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I Wstęp 

 
W celu realizacji zadań wynikających z reformy systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, gminy: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, 
Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo 
wraz z miastami: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański, postanowiły 
wspólnie zorganizować gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszej kolejności wspólnie 
zrealizowały budowę nowoczesnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Starym Lesie. Następnie utworzyły związek międzygminny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca 
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin – uczestników Związku.  

W roku 2016 gminy: Kaliska, Karsin, Liniewo, Osieczna, Osiek, Zblewo, Czarna Woda, 
Skarszewy oraz Miasto Starogard Gdański podjęły uchwały o wyjściu ze Związku Gmin Wierzyca. 

Od roku 2017 w skład Związku Gmin Wierzyca wchodzą następujące gminy: Bobowo, 
Kościerzyna, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, 
Starogard Gdański wraz z miastami: Kościerzyna i Skórcz. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) jednym z zadań gminy jest dokonanie 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
 
II Zagadnienia ogólne 

 
1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gmin 
będących uczestnikami Związku Gmin Wierzyca odbywał się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.  
Do 30 września 2018 r. odbiór odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin Wierzyca był 
realizowany przez podmioty wyłonione w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów 
komunalnych. Przedmiotem zamówienia był odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich 
nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze gmin – 
uczestników Związku Gmin Wierzyca oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK), to jest do: Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. 
z o.o. 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy 
przysługiwało wynagrodzenie za każdy 1 Mg odebranych i przetransportowanych odpadów do RIPOK. 
Od 1 października 2018 r. odbiór odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin Wierzyca 
realizowany jest przez podmioty wyłonione w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów 
komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy 
położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca z wyłączeniem nieruchomości 
niezamieszkałych, na których zlokalizowane są cmentarze. Za realizację przedmiotu zamówienia 
Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
2. Na obszarze Związku gmin Wierzyca do 30 września  2018 r. odpady komunalne były odbierane od 
właścicieli nieruchomości z podziałem na trzy frakcje: SUROWCE, BIO, ZMIESZANE. Od 1 października 
2018 r. odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na pięć frakcji: 
PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO, RESZTKOWE. 
  
3. Na terenie Związku Gmin Wierzyca w 2018 r. funkcjonowały dwa punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych: 
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I. PSZOK STARY LAS – usytuowany na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„STARY LAS” Sp. z o.o. w Starym Lesie, 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9; 

II. PSZOK SUEZ – usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., 83-400 
Kościerzyna, ul. Przemysłowa 9A. 

W okresie od 1 października 2018 r. na terenie Związku Gmin Wierzyca funkcjonowały dwa punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

I. PSZOK STARKOM – usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom” 
Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gd., ul. Tczewska 22; 

II. PSZOK SUEZ – usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., 83-400 
Kościerzyna, ul. Przemysłowa 9A. 

 
PSZOK-i przyjmowały odpady komunalne wyłącznie od osób posiadających nieruchomości na terenie 

Związku Gmin Wierzyca. W PSZOK-ach przyjmowane były następujące posegregowane odpady: 

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, meble i podobne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 

III Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Związku Gmin Wierzyca w zakresie 

gospodarowania odpadami 

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

 
Na obszarze działania Związku Gmin Wierzyca funkcjonuje nowoczesny Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych Stary Las. Jest to kompleksowy obiekt waloryzujący, unieszkodliwiający 

i deponujący wydzielone strumienie odpadów. Funkcjonowanie ZUOK odbywa się w oparciu o szereg 

wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontażowych i kompostujących, których celem jest 

zminimalizowanie objętości odpadów balastowych kierowanych na kwaterę składową (kwaterę 

balastu). Wstępne wydzielenie poszczególnych frakcji ze strumienia odpadów następuje na terenie 

miast i gmin z wykorzystaniem selektywnej zbiórki odpadów. Poszczególne strumienie odpadów są 

oddzielnie transportowane do ZUOK. Na wjeździe każda partia jest poddana kontroli ilościowej 

i jakościowej. Odpady zależnie od składu są kierowane do poszczególnych instalacji celem 

doczyszczenia, waloryzacji i przeróbki w urządzeniach do sortowania, demontażu i kompostowania.  

