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ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W GMINIE USTRONIE MORSKIE w 2017 roku 

 
 

I. Podstawa prawna : 
 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                      
w gminach (t.j. z 2017, poz. 1289) wójt gminy sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań                  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych 
wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Treść analizy obejmuje w szczególności: 
- możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania; 
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych; 
- liczbę właścicieli nieruchomości; 
- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania; 
- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
- 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. 
 
1. Ustawy, rozporządzenia i plany : 

 
1) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

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

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów; 

6) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2013 
 
 



2. Prawo miejscowe : 
 
1) Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015r.                

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

2) Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015r.                           
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

3) Uchwały nr XIV/125/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015r.                      
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie; 

4) Uchwały nr XVI/132/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 4 stycznia 2016r.                
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;  

5) Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015r.                         
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

6) Uchwała nr VI/54/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015r.                              
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

7) Uchwały nr XIV/123/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015r.                     
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi; 

8) Uchwała nr XXI/155/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2016r.                             
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ustronie Morskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Ustronie Morskie. 
 

1. Wstęp. 
 

W roku 2017 podjęto pięć uchwał dotyczące gminnego systemu gospodarki odpadami, 
wynikające głównie ze zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego                        
na przejściu z 3 pojemnikowego systemu segregacji na system 5-cio pojemnikowy. Zmiany wynikały                 
z wprowadzenia od dnia 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Przyjęte 
poniżej uchwały określiły system gospodarki odpadami na terenie Gminy Ustronie Morskie                               
od 1 stycznia 2018r.: 

1. Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 r.                      
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie- podjęcie uchwały związane było                              
z dostosowaniem druku do nowego systemu segregacji odpadów; 

2. Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017r.                
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - podjęcie 
uchwały związane było z kalkulacją kosztów ponoszonych przez Gminę Ustronie Morskie                   
w związku z koniecznością wprowadzenia nowego systemu segregacji i kosztów ponoszonych 
za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz zróżnicowanie 
opłaty w zależności od ww. kosztów; 

3. Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017r.                     
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi – podjęcie uchwały związane z dostosowaniem systemu do potrzeb 
właścicieli nieruchomości; 

4. Uchwała nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017r.                      
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie 
Morskie –uwzględniono zakres usług świadczonych przez Gminę Ustronie Morskie w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązki właścicieli nieruchomości w związku                   
z wprowadzeniem 5-cio pojemnikowego systemu segregacji odpadów; 

5. Uchwała nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017r.                    
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – podjęcie uchwały związane było z dostosowanie świadczonych usług przez 
gminę do nowego systemu segregacji odpadów komunalnych. 

 
W związku z przygotowanymi zmianami w prawie lokalnym wynikającymi z wprowadzania nowego 
sposobu segregacji odpadów rozszerzającego system na  5 frakcji, w roku 2017 Gmina 
przeprowadziła  szeroką kampanię edukacyjną w mediach lokalnych, umieszczając informację na 
ogólnodostępnych tablicach urzędowych i sołeckich, stronie internetowej urzędu oraz oddając w ręce 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości ulotkę edukacyjną w zakresie nowej segregacji. Kampanię 



edukacyjno-informacyjną dotyczącą segregacji i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi 
prowadzona również na stronie internetowej http://eko.ustronie-morskie.pl, w której na bieżąco 
umieszczano informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Ustronie Morskie, w tym zmiany uchwał, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 
harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zasady prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów oraz ogólnodostępne informacje i linki do stron dt. systemu gospodarki odpadami, w tym 
informacje o prawie lokalnym i krajowym dotyczącym systemu. Bieżące informacje uzyskać można 
też było pod numerem telefonu 094 35 14 181. Wszystkie wiadomości aktualizowane były na bieżąco 
także na tablicach informacyjnych tut. Urzędu i tablicach sołeckich zlokalizowanych na terenie Gminy.  
 
W roku 2017 pozostały bez zmian stawki wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 
- 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku gromadzenia 
odpadów komunalnych  na nieruchomości w sposób selektywny); 
- 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ( jeżeli odpady komunalne 
gromadzone były na nieruchomości w sposób nieselektywny ) 
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  za jeden pojemnik miesięcznie wyniosła: 

1. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny 
- za pojemnik 120l – 26,80 zł , 
- za pojemnik 240l – 53,50 zł , 
- za pojemnik 1100l – 214,00 zł . 
2. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny 
- za pojemnik 120l – 53,50 zł , 
- za pojemnik 240l – 107,00 zł , 
- za pojemnik 1100l – 449,50 zł , 
- za pojemnik KP7 – 2140,30 zł. 

