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1. Cel opracowania. 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi                   
na terenie Gminy Ustronie Morskie, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę należy 
sporządzić do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni w oparciu o sprawozdania złożone przez 
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na podstawie rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
gminy oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty funkcjonowania systemu. 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy. 

Analiza sporządzona została na podstawie art.3 ust.2 pkt 10) ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 
który stanowi, że gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadów 
komunalnych. Na podstawie art.9tb określony został wymagany jej zakres. Analiza obejmuje 
w szczególności: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
c) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
d) liczbę mieszkańców; 
e) liczbę 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) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
g) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości                        

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

3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

W 2018 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie 
Morskie realizowany był w oparciu o następujące dokumenty:  
 

1) Krajowy Plan Gospodarki odpadami 2022 przyjęty Uchwałą nr 88 Rady Ministrów  
z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 784);  

2) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016- 
2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 przyjęty Uchwałą             
Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016;  

a także ustawy i akty wykonawcze dotyczące gospodarki odpadami:  

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);  

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);  
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3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 
z późn. zm.);  

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji          
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167);  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

 
oraz uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie obowiązujące w 2018 roku: 
 
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 XXXVII/285/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia        
25 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. 

5)  Uchwały nr XXXVII/284/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia         
25 października 2017 r.. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik          
o określonej pojemności;  

6) 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;   

7) Uchwała nr NR XXXVIII/292/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia   
29 listopada 2017 r. 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;   

8) Uchwały nr XXXVII/283/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia        
25 października 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;  

9) Uchwała nr XXXVIII/293/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia         
29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku       
na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
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4. Wskaźniki do osiągnięcia prze gminę w roku 2018 i w kolejnych latach. 
 
4.1. Ograniczenie   masy  odpadów   komunalnych  ulegających   biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych         
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, 
dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania w 2018 roku w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych                 
w 1995 r. to 40 %. Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji        
w latach 2014- 2020 przedstawia się następująco:  

 50 % - 2014 rok  
 50 % - 2015 rok 
 45 % - 2016 rok  
 45 % - 2017 rok  
 40 % - 2018 rok  
 40 % - 2019 rok  
 35 % - 16 lipca 2020  

 
Warto zauważyć, że masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z obszaru 

danej gminy, przekazanych do składowania, stanowi sumę ilości poszczególnych rodzajów 
odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. również odpadów 
komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 i pozostałości po ich sortowaniu o kodzie 19 12 12, 
jeśli przekazane zostały do składowania, oraz odpadów zebranych w sposób selektywny - przy 
uwzględnieniu procentowego udziału frakcji ulegającej biodegradacji w ogólnej masie tego 
rodzaju odpadu, określonego w Rozporządzeniu. 

Zatem, w celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, niezbędnym jest prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, i przekazywanie ich do miejsc odzysku, 
(przy czym odpady zielone trafiać powinny do regionalnych lub zastępczych instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych). Należy również promować zagospodarowywanie 
odpadów zielonych we własnym zakresie, między innymi poprzez przydomowe kompostowniki, 
tj. zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje 
się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 
 
4.2.     Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą w roku 2018 odpowiednio dla papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła - 30 % oraz dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych       
i rozbiórkowych - 50 %. 
Według rozporządzenia dla odpadów surowcowych poszczególne poziomy w latach 2014-2020 
przedstawiają się następująco: 

• 14%-2014 rok 
• 16%-2015 rok 
• 18%-2016 rok 
• 20 % - 2017 rok 
• 30%-2018 rok 
• 40%-2019 rok 
• 50 % - 2020 rok 
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5.Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
 

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 zmianami w prawie lokalnym wynikającymi z wprowadzania nowego sposobu 
segregacji odpadów rozszerzającego system na 5 frakcji, w roku 2018 Gmina kontynuowała 
kampanię edukacyjną w mediach lokalnych, na ogólnodostępnych tablicach urzędowych          
i sołeckich, stronie internetowej urzędu oraz rozdając mieszkańcom i właścicielom 
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, 
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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 związku ze zmianą systemu segregacji do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
oraz na których prowadzona była działalność, określających wysokość opłaty na podstawie 
wielkości zadeklarowanych pojemników i deklarujących selektywny sposób gromadzenia 
odpadów, wysłano wezwania do złożenia nowych deklaracji w związku z nowym systemem 
segregacji odpadów. Natomiast do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz na których 
prowadzona była działalność, określających wysokość opłaty na podstawie wielkości 
zadeklarowanych pojemników i deklarujących nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, 
wysłano zawiadomienia o zmianie stawki. 