 

Szczegółowy opis technologii 

 

Sortownia jest urządzeniem uniwersalnym o wydajności 77000 Mg/rok zapewniającej odzysk 

surowców z odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki.  

Odpady przywożone do Zakładu wyładowywane są na płycie rozładowczej, którą stanowi strefa 

buforowa. W pierwszej kolejności ze strumienia odpadów wydzielane są odpady wielkogabarytowe, 

które trafiają następnie do punktu przerobu tych odpadów. Pozostałe odpady poddawane są 

sortowaniu wstępnemu, ze strumienia odpadów wydzielane są opakowania szklane, pozostałe 

odpady tarasujące oraz do osobnego zsypu drobna elektronika. Po sortowaniu wstępnym odpady 

trafiają do sita bębnowego, które rozbija zbite odpady, opróżnia je z worków oraz rozdziela na dwie 

frakcje wielkościowe: frakcja drobna do 80 mm i frakcja gruba powyżej 80 mm. Frakcja drobna 
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systemem taśmociągów trafia do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów lub przewożona 

jest w kontenerach do kompostowni. Frakcja gruba podlega rozdziałowi mechanicznemu (separator 

balistyczny, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator papieru, separator PE/PP) oraz 

sortowaniu ręcznemu. Pozyskane surowce (PET transparentny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, 

Folia mix, Folia transparentna, papier mix, gazeta, karton, PE, PP, opakowania wielomateriałowe, 

frakcja energetyczna i inne) po zbelowaniu trafiają do magazynu. Pozostałość frakcji grubej 

kierowana jest do prasy, gdzie formowane są baloty, które mogą trafiać następnie na kwaterę 

balastu. 

 

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów 

Dla instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zakłada się trzy warianty technologiczne, które 

mogą być stosowane w tych samych bioreaktorach:  

 biosuszenie o wydajności 60 000 Mg/rok odpadów zmieszanych (zmieszane odpady 

komunalne oraz frakcja podsitowa wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych), 

 biostabilizację o wydajności 40 000 Mg/rok frakcji podsitowej wydzielonej ze zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

 kompostowanie o wydajności 45 000 Mg/rok mieszaniny bioodpadów selektywnie 

zebranych, osadów ściekowych i odpadów zielonych. 

Proces biostabilizacji/biosuszenia/kompostowania prowadzony jest w bioreaktorach zlokalizowanych 

w płn.-wsch. części zakładu. Odpady w reaktorze usypywane są przy użyciu ładowarki w pryzmę do 

wysokości 2,5 m, podtrzymywaną z dłuższych boków i z tyłu ścianą betonową wysokości 150 cm. Po 

wypełnieniu reaktora zdeponowane tam odpady są przykryte tkaniną wyposażoną 

w półprzepuszczalną membranę umożliwiającą przenikanie wody w kierunku od odpadów na 

zewnątrz. Membrana pełnił również rolę filtra biologicznego.  

Proces biosuszenia/biostabilizacji/kompostowania kontrolowany jest za pomocą czujników 

temperatury odpadów oraz powietrza tłoczonego do reaktorów.  

Instalacja doprowadzenia wody do reaktorów jest rozwiązana poprzez przygotowanie krućców na 

zewnętrznych ścianach reaktorów z przejściem do wewnątrz reaktora, oraz przyłącza na wewnętrznej 

ścianie reaktora w celu podłączenia instalacji umożliwiającej równomierne nawodnienie odpadów 

przed rozpoczęciem procesu kompostowania. 

W fazie spoczynku nadmiar wody z odpadów spływa do kanałów napowietrzających. Odcieki 

z reaktorów odprowadzane są przez studnie syfonowe (oddzielną dla każdego reaktora).  