 
- wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym  dla nieruchomości wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1.   w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane były w sposób selektywny, w wysokości 
200zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
2. w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane były w sposób nieselektywny, w wysokości 
200zł  za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 
 

W ramach systemu prowadzona była dalsza kontrola nieruchomości, dotycząca obowiązku  
właścicieli i prawidłowości złożenia deklaracji, rzeczywistej ilości zadeklarowanych osób 
zamieszkałych w przypadku nieruchomości zamieszkałych i ilości odpadów powstających                                  
na nieruchomościach niezamieszkałych oraz prawidłowo prowadzonej selekcji. W roku 2017 
prowadzono 310 spraw dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większość 
dotyczyła wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości położonej                      

http://eko.ustronie-morskie.pl/


na terenie gminy, a także weryfikacji danych zawartych w złożonych dokumentach. Dodatkowo 
prowadzono sprawy z zakresu realizacji umów z przedsiębiorcami, interpretacji aktów prawnych                        
i wytycznych w zakresie stosowania przepisów ustawy i prawidłowego prowadzenia segregacji.   

Reasumując, w roku 2017 system gospodarki odpadami w Gminie Ustronie Morskie pozostał 
niezmieniony w stosunku do roku 2016 w zakresie sposobu świadczenia usługi, częstotliwości 
odbioru odpadów, metody prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów, terminów uiszczania 
opłaty śmieciowej. Pozostawiono dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących 
działalność możliwość dostosowania odbioru odpadów do swych indywidualnych potrzeb, poprzez 
zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Jest to szczególnie ważne w okresie sezonu letniego, 
gdzie istnieje potrzeba częstszego wywozu odpadów , związana ze zwiększoną ilością odpadów                  
na terenie gminy. Coraz większym zainteresowaniem cieszyła się również dodatkowa bezpłatna 
usługa odbioru odpadów zielonych sprzed posesji w ilości 240l jednorazowo oraz odbiór odpadów 
wielkogabarytowych i problemowych, co przełożyło się na ilość odebranych odpadów. 
Gmina Ustronie Morskie w dalszym ciągu wyposażała nieruchomości zamieszkałych w pojemniki 
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, jako część usługi w zamian za uiszczona opłatę 
oraz w ramach systemu istnieją tzw. dzwony uliczne, umieszczone w ogólnodostępnym miejscu, 
służące mieszkańcom i turystom jako ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki odpadów typu: 
szkło, papier i tworzywa sztuczne. Segregacja odpadów w Gminie Ustronie Morskie przeważa                        
na nieruchomościach zamieszkałych. W roku 2017, kolejnych 39 właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych przeszło na selektywny sposób gromadzenia odpadów.  
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i nietypowych wynikający z wprowadzonego obowiązku 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywał się, tak, jak w latach 
poprzednich, raz na kwartał. Pojemniki lokowane były w jednym ogrodzonym miejscu, pod nadzorem 
pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Dla osób, które nie dysponowały transportem, 
odpady odbierano na podstawie zgłoszenia sprzed posesji. Odbiór tego rodzaju odpadów w dalszym 
ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  
 
 

2. Liczba mieszkańców Gminy Ustronie Morskie. 
 
Liczba stałych mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosła: 
- na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd Stanu Cywilnego – 3601 
- na podstawie złożonych deklaracji – 3383 
 
 

3. Nieruchomości objęte systemem odbierania odpadów komunalnych. 
 
W roku 2017 gminnym system odbierania odpadów komunalnych objęte były wszystkie 

nieruchomości położone w granicach administracyjnych gminy Ustronie Morskie, w dalszym ciągu 
również te, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z tym 
wszyscy właściciele nieruchomości obowiązani byli do ponoszenia opat za gospodarowanie odpadami 
na rzecz gminy. Nie stwierdzono właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy, w imieniu których gmina powinna podjąć działania. 

 
 

 



4.Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 
 

Zgodnie z ustawą o odpadach odpady komunalne są to odpady powstające                                           
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które                            
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 
W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróżnia się następujące ich rodzaje: odpady 
kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, drewno, odpady niebezpieczne, odpady 
wielkogabarytowe, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz 
odpady z targowisk. Ponadto, w strumieniu odpadów komunalnych występują m.in. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz odpady z  budowy, remontów i demontażu. Ilość wytwarzanych 
odpadów, jak również zawartość poszczególnych frakcji jest ściśle związana z miejscem powstawania 
tych odpadów (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i inne) oraz rodzajem obszaru, na którym 
powstają (teren miejski lub wiejski).  
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w ramach gminnego systemu odbywał się                                  
na podstawie Umowy Nr 96 z dnia 6 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Gminą Ustronie Morskie                                  
a Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu                             
na „Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie 
Morskie”. 
 