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 cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

 

W roku 2018 obowiązywały następujące stawki 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 są na nieruchomości w sposób nieselektywny ) 
 
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  za jeden pojemnik miesięcznie:: 

1) Na podstawie uchwały 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 od dnia 01.01.2018r. wysokość miesięcznej opłaty                     
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
 Stawka opłaty za pojemnik na szkło:  

 Za pojemnik 120l – 5,00 zł, 
 Za pojemnik 240l – 10,00 zł,  
 Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.  

 Stawka opłaty za pojemnik na tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe:  
 Za pojemnik 120l – 10,00 zł,  
 Za pojemnik 240l – 20,00 zł,  
 Za pojemnik 1100l – 100,00 zł.  

 Stawka opłaty za pojemnik na papier i tekturę:  
 Za pojemnik 120l – 5,00 zł,  
 Za pojemnik 240l – 10,00 zł,  
 Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.  

 Stawka opłaty za pojemnik na bioodpady:  
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 Za pojemnik 120l – 10,00 zł,  
 Za pojemnik 240l – 20,00 zł,  
 Za pojemnik 1100l – 100,00 zł. 

.Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty 
za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:  

 Za pojemnik 120l – 53,50 zł,  
 Za pojemnik 240l – 107,00 zł,  
 Za pojemnik 1100l – 449,50 zł,  
 Za pojemnik KP7 – 2140,30zł 

Wprowadzono nowe stawki za pojemniki na szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, papier i tekturę oraz bioodpady w celu zachęcenia właścicieli nieruchomości 
do wyboru selektywnego gromadzenia odbioru odpadów. Wysokości stawek za pojemniki zostały 
określone po przeanalizowaniu kosztów systemu gospodarowania odpadami, w tym: odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty przyjmowania 
i zagospodarowania frakcji odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu. 
Analizując koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Ustronie Morskie, 
Rada Gminy Ustronie Morskie, prześledziła koszty ponoszone w związku ze zwiększoną ilością 
odpadów powstających sezonowo, wysokimi kosztami ich  zagospodarowania oraz kosztami 
wynikającymi ze stawki przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z terenu Gminy 
Ustronie Morskie.  

W ramach systemu prowadzona jest także kontrola nieruchomości, dotycząca obowiązku                                
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 2018 prowadzono 470 spraw 
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większość dotyczyła wezwań 
do złożenia nowej deklaracji w związku ze zmianą  systemu segregacji lub w związku            
z narodzinami dziecka. 

W dalszym ciągu prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, na podstawie złożonych w tut. Urzędzie przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Ustronie Morskie druków zgłoszeń do gminnej ewidencji 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gmina Ustronie Morskie w dalszym ciągu wyposaża 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, 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 2018 Gmina Ustronie Morskie kontynuowała kampanię edukacyjno-informacyjną 
dotyczącą segregacji i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi 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.  
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Podsumowanie roku 2018: 

1. Ilość deklaracji złożonych w ciągu roku – 1268; 
2. Ilość punktów objętych gminnym system gospodarki odpadami – 1791; 
3. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy: 

 
L.p. 

 
Rodzaj odebranych  

odpadów  

Masa odebranych 
odpadów* (Mg) 

Rok 2018 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 49,635 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 1,108 

3.  Zmieszane odpady opakowaniowe 25,565 

4. Opakowaniowe ze szkła 110,565 

5. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 0209 do 
16 02 13 

1,78 

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

135,78 

7. Odpadowa papa 1,320 

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

30,560 

9. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 198,375 

10. Oleje i tłuszcze jadalne 1,070 

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

2,500 

12. Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 136,968 

13. Odpady ulegające biodegradacji 311,680 

14. Odpady wielkogabarytowe 155,920 

15. Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach  

26,680 

Tabela 1. - 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 :  38,78%  
- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 81,63% 
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5. Średnio ilość zadeklarowanych mieszkańców : 3194  
 

Rodzaj nierucho-
mości 

Rodzaj 
rozliczenia 

ilość 
Sposób 

gromadzenia 
odpadów  

ZAMIESZKAŁA ilość osób 
2534 segregacja 

660 niesegregacja 
Wykorzystywana 

na cele 
rekreacyjno- 

-wypoczynkowe 

ryczałt 
212 segregacja 

16 niesegregacja 
Tabela 2. – Ilość osób objęta gminyym systemem odbierania odpadów z podziałem na sposób 
gromadzenia odpadów. 