Po zakończeniu biosuszenia/biostabilizacji/kompostowania zatrzymywane jest napowietrzanie 

a reaktor zostaje odsłonięty poprzez zwinięcie membrany. Następuje faza rozładunku reaktora 

prowadzona z wykorzystaniem ładowarki, która stopniowo od czoła rozbiera pryzmę odpadów 

w reaktorze i przewozi odpady do miejsca mechanicznego przetwarzania zgodnie z zapisami 

posiadanej decyzji, oraz przy uwzględnieniu hierarchii postępowania z odpadami: 

 po biosuszeniu – odpady zostają skierowane na sortownię do procesu R 12 (Wymiana odpadów 

w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11). Wstępnie 

ze strumienia odpadów wydzielane są opakowania szklane, pozostałe odpady wielkogabarytowe 

oraz do osobnego zsypu drobna elektronika. Następnie odpady trafiają do sita bębnowego, które 

rozbija zbite odpady, opróżnia je z worków oraz rozdziela na dwie frakcje wielkościowe: frakcja 

drobna do 80 mm i frakcja gruba powyżej 80 mm. Frakcja drobna systemem taśmociągów trafia 

do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w reaktorach z przykryciem membranami 

półprzepuszczalnymi lub przewożona jest w kontenerach do kompostowni, gdzie także 
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poddawana jest stabilizacji biologicznej. Frakcja gruba podlega rozdziałowi mechanicznemu 

(separator balistyczny, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator papieru, separator 

PE/PP) oraz sortowaniu ręcznemu. Pozyskane surowce (PET transparentny, PET niebieski, PET 

zielony, PET mix, Folia mix, Folia transparentna, papier mix, gazeta, karton, PE, PP, opakowania 

wielomateriałowe, frakcja energetyczna i inne) po zbelowaniu trafiają do magazynu. Pozostałość 

frakcji grubej kierowana jest do prasy, gdzie formowane są baloty, które mogą trafiać następnie 

na kwaterę balastu. W przypadku awarii belownicy dopuszcza się składowanie odpadów w formie 

luźnej. Odpady klasyfikuje się zgodnie z obowiązującymi decyzjami. 

 po biostabilizacji powstają odpady o kodzie 19 05 99, które można przekazać do miejsca 

mechanicznego przetwarzania, gdzie wydzielone są odpady o kodach: 19 05 99 (kierowane na 

kwaterę balastu lub kwaterę mineralizacji) oraz 19 05 03 (przetwarzane w instalacjach na terenie 

Zakładu lub gromadzone w magazynie i przekazywane na zewnątrz w celu dalszego 

zagospodarowania). Wytworzone odpady (bez mechanicznego przetwarzania) można 

bezpośrednio kierować na kwaterę balastu lub mineralizacji. Odpad o kodzie 19 05 99 będzie 

kierowany na kwaterę balastu, jeżeli spełni kryteria określone w załączniku nr 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 

składowiskach, w innym przypadku odpad ten będzie przetwarzany na kwaterze mineralizacji w 

procesie D8. 

 po kompostowaniu – odpady zostaną przesianie w sicie mobilnym, gdzie wydzielone są: frakcja 

gruba o  kodzie 19 05 01, która zostaje ponownie skierowana do procesu kompostowania) oraz 

frakcja drobna o kodzie 19 05 03, która jest gromadzona w magazynie i przekazywana na 

zewnątrz w celu dalszego zagospodarowania lub przetwarzane na terenie zakładu. 

 

W ZUOK Stary Las stosowane jest również kompostowanie z wykorzystaniem technologii kontenerów 

modułowych typu Kneer. Wydajność kompostowni wynosi 12.000 Mg/rok materiału wsadowego 

(4 moduły po 3.000 Mg/rok każdy). Materiał wstępnie zmieszany i w miarę potrzeb połączony 

z materiałem strukturalnym poddawany jest przyspieszonym, sterowanym procesom wstępnym. 

Odpady organiczne przetwarzane są w cyklu – ok. 14 dni w kontenerach, a następnie dojrzewają 

w pryzmach na utwardzonym placu przez okres ok. 4 – 6 tygodni. 

Kompostowanie rozpoczyna się od właściwego przygotowania materiału wejściowego. Dostarczany 

materiał jest biomasą o małej ilości zanieczyszczeń. 

* materiał strukturalny w ilości 40 ÷ 30 %, 

* optymalny skład materiału na wejściu to: 

- pozostałe 60 ÷ 70 % to odpady biologiczne i osady ściekowe, 

- gęstość mieszaniny około 0,6 Mg/m3, 

- wilgotność wsadu nie powinna być większa niż 60 % (nadmiar wody niezwiązanej odbierany   

   jest podczas procesu przez system odprowadzający odcieki), 

- wydajność 3.000 ton/rok przy pracy ciągłej dla 1 modułu. 

 

Punkt przeróbki odpadów budowlanych oraz rozdrabniania gruzu: 

- wydajność 1200 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych, 

- 7000 Mg/rok gruzu budowlanego. 

W instalacji przerabiane są odpady z grupy 17 i 20 03 07 – zgodnie z posiadanym pozwoleniem 

zintegrowanym.  

 



6 
 

Segment czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych pozwala na okresowe 

zmagazynowanie do 100 ton tych odpadów (magazyn azbestu – powierzchnia ok. 100 m2, magazyn 

odpadów niebezpiecznych – 218,21 m2).      

 

Oczyszczalnia MBR o przepustowości Qmax=120 m3/d odbiera ścieki przemysłowe, wytwarzane przez 

ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. W instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zachodzą 

następujące procesy technologiczne: nitryfikacja, denitryfikacja, ultrafiltracja, nanofiltracja 

i odwrócona osmoza.  

 

Kwatera mineralizacji odpadów ma powierzchnię 35 700 m2 (mierzone po obrysie zewnętrznym). 

Kwatera jest podzielona groblami na cztery ćwiartki użytkowe. Każda z ćwiartek dysponuje kubaturą 

użytkową około 60 000 m3. Wydajność kwatery wynosi 40 000 Mg/rok. Po całkowitym zapełnieniu 

sektora w celu zapewnienia optymalnych warunków przetwarzania odpadów zostanie on szczelnie 

przykryty. W celu dalszej eksploatacji kwatery mineralizacji, jednocześnie nastąpiło otwarcie 

kolejnego sektora. Na kwaterze jest wykonanych 45 studni odgazowujących. Aktualnie trwają prace 

związane z podłączeniem instalacji odgazowania kwatery mineralizacji z energetycznym 

wykorzystaniem pozyskanego gazu składowiskowego na potrzeby grzewcze Zakładu.  

 

Kwaterę balastu stanowi niecka ziemna podzielona groblą na dwie części, otoczona obwałowaniem 

ziemnym. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnętrznym wynosi 46 100 m2. Łączna pojemność 

kwatery wynosi 360 000 Mg. Podzielona jest groblą o wysokości 1 m o nachyleniu skarp 1:1 na dwa 

sektory. Na kwaterze wydzielone są sektory A, B, C, D, E, F i G do składowania odpadów 

z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 

2015  roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.  

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

 Moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  ZUOK Stary Las zapewniły 

ciągłe i nieprzerwane zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin 

Wierzyca. Potrzebami inwestycyjnymi na terenie działania Związku Gmin Wierzyca, które 

przyczyniłyby się do efektywniejszego gospodarowania odpadami, to budowa PSZOK (Punktu 

selektywnej zbiórki odpadów). W 2018 r. działania takie zostały podjęte. Rozpoczęte zostały 

przygotowania do  budowy PSZOK w gminie miejskiej Skórcz. Przewidywany termin przekazania do 

użytku nowej inwestycji to 31.12.2019 r.  

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. kształtują się 

następująco: 
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- koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  - 20 274 019,11 zł 

- koszty administracyjne        -   2 157 526,58 zł 

- koszty pozostałe (w tym inwestycyjne – budowa PSZOK)   -         66 551,92 zł 

    Łączne koszty:        22 498 097,61 zł. 

4. Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. na terenie Związku Gmin Wierzyca – 

97 927 osób. 

 

5. Liczba właścicieli, 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. 

Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwałą Nr I/16/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. 

postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym nie zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 i nie zostały podjęte działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwałą Nr XXIV/121/2017 z dnia 29 września 

2017 r. postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, na których 

zlokalizowane są cmentarze. Powyższa uchwała obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. 