Poniżej przedstawiono wskaźniki wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca w zależności                         
od miejsca zamieszkania według Krajowego Programu Gospodarki Odpadami: 
 
 

Wskaźnik wytwarzania kg/rok/mieszkaniec 
duże miasta>50 tys. mieszkańców 394 
małe miasta<50 tys. mieszkańców 352 
wieś 238 
Mieszkaniec Gminy Ustronie Morskie 1233 
 
Statystyczny mieszkaniec gminy Ustronie Morskie wywarza ponad 3,5 krotnie więcej odpadów,                    
niż mieszkaniec małego miasta poniżej 50 tys. mieszkańców zgodnie ze wskaźnikami KPGO. Decyduje 
o tym głównie turystyczny charakter gminy. W większości gospodarstw domowych prowadzona jest 
działalność gospodarcza polegająca na wynajmie kwater, co powoduje generowanie większej ilości 
odpadów. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podsumowanie roku 2017: 
1) Ilość deklaracji złożonych w ciągu roku – 839; 
2) Ilość punktów objętych gminnym system gospodarki odpadami – 1878; 
3) Ilość odpadów odebranych z terenu gminy: 

 

 
L.p. 

 
Rodzaj odebranych  

odpadów  

Masa odebranych 
odpadów* (Mg) 

Rok 2017 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3401,600 

2. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny: 
odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych 

249,998 

3.  Odpady ulegające biodegradacji 178,830 

4 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 148,880 

5. Oleje i tłuszcze jadalne 0,490 

6. Opakowaniowe ze szkła 155,727 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,660 

8. Zmieszane odpady opakowaniowe 2,456 

9. Opakowania z papieru i tektury 3,760 

10. Odpady wielkogabarytowe 102,060 

11. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 12,780 

12. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 22,300 

13. Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,060 

14. Baterie i akumulatory 0,100 

15. Leki 0,002 

16. Tekstylia 8,220 

17. Odpadowa papa 1,220 

18. Odpady z budowy, remontów i demontażu 82,680 

19. Gruz ceglany 7,980 

20. Gleba i ziemia, w tym kamienie 46,020 

21. Zużyte opony 9,560 
*ilość odpadów odebranych, wykazana w sprawozdaniach składanym przez przedsiębiorców odbierającego odpady komunalne  
z terenu     Gminy Ustronie Morskie .  

 
4) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 

- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła :  46,84% - gmina osiągnęła wymagany poziom 
(wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych wymagany poziom w roku 2017 wynosi 20%), 



- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 4,44% - gmina                         
nie osiągnęła wymaganego poziomu (wymagany poziom w roku 2017 wynosi 45%), 
-ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                    
do składowania  : 0% - gmina osiągnęła wymagany poziom (wymagany poziom wynosi 45%). 

5) Średnio ilość zadeklarowanych mieszkańców – 3383, w tym prowadząca selekcje 2792; 
6) Ilość właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy w roku 2016 zadeklarowali zmianę 

sposobu gospodarowania odpadami na selektywny – 39; 
7) Zadeklarowana kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2017 

wynikająca ze złożonych deklaracji: 
- Osoby fizyczne: 1.291.454,90 zł  
- Osoby prawne: 641.927,70 zł 

8).  Wpływy z opłaty za rok 2017: 
 - osoby fizyczne: 1.296.740,23 zł 

- osoby prawne – 624.324,98 zł 
 

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych: 
System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty       
ma być na zasadzie samobilansowania. Zasada ta oznacza, iż środki pochodzące z opłat                          
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości 
powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. W 2017 roku 
dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokryły ponoszone koszty.   
Zamknięty katalog celów, na które mogą zostać wydatkowane środki z opłaty                                   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczony został w art. 6r ustawy                            
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu                                
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:   
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,   
3) obsługi administracyjnej tego systemu,  
 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,  
5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych  
6) usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania   
 

Zestawienie poniesionych w 2017r. kosztów: 
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych  RIPOK: 877.007,12 zł 
- koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych MZZDiOŚ Sp. z o.o. : 
997.380,00 zł 
 - koszty administracyjne systemu :  w tym wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane                
z prowadzeniem systemu (umowy o pracę, składki), szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia 
biurowego (wyposażenie stanowisk pracy, koszty administracyjne, korespondencja, licencje, 
programy) : 118.045,95 zł 
- edukacja ekologiczna (w tym ulotki, naklejki) : 3.729,88 zł 
- koszty inwestycyjne (związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych PSZOK) : 100.883,38 zł. 