 
6. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Ustronie 

Morskie:  
 

W roku 2018 gmina Ustronie Morskie na odbiór odpadów komunalnych na podstawie 
zawartych umów z firmami „Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony środowiska w Kołobrzegu” 
oraz „JOD-KAR” wydała 1 263 600,00 zł. Na zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 
849 286,83 zł.  

 

 

Wykres 1. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów. 
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Poniesione koszty na zagospodarowanie odpadów z podziałem na miesiące: 

Miesiące 
Zagospodarowanie odpadów 

(zł) 
zagospodarowanie 

odpadów % 
styczeń 31795,61 

57538,55 
3,744128 

6,77 luty 25742,94 3,031389 
marzec 26565,95 

63819,07 
3,128303 

7,52 kwiecień 37253,12 4,386783 
maj 62022,14 

160750,46 
7,303486 

18,93 czerwiec 98728,32 11,62586 
lipiec 180369,01 

374811,70 
21,23955 

44,14 sierpień 194442,69 22,89682 
wrzesień 75767,90 

124323,34 
8,922134 

14,64 październik 48555,44 5,7177 
listopad 36883,57 

67969,67 

4,343266 

8,00 grudzień 31086,10 3,660578 

suma 849212,79   100 
Tabela 3. Poniesione koszty na zagospodarowanie odpadów 

Stawki za zagospodarowanie jednej tony odpadów w 2018 r: 

Rodzaj odpadu 

Stawka netto za 
zagospodarowanie 
tony odpadów 

szkło 76,18 zł 

papier 110,97 zł 

tworzywa sztuczne 218,12 zł 

zmieszane 218,15 zł 

bioodpady 110,97 zł 
Tabela 4. Stawki za zagospodarowanie odpadów. 

Ilości przekazanych odpadów do zagospodarowania z podziałem na miesiące: 

  Szkło (kg) 
Papier  
(kg ) 

tworzywa 
sztuczne 
(kg) 

zmieszane/pozostałe 
po segregacji (kg) Bioodpady (kg) 

styczeń 669,72 8,23 2402,81 28319,35 395,50 

luty 404,46 266,06 1570,77 23024,66 476,99 

marzec 360,36 67,11 315,66 25772,48 50,34 

kwiecień 460,74 373,93 1488,80 33347,67 1581,98 

maj 1554,98 527,33 2299,16 53297,40 4343,27 

czerwiec 1392,09 841,33 2855,10 88762,00 4877,80 

lipiec 1777,13 817,37 5149,55 168384,75 4240,21 

sierpień 885,28 850,92 6228,46 181705,69 4772,34 

wrzesień 529,85 685,53 2954,04 67792,12 3806,36 

październik 350,49 707,10 2153,11 39642,39 5702,35 

listopad 343,90 373,93 2501,74 28903,65 4760,35 

grudzień 176,07 278,05 2346,28 26670,15 1615,55 
Tabela 5. Ilości odpadów przekazanych do zagospodarowania. 
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Gmina poniosła również koszty w wysokości 2177,28 zł za nie wywiązanie się           
z wykonania usługi w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami. W sumie                
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 2 115 064,11 zł 

 
Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami gmina wydała 

147391,23 zł 
 

 
Wynkres nr. 2. Procentowy udział kosztów za obsługę administracyjną systemu gospodarowania 
odpadami. 
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7. Zadeklarowana kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           
za rok 2018 wynikająca ze złożonych deklaracji: 
 

Miesiące Nr raty 
Przypisy osób 
fizycznych (zł) 

Przypisy osób 
prawnych (zł) 

Suma (zł) 
przypisy 

% 

styczeń 
1 

137089,00 61465,20 198554,20 9,19 luty 
marzec 

2 
97661,50 84926,60 182588,10 8,45 kwiecień 

maj 
3 

244839,50 159741,60 404581,10 18,72 czerwiec 
lipiec 

4 
622438,50 300229,80 922668,30 42,69 sierpień 

wrzesień 
5 

153722,00 133716,60 287438,60 13,30 październik 
listopad 

6 
91211,00 74312,20 165523,20 7,65 grudzień 

suma   1346961,50 814392,00 2161353,50 100 
Tabela 6. Przypisy osób fizycznych i prawnych wg. Złożonych deklaracji. 
 