Wszyscy właściciele wyłączonych nieruchomości zostali poinformowani o skutkach podjętej 

uchwały i zobowiązani do przedłożenia zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych 

z tych nieruchomości z uprawnionym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej, prowadzonym przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku Gmin Wierzycai. 

W 2018 r. z obszaru Związku Gmin Wierzyca zostały odebrane następujące ilości odpadów 

komunalnych (w Mg): 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 103,320 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 64,070 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 4 876,200 

15 01 07 Opakowania ze szkła 189,870 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone 

5,460 
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16 01 03 Zużyte opony 128,100 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 18,800 

17 03 80 Odpadowa papa 6,900 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 I 17 06 03 0,360 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 170901, 170902 I 170903 

392,300 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne I inne odpady zawierające rtęć 0,009 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 51,500 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

2,560 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,008 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 

57,660 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 200121, 200123 i 200135 

23,140 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 79,440 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4 026,480 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 300,730 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 18 884,970 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 6,540 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 498,24 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 0,800 
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Ilości odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych działających na terenie Związku Gmin Wierzycai (w Mg): 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,940 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,360 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

0,034 

16 01 03 Zużyte opony 7,998 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

1,420 

17 02 02 Szkło 0,800 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2,140 

17 03 80 Odpadowa papa 9,180 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 6,280 

17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 
08 01 

7,080 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

105,360 

20 01 10 Odzież 1,000 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,076 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 7,540 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

1,984 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,213 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,003 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,080 
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20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) 

3,540 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,911 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 76,800 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 105,760 

  

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

W 2018 r. z obszaru działania Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim zostały 

odebrane zmieszane odpady komunalne w ilości   -  18 884,970 Mg,  

w tym: 

- zmieszane odpady komunalne odebrane z obszarów miejskich -   6 200,420 Mg 

- zmieszane odpady komunalne odebrane z obszarów wiejskich - 12 684,550 Mg 

 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 r. 

wynosiła 4 026,480 Mg.  

 W 2018 r. masa wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (19 12 12) 

wyniosła 925,208 Mg. 

 

 Ogólna ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach systemu 

gospodarki odpadami w 2018 r. w stosunku do 2017 r. zmniejszyła się o 3,74 %. Powodem takiej 

sytuacji jest z pewnością zmiana od października 2018 r. sposobu rozliczania Zamawiającego czyli 

Związku Gmin Wierzyca z Wykonawcami czyli podmiotami wyłonionymi w przetargu 

nieograniczonym, przedmiotem którego jest świadczenie usług odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie 

zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, 

z wyłączeniem nieruchomości, na których zlokalizowane są cmentarze.  Do końca września 2018 r.  

za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie za każdy 1 Mg 

odebranych i przetransportowanych odpadów do RIPOK. Od 1 października 2018 r. za realizację 

przedmiotu zamówienia Wykonawcy otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe. 

Poprawie uległa struktura odebranych odpadów w stosunku do roku ubiegłego, w tym ilość 

odebranych: 

- zmieszanych odpadów opakowaniowych (surowców) wzrosła o 4,0%; 

- odpadów ulegających biodegradacji wzrosła o 2,2%; 

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zmniejszyła się o 7,4%. 

Ilości odbieranych odpadów w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy: 



11 
 

 

 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2014 2015 2016 2017 2018

Odbiór odpadów frakcji SUROWCE  
w latach 2014 -2018 w [Mg]  

SUR

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2014 2015 2016 2017 2018

Odbiór odpadów BIODEGRADOWALNYCH 
w latach 2014 -2018 w [Mg]  

BIO



12 
 

 

 

 

17 000

17 500

18 000

18 500

19 000

19 500

20 000

20 500

21 000

21 500

22 000

2014 2015 2016 2017 2018

Odbiór odpadów ZMIESZANYCH 
w latach 2014 -2018 w [Mg]  

ZM

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2014 2015 2016 2017 2018

Odbiór odpadów POZOSTAŁYCH  
(budowlane, wielkogabaryty, pozostałe) 

w latach 2014 -2018 w [Mg]  

POZOSTAŁE



13 
 

Struktura zebranych odpadów na terenie Związku w latach 2017-2018 z podziałem na główne 

frakcje kształtowała się następująco:  

 

W 2018 r. prawidłowa była tendencja zmiany struktury odbieranych odpadów komunalnych, 

tj. ilość odebranych odpadów frakcji: SUROWCE i BIO wzrosła w stosunku do ilości odebranych 

odpadów w latach poprzednich. Jednocześnie ilość odebranych odpadów ZMIESZANYCH zmniejszyła 

się w stosunku do  ilości odebranych odpadów w latach ubiegłych. 
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Ogólny trend odbioru odpadów komunalnych w ujęciu miesięcznym w latach 2017 - 2018 dla terenu 

Związku Gmin Wierzyca (dla 11 gmin wchodzących w skład ZGW) przedstawia się następująco: 
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IV Inne dane 

1. Liczba mieszkańców oraz ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2017 i 2018 

z podziałem na poszczególne gminy wchodzące w skład Związku Gmin Wierzyca: 

 

Jednostka 

administracyjna 

Ilość 

osób 

2017
ii
 

Ilość 

osób 

2018
ii
 

Ilość 

odebranych 

odpadów 

2017 

w [Mg] 

Ilość 

odebranych 

odpadów 

2018  

w [Mg] 

Wzrost  

ilości 

odebran

ych 

odpadó

w  

 w % 

Ilość 

odpadów  

na 1 
mieszkańca 

w 2017  

[kg] 

Ilość 

odpadów 

na 1 
mieszkańca 

w 2018  

[kg] 

Procentowy 

wzrost  

ilości 

odpadów  

na 1 

mieszkańca  

Gmina Bobowo 3 158 3 166 911 848 -6,9 288 268 -7,2 

Gmina Kościerzyna 15 629 15 777 4 915 4 779 -2,8 314 303 -3,7 

Miasto Kościerzyna 23 041 22 963 8 127 7 822 -3,7 353 341 -3,4 

Gmina Lubichowo 6 461 6 535 2 284 2 261 -1,0 354 346 -2,1 

Gmina Nowa 

Karczma 
6 985 7 033 1 702 1 637 -3,8 244 233 -4,4 

Gmina Przywidz 5 724 5 727 1 448 1 395 -3,6 253 244 -3,7 

Gmina Skórcz 4 686 4 641 1 123 1 045 -7,0 240 225 -6,1 

Miasto Skórcz 3 622 3 598 1 281 1 219 -4,9 354 339 -4,2 

Gmina Smętowo 

Graniczne 
5 299 5 254 1 410 1 382 -2,0 266 263 -1,2 

Gmina Stara 

Kiszewa 
6 879 6 926 1 739 1 716 -1,3 253 248 -2,0 

Gmina Starogard 

Gdański 
16 144 16 307 5 483 5 181 -5,5 340 318 -6,4 

ZWIĄZEK GMIN 

WIERZYCA 
97 628 97 927 30 423 29 285 -3,7 

312 kg/1 

m. 

299 kg/1 

m. 

-4,0 śr. na 

1 m. 

 

Dane z powyższej tabeli ilustruje poniższy wykres przedstawiający strukturę ilości 

odebranych odpadów w latach 2017 i 2018 z podziałem na poszczególne gminy: 
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W 2018 r. odnotowano ogólny spadek ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości 

na obszarze działania Związku Gmin Wierzyca. We wszystkich gminach wchodzących w skład Związku 

odebrano mniejszą ilość odpadów komunalnych w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższy 

procentowy wskaźnik spadku ilości odebranych odpadów (- 7,0%) odnotowano w Gminie Skórcz oraz 

Gminie Bobowo (- 6,9%). Ogólna tendencja spadkowa ilości odbieranych odpadów komunalnych 

wystąpiła po raz pierwszy od początku wprowadzenia nowego systemu odbioru i gospodarowania 

odpadami komunalnymi, tj. od lipca 2013 r. Tendencja spadkowa zaistniała w ostatnim kwartale 

