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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.  

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy. 

Analiza sporządzona została na podstawie art.3 ust.2 pkt 10) ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1439 z późń.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 2019 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Ustronie Morskie realizowany był w oparciu o następujące dokumenty:  

 

UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności 

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustronie Morskie. 
UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 marca 

2019 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 
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oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. 

UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 marca 

2019 r. zmieniająca uchwałę 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 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 marca 

2019 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. 

 
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku                     

w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439 z późn.zm.); 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. póz. 797         

z późn.zm.); 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219); 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających      

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. póz. 676); 

5) Rozporządzenie 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. póz. 645); 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. póz. 1923); 

 

 

4. Wskaźniki do osiągnięcia prze gminę w roku 2019 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 2019 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            
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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 2019 

odpowiednio dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 40 % 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 

 

5.Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 

I. W roku 2019 podjęto pięć uchwał dotyczących gminnego systemu gospodarki 

odpadami: 

1. UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 

określonej pojemności 

2. UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
3. UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 

marca 2019 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. 

4. UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 

marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
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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 

5. UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 

marca 2019 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. 

 

II. 1. Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 

wynikający między innymi ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej, wymusza na 

gminie regulacje w zakresie opłat za wywóz śmieci. Bezpośredni wpływ na ten stan ma 

wzrost kosztów składowania śmieci na wysypiskach. Wprowadzona 20 lipca 2018r. 

nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza  m.in.: skrócenie okresu magazynowania 

odpadów, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania              

lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie 

działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, 

wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi 

zjawiskami porzucania odpadów jak również pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie 

przedsiębiorstw       do nowych obostrzeń spowodowało wzrost cen odbioru odpadów.  

 2. Kosztem obsługi systemu jest odbieranie, transport, zbieranie, odzysk              

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kosztem jest również utrzymanie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzona przez Gminę obsługa 

administracyjna tego systemu, w tym edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. Całkowity koszt funkcjonowania systemu 

zamyka się kwotą blisko 3 mln złotych ( 2 709 422,36 zł) 

3. Ważną zmianą była Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik           

o określonej pojemności wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, która wiązała 

się z zmianą metody z opłaty liczonej na podstawie ilości osób przebywających          

na nieruchomości na opłatę liczoną na podstawie zużytej wody w roku ubiegłym. 

4. W 2018 roku mieszkańcy Gminy zużyli 606.702 m3 wody. 80% mieszkańców 

Gminy segreguje odpady, tj. 2534 osoby, 660 osób nie prowadziło selekcji. Łącznie 

systemem gospodarki odpadami objętych jest 3194 osoby. Przyjmując koszty 

funkcjonowania systemu, pomniejszone o opłaty od nieruchomości, których nie można 

rozliczać od wody, dzielono przez ilość zużytej wody otrzymano stawkę 4,00 zł za 1 m3 

zużytej wody oraz stawka opłaty za odpady nie zbierane w sposób selektywny wynosiła 

będzie 9 zł. 

 

Stawki za pojemnik wynosiły: 

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę 

opłaty za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości: 

1) Stawka opłaty za pojemnik na odpady pozostałe po segregacji: 

a) Za pojemnik 120l – 67,50 zł, 

b) Za pojemnik 240l – 135,00 zł, 

c) Za pojemnik 1100l – 600,00 zł. 

2) Stawka opłaty za pojemnik na szkło: 

a) Za pojemnik 120l – 5,00 zł, 
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b) Za pojemnik 240l – 10,00 zł, 

c) Za pojemnik 1100l – 50,00 zł. 

3) Stawka opłaty za pojemnik na tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe: 

a) Za pojemnik 120l – 10,00 zł, 

b) Za pojemnik 240l – 20,00 zł, 

c) Za pojemnik 1100l – 100,00 zł. 

4) Stawka opłaty za pojemnik na papier i tekturę: 

a) Za pojemnik 120l – 5,00 zł, 

b) Za pojemnik 240l – 10,00 zł, 

c) Za pojemnik 1100l – 50,00 zł. 

5) Stawka opłaty za pojemnik na bioodpady: 

a) Za pojemnik 120l – 10,00 zł, 

b) Za pojemnik 240l – 20,00 zł, 

c) 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: 

1) Za pojemnik 120l – 80,00 zł, 

2) Za pojemnik 240l – 160,00 zł, 

3) Za pojemnik 1100l – 700,00 zł, 

4) Za pojemnik KP7 – 3210,00 zł 

 

III. Podsumowanie roku 2019: 

1. Ilość deklaracji złożonych w ciągu roku – 1727; 

 

2. Ilość punktów objętych gminnym system gospodarki odpadami – 2 898; 

 

3. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy: 

 

L.p

. 