 
III. Analiza możliwości przetwarzania odpadów komunalnych 

 
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
 

Uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 
roku przyjęto „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata                   
2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028” zwanym dalej WPGO. Wskazany                    
w WPGO Województwa Zachodniopomorskiego system gospodarki odpadami komunalnymi 
funkcjonuje w oparciu o regiony i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.                 
W Planie wyznaczono regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Podział ten zapewnić                              
ma funkcjonowanie na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także dawać pewność poprawnego                         
i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się                          
na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK). Zgodnie  z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, 
wszystkie wytworzone zmieszane odpady komunalne w granicach jednego regionu muszą być 
również odpowiednio przetworzone i zagospodarowane w tym regionie.  
Gmina Ustronie Morskie zobowiązana jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku                      
w gminach oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) kierować strumień odpadów 
zmieszanych jak i odpadów biodegradowalnych do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, zwanych dalej RIPOK. Gmina Ustronie Morskie przypisana została między innymi                  
do RIPOKu  w Korzyścienku, który obsługuje teren Regionu Wschodniego. W dniu 19 września 2014 
roku zawarta została umowa pomiędzy Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrona Środowiska                     
Sp. z o.o. w Kołobrzegu, jako zarządzającym RIPOK w Korzyścienku, a Gminą Ustronie Morskie. 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami,                              
tj. eksploatacja RIPOK. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przyjmowanie  i zagospodarowanie 
przez RIPOK odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych  do składowania dostarczane przez Przedsiębiorcę 
świadczącego usługę odbioru odpadów z terenu gminy Ustronie Morskie w ramach gminnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie  z wymaganymi decyzjami oraz obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.   
RIPOK w Korzyścienku spełnia kluczową rolę w gospodarce odpadami w regionie powiatu 
kołobrzeskiego. Instalacja jest przeznaczona do odzysku surowców (tj. tworzywa sztucznego, stłuczki 
szklanej, złomu stalowego oraz złomu aluminiowego) oraz do unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych poprzez kompostowanie i odzysk materii organicznej w postaci kompostu. RIPOK 
pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z terenu powiatu kołobrzeskiego (gmina 
miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, gmina Gościno, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Karlino). 
instalacja pracuje w systemie Dano pracującym na bazie urządzeń firmy "Makrum" w Bydgoszczy. 
Spółka we własnym zakresie dobudowała i zorganizowała linię ręcznej segregacji odpadów.                         
Na terenie instalacji następuje konfekcjonowanie i magazynowanie surowców zbieranych 
selektywnie w celu przekazania do film recyklingowych oraz wytwarzanie zgodnie z technologią 



kompostu (nie odpowiadający wymaganiom)-zgodnie z ustawą do wykorzystania w biologicznej 
rekultywacji składowisk lub jej części. 
W 2017r. z terenu Gminy Ustronie Morskie do RIPOK w Korzyścienku przekazano 3404,60 Mg 
odpadów zmieszanych , które poddano innym niż składowanie procesom przetwarzania oraz                   
178,83 Mg  odpadów zielonych, które poddano odzyskowi. Natomiast żadna ilość pozostałości                          
z sortowania    i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych                    
nie została składowana. 
 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 

Na terenie gminy nie znajdują się instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. Mobilny punkty selektywnego zbierania odpadów obsługiwany jest przez 
przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 90 % odpadów  
z terenu gminy trafia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych                                     
w Korzyścienku. Osiągany poziom odzysku odpadów nie jest zadowalający, stąd konieczne jest 
utworzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK), w celu zwiększenia 
poziomu odzysku i umożliwienia właścicielom nieruchomości bieżącego pozbywanie się odpadów 
problemowych.  Realizację inwestycji na terenie Gminy Ustronie Morskie planuje się w 2018 roku,                 
w celu prawidłowego zapewnianie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.   

Dodatkowo w celu uniezależnienia, zwiększenia konkurencyjności oraz zachowania ciągłości 
systemu Gmina powinna zakupić pojemniki, w celu wyposażenia wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych w wymagane pojemniki. W chwili obecnej zgodnie z przyjętym systemem Gmina 
zakupiła jedynie pojemniki zielone na szkło i niebieskie na papier. Wyposażenie nieruchomości                  
we wszystkie pojemniki zgodnie z wymogami systemu selekcji, pozwoli na uzyskanie lepszej ceny                
w postępowaniach przetargowych oraz zwiększy konkurencyjność przedsiębiorców działających                  
na rynku. Doświadczenie z lat ubiegłych od 2013 roku pokazuje, iż kwestia pojemników stanowi duży 
problem dla przedsiębiorcy świadczącego usługę w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 