8.  Wpływy z opłaty za rok 2018: 
 - osoby fizyczne: 1.359357,58 zł 

- osoby prawne – 805530,99 zł 
 
W 2018 r. wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł ogółem 
2 164 888,57 zł 

 

 

Wykres nr 3. Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na osoby fizyczne    
i osoby prawne. 

zł802 123,41 

zł1 342 408,67 

zł2 873,98 
zł8 722,51 zł533,60 zł8 226,40 

Wpływ z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z podziałem na 

osoby fizyczne i osoby prawne

Os. Prawne Os. Fizyczne

Odsetki os. Prawne Odsetki os. Fizyczne

Koszty upomnienia os. Prawne Koszty upomnienia os. Fizyczne
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Wykres nr 4. Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na rodzaj 
nieruchomości. 

 

 

 

Wykres nr 5. Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na sposób gromadzenia 
odpadów. 

 

Priorytetem dla Gminy Ustronie Morskie, będącej miejscowością licznie odwiedzaną przez 
turystów, było i jest bieżące wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości miejsc 
publicznie dostępnych, dzięki temu Gmina Ustronie Morskie określana jest jako jedna            
z najczystszy miejscowości nadmorskich. Systematycznie prowadzone są przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości       
na terenie gminy, a zwłaszcza na drogach, chodnikach, w parkach i na terenach zielonych, plaży 
i terenach przyplażowych, placach zabaw i rekreacyjnych.  
 

 

zł416 232,00 

zł48 800,00 

zł1 679 500,00 

Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości
wykorzystywane na cele

rekreacyjno wypoczynkowe
(ryczałt)

Nieruchomości niezamieszkałe

Wpływ z opłaty za gospodarownie odapadmi z 
podziałem na rodzaj nieruchomości

33%

67%

Wpływ z opłaty za gospodarowanie 
odpadami z podziałem na sposób 

gromadzenia odpadów

segregacja

niesegregacja
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6. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                 
i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości obowiązany jest do: 

1) przekazywania   odebranych   od   właścicieli   nieruchomości   
selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 
w ustawie o odpadach, 

2) przekazywania   odebranych   od   właścicieli   nieruchomości   
zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                           
0 odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości                        
z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych,o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady 
zielone,  były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi,      
na którym zostały wytworzone. 

W 2016 roku odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Ustronie Morskie trafiły                        
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Regionalny Zakład Odzysku 
Odpadów Komunalnych, Korzyścienko, zarządzany przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg 
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o. 

Funkcjonujące w regionie dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych dysponują łącznie przepustowością 90 000 Mg/rok dla części mechanicznej      
i łącznie 41 000 Mg/rok dla części biologicznej. 

Dodatkowo, na terenie regionu koszalińskiego planuje się budowę instalacji                          
do termicznego przekształcania odpadów w Koszalinie, która zagospodarowywać będzie 
strumień zmieszanych odpadów komunalnych z regionu koszalińskiego oraz strumień odpadów 
uzyskanych z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. frakcja 
nadsitowa) z regionu koszalińskiego oraz części regionu szczecineckiego (rejonizacja zgodna        
z wojewódzkim planem gospodarki odpadami aktualnym na rok 2016). 

7.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów 
komunalnych, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania na rzecz 
zorganizowania takiego odbioru. 

Brak. 
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8. Wnioski. 
 
 
- wzrost konsumpcji, czego skutkiem jest m.in. produkcja odpadów komunalnych, a także 
niestabilna sytuacja w kurortach na świecie w okresie sezonu letniego, spowodowała napływ 
rekordowej ilości turystów w roku 2018. Z punktu widzenia gospodarki odpadami komunalnymi, 
sezonowa działalność gospodarcza w postaci wynajmu kwater/pokoi oraz bazy gastronomicznej 
generuje tony odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania; 
 
- ważne jest kontynuowanie przez Gminę Ustronie Morskie działań edukacyjno-informacyjnych 
wśród mieszkańców i turystów gminy i zachęcanie do prowadzenia bardziej efektywnej 
selektywnej zbiórki odpadów; 
 
- ważnym aspektem w osiąganiu poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku jest utworzenie na terenie gminy stacjonarnego, ogólnodostępnego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych


