, Nowa Wieś Lęborska). 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

transportowane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Swarzewie (Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo, Władysławowska 84, Swarzewo, 84-120 

Władysławowo).  

 

3.2 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

W 2013 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Miasta Władysławowo. 

 

 



3.3 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

  

  
SEKTOR I [zł] SEKTOR II [zł] 

ŁĄCZNIE SEKTOR 
I i II [zł] 

lipiec 2013 183 804,94 91 347,55 275 152,49 

sierpień 2013 217 342,23 136 474,50 353 816,73 

wrzesień 2013 101 097,38 49 990,14 151 087,52 

październik 2013 75 692,84 41 130,85 116 823,69 

listopad 2013 74 161,80 33 617,65 107 779,45 

grudzień 2013 71 220,72 25 395,40 96 616,12 

RAZEM 723 319,91 377 956,09 1 101 276,00 

  

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM                                                  
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

  

  

SWŚ SWARZEWO - 
odpady 

biodegradowalne [zł] 

ZZO CZARNÓWKO 
- pozostałe odpady 

komunalne [zł] 
ŁĄCZNIE [zł] 

lipiec 2013 6 080,26 280 559,66 286 639,92 

sierpień 2013 11 352,86 305 696,39 317 049,25 

wrzesień 2013 7 521,55 126 834,95 134 356,50 

październik 2013 6 470,55 96 489,29 102 959,84 

listopad 2013 3 954,80 104 148,54 108 103,34 

grudzień 2013 468,96 109 720,55 110 189,51 

RAZEM 35 848,98 1 023 449,38 1 059 298,36 

  

RAZEM KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, 
ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM 

ODPADÓW KOMUNALNYCH [zł] 

2 160 574,36 

 

 

 

3.4 Liczba mieszkańców 

 

a) liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na dzień 31.12.2013r. –15 132, 

b) liczba mieszkańców tymczasowo zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 351, 

c) ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rok 2013 – 4460. 

 

 



3.5 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  

w art. 6 ust. 1 

 

Gmina Miasta Władysławowa objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi zarówno 

nieruchomości zamieszkałe jak i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne - Uchwała Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej 

Władysławowa z dnia 23.01.2013r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.  

W 2013 roku wysłano 69 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rok 2013. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie 

złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013 

wszczęto 14 postępowań, z czego 2 zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013. 

 

3.6 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie  

Gminy Miasta Władysławowo w roku 2013 
Lp. Rodzaj wytworzonych odpadów 

komunalnych 

Kod wytworzonych 

odpadów komunalnych 

Masa wytworzonych 

odpadów komunalnych 

1 niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01 9024,2 

2 odpady wielkogabarytowe 20 03 07 99,3 

3 gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 6,6 

4 inne frakcje zbierane selektywnie 20 01 99 170,5 

5 odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 
20 03 99 59,8 

6 urządzenia zawierające freony 20 01 23 3,7 

7 zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
20 01 35 3,7 

8 zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
20 01 36 1,1 

9 odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
17 01 01 30,1 

10 zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

17 01 07 29,1 

11 materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  
17 06 04 7,0 

12 odpadowa papa 17 03 80 2,4 

13 opakowania ze szkła 15 01 07 538,4 

14 inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

19 12 12 0,8 

15 żelazo i stal 17 04 05 9,9 



 

 

 

3.7 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z terenu gminy. 

 

 

 

 

 

16 odzież z włókien sztucznych 20 01 10 6,4 

17 odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 1172,6 

18 odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
20 01 08 148,5 

19 papier i tektura 20 01 01 1,0 

20 opakowania z papieru i tektury 15 01 01 3,7 

21 opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 50,4 

22 zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 530,1 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu Gminy Miasta Władysławowo  

w roku 2013 

Lp. 
Rodzaj odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

Kod odpadów 

komunalnych 

przeznaczonych do 

składowania 

Masa odpadów 

komunalnych 

przeznaczonych do 

składowania 

1 niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01 127,5 