2018 r., tj. od momentu realizacji nowych umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. W okresie tym drastycznie spadła ilość odbieranych odpadów w stosunku do roku 

poprzedniego. W październiku 2018 r. spadek ilości odebranych odpadów komunalnych w stosunku 

do roku 2017 wyniósł 29 %. Sytuację tę ilustruje poniższy wykres: 
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Strukturę ilości odpadów przypadających na 1 mieszkańca w poszczególnych gminach ZGW 

w latach 2017 i 2018 przedstawia poniższy wykres:  

 

 
 

 

 Średnia ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca w 2018 r. wynosiła 299 kg/m w skali 

roku. Największa ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca w 2018 r. występowała w gminach: 

Gmina Lubichowo (346 kg/m), Miasto Skórcz (339 kg/m) oraz w Mieście Kościerzyna (341 kg/m). 

Najmniejsza ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca w 2018 r. występowała w gminach: Gmina 

Skórcz (225 kg/m), Gmina Nowa Karczma (233 kg/m) oraz w Gminie Przywidz (244 kg/m).  
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Wprowadzony z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarki odpadami nakłada 

na wszystkie gminy nowe obowiązki.  Zgodnie z art. 3b ust.  1 oraz art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane osiągnąć 

do dnia 31 grudnia 2020 r.:  

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo;  

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

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

w wysokości co najmniej 70% wagowo.  

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania:  

 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

OSIĄGANE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2013-2018 

  
Rok 

Wymagane do 
osiągnięcia przez 

gminy poziomy [%] 

Osiągnięte poziomy 
[%] 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
papieru, metalu, 
tworzyw sztucznych 
i szkła [%] 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
 

12 

14 

16 

18 

20 

30 
 

12,7 

26,2 

23,6 

24,7 

24,9 

24 
 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia  i 
odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych [%] 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

36 

38 

40 

42 

42 

50 

 

 

96,7 

100,0 

99,9 

99,6 

99,6 

99 
 

Poziom ograniczenia 
masy odpadów 
ulegających 
biodegradacji   BIO 
przekazywanych  do 
składowania [%] 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

50 

50 

50 

45 

45 

40 

28,3 

25,8 

23,3 

0,0 

0,0 

5 
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Związek Gmin Wierzyca w 2018 r. nie osiągnął wymaganego odpowiednimi przepisami 
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych 

i szkła. Poziom  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały 
osiągnięte. Osiągnięte poziomy ograniczenia składowania odpadów BIO uzyskane w 2016 i 2017 roku 
są wynikiem zmiany technologii zagospodarowania odpadów powodującym, że w RIPOK Stary Las nie 
składowano odpadów po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 
nie spełniających wymagań rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, dzięki czemu gminy należące 
do ZGW osiągnęły w  tych latach najlepsze z możliwych do osiągnięcia poziomy. W 2018 r. w RIPOK 
Stary Las z odpadów skierowanych do sortowni wytworzono 18,51% odpadu o kodzie 19 12 12 
(frakcja powyżej 80 mm) i przekazano je do składowania (proces D5).  

Obawy z ubiegłorocznej analizy, co do osiągnięcia wymaganego 30% poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych w 2018 r., okazały się 

słuszne. Wprowadzenie od 1 października 2018 r. odbioru odpadów komunalnych z podziałem 
na pięć frakcji: PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO, RESZTKOWE z całą 
pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku. Niemniej jednak osiągnięcie w kolejnym roku poziomu 40% nadal może się 
okazać bardzo trudne do zrealizowania. Niezbędne jest zatem ciągłe monitorowanie i usprawnianie 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi celem osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku 
i recyklingu w kolejnych latach. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Dane liczbowe dotyczące odpadów zawarte w niniejszej analizie opracowano na podstawie sprawozdań złożonych 

przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.  

ii Dane dotyczące ilości osób pochodzą z ewidencji gmin – jest to ilość osób zameldowanych w gminie na pobyt stały 

i czasowy na dzień 31 grudnia 2017 i 2018 r. 


