
 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE GMINY LIPUSZ 

ZA 2014 R. 
 

 
 
 
1. Cel przygotowania analizy, podstawa prawna 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Lipusz, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analizę sporządzono 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. 2013 r. poz. 1399 ze zm.), gdzie określony 
został zakres takiej analizy. 
 
 
2. Istniejący system zbierania odpadów w 2014 r. 

W 2014 r. Gmina Lipusz prowadziła odbiór odpadów komunalnych z wszystkich 
nieruchomości na terenie gminy, tj. z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy. 
Systemem objęto: 

1) budynki jednorodzinne - 725  
2) budynki wielorodzinne - 16 
3) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

 działalność gospodarcza  - 28 

 użyteczność publiczna  - 10 

 nieruchomości letniskowe - 222 

 miejsca postojowe (parkingi), obozy harcerskie   - 12 
4) nieruchomości mieszane - 22 (nieruchomość, która w części jest wykorzystywana do 

celów mieszkalnych, a w części do celów użytkowych). 
 

W ramach systemu prowadzony był następujący sposób selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:  

 papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (w jednym 
pojemniku), 

 szkło, 

 popioły. 
 
W 2014 r. odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę były odbierane z nieruchomości z 
nw. częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane: 1 raz na dwa tygodnie,  
2) odpady komunalne selektywnie zebrane: 

 papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na 
miesiąc, 

 szkło: jeden raz na kwartał, 

 popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 
kwietnia). 



 2 

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych sezonowo (zabudowa letniskowa) właściciele 
nieruchomości deklarowali odbiór odpadów: 

 sezon letni: od 1 maja do 30 września z częstotliwością odbioru odpadów: jeden raz 
na dwa tygodnie lub jeden raz na miesiąc, 

 sezon zimowy: od 1 października do 30 kwietnia z częstotliwością odbioru odpadów: 
jeden raz na miesiąc. 

 
W ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości mogli również skorzystać z funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Lipuszu przy ul. Majkowskiego 9B. Punkt 
przyjmuje odpady selektywnie zebrane: makulatura, szkło, tworzywa, metale, odpady 
wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  odpady 
budowlano i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady zielone, zużyte opony. 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość i stawki opłaty: 
 

Liczba osób 
zamieszkujących 

daną 
nieruchomość 

Stawka jednostkowa opłaty 
za gospodarowanie  

odpadami, jeśli są zbierane i 
odbierane w sposób 

zmieszany 
(zł/osoba/za miesiąc) 

Stawka jednostkowa opłaty 
za gospodarowanie  

odpadami, jeśli są zbierane i 
odbierane w sposób 

selektywny 
(zł/osoba/za miesiąc) 

1 56,00 28,00 

2 31,00 15,50 

3 23,00 11,50 

4 18,00 9,00 

5 16,00 8,00 

6 14,00 7,00 

7 13,00 6,50 

8 12,00 6,00 

9 11,00 5,50 

10 11,00 5,50 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej 
nieruchomości i stawki opłaty określonej poniżej: 
 

Wielkość pojemnika, 
wyrażona w litrach 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie  

odpadami, jeśli są 
zbierane i odbierane w 

sposób zmieszany 
(zł/za jedno opróżnienie) 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie  odpadami, 
jeśli są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny 
(zł/za jedno opróżnienie) 

60 26,00 17,00 

120 32,00 21,00 

240 54,00 36,00 

360 83,00 55,00 
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1100 242,00 161,00 

1500 329,00 219,00 

 
Od 1 lipca 2013 r. odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy świadczyła wybrana 
w ramach przetargu nieograniczonego firma: SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 43/45 
80-044 Gdańsk. Na zagospodarowanie odpadów gmina zawarła umowę z Zakładem 
Zagospodarowania Odpadów  Sierzno Sp z o.o. z siedzibą: 77-131 Rekowo, Sierzno. 
 

 
3. Liczba mieszkańców 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. złożonych zostało: 1 014 deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba mieszkańców wynikających ze złożonych 
deklaracji wyniosła: 3 122. 
W 2014 r. wystosowano 49 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spośród nieruchomości zamieszkałych 1 właściciel nie 
złożył deklaracji, opłatę określono w drodze decyzji. 
W 2014 r. Wójt Gminy wydał 3 decyzje o ustalenie wysokości opłaty, 2 decyzje w sprawie 
odroczenia terminu zapłaty opłaty oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 
4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
Na terenie gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady komunalne 
przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, 
Sierzno. 
 
 
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na działkach nr: 223/1, 223/6 i 224 obręb Lipusz w 2014 r. poniesiono 
koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości: 7 872 zł. 
 
 
6. Masa poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z obszaru gminy 
 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 

 [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 435,0 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji  49,3 

20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
209,0 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

5,8 

17 03 80 Odpadowa papa 0,6 
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15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 116,4 

15 01 07 Opakowania ze szkła 95,1 

 
 
7. Masa odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23,1 

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

01 35 
2,2 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

56,2 

16 01 03 Zużyte opony 6,8 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,7 

15 01 04 Opakowania z metali 0,1 

 
 
8. Osiągnięte poziomy recyklingu 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – 17,5 %, 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55%, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 71,9%. 

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Lipusz wywiązała się z 
obowiązku nałożonego przedmiotowym rozporządzeniem osiągając wymagane poziomy. 
 
9. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych 

 odbiór i transport odpadów komunalnych: 333 132,46 zł 

 zagospodarowanie odpadów komunalnych: 172 921,85 zł 

 inkaso sołtysów: 3 708,00 zł. 
 
10. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 441 580,00 zł. 
 
 
Sporządziła:  Emilia Lipińska 