 

Rodzaj odebranych  

odpadów  

Masa odebranych 

odpadów* (Mg) 

Rok 2019 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3121,56 

2. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

234,46 

3.  Odpady ulegające biodegradacji 462,58 

4. Opakowaniowe ze szkła 204,316 

5. Opakowania z tworzyw sztucznych 3,636 

6. Zmieszane odpady opakowaniowe 0 

7. Opakowania z papieru i tektury 74,632 

8. Odpady wielkogabarytowe 172,28 

9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,4 
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10. Odpady z remontów 129,52 

11. Zużyte opony 0 

*ilość odpadów odebranych, wykazana w sprawozdaniach składanym przez 

przedsiębiorców odbierającego odpady komunalne  z terenu Gminy Ustronie Morskie .  

 

Zestawienie procentowe oddanych odpadów komunalnych: 

 

Pozostałe po segregacji 3120,56 76,27% 

Plastik i metale 234,46 5,73% 

Szkło 202,12 4,94% 

Papier i tektura 72,46 1,77% 

Biodegradowalne 460,40 11,25% 

 

 
 

 

 

4. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 

- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła :  73,54%  

- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 48,24% 

 

5. Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały- 3 436 osób; 

 

6. Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt tymczasowy- 109 osób; 
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20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 
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Serie1 
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7. Zadeklarowana kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           

za rok 2019 wynikająca ze złożonych deklaracji: 

- Osoby fizyczne: 1 754 510,58 zł  

- Osoby prawne: 1 011 608,80 zł 

 
 

8.  Wpływy z opłaty za rok 2019: 

 - osoby fizyczne: 1 720 020,09 zł 

- osoby prawne: 1 007 365,58 zł 

 
 

9. Wydatki Urzędu Gminy Ustronie Morskie: 

Obsługa administracyjna: 

MATERIAŁY 
BIUROWE-GOSP.ODPADAMI oraz 
zakup pojemników  

  29 718,21 

OPŁATY 
POCZTOWE-KORESPONDENCJA 

  15 857,31 

OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

   964,73 

SERWIS 
OPROGRAMOWANIA-GOMIG 

  1 476,00 

WYNAGRODZENIE 
OSOB.PRACOWN. 

  106 083,99 

ODPIS ZFŚS   2 618,20 

PODRÓŻE KRAJOWE 
SŁUŻBOWE 

  1 544,25 

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW   1 346,98 

 

 1 754 
510,58 zł  

 1 011 
608,80 zł  Fizyczne 

Prawne 

 1 720 
020,09 zł  

 1 007 
365,58 zł  

Fizyczne 

Prawne 
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Wydatki na transport i zagospodarowanie: 

Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 1 266 772,69 

Transport 1 283 040,00 

  

 

W 2019 roku Gmina Ustronie Morskie na stronie internetowej 

http://eko.ustronie-morskie.pl kontynuowała kampanię edukacyjno-informacyjną 

dotyczącą segregacji i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 dot. systemu gospodarki odpadami, w tym informacje o prawie lokalnym         

i krajowym dotyczącym systemu. Bieżące informacje uzyskać można też było pod 

numerem telefonu 94 35 14 181. Wszystkie wiadomości zamieszczane były na bieżąco 

także na tablicach informacyjnych tut. Urzędu i tablicach sołeckich zlokalizowanych na 

terenie Gminy.  

19% 

10% 

0% 

1% 

66% 

2% 1% 

1% 

Obsługa administracyjna  
MATERIAŁY BIUROWE-
GOSP.ODPADAMI oraz zakup 
pojemników  

OPŁATY POCZTOWE-
KORESPONDENCJA 

OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

SERWIS OPROGRAMOWANIA-GOMIG 

WYNAGRODZENIE OSOB.PRACOWN. 

1 255 000,00 

1 260 000,00 

1 265 000,00 

1 270 000,00 

1 275 000,00 

1 280 000,00 

1 285 000,00 

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 

Transport 

Serie1 

http://eko.ustronie-morskie.pl/
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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 najczystszych 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, na terenach zielonych, plaży i terenach przyplażowych, placach 

zabaw i rekreacyjnych.  

W 2019 roku Gmina rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie 

gminy (w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami) mogą bezpłatnie 

dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych. Na PSZOK mieszkańcy będą mogli 

oddawać odpady: 

 papier 

 metal 

 tworzywa sztuczne 

 szkło 

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

 bioodpady 

 zużyte baterie i akumulatory 

 zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 5 opon na rok 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  

 przeterminowane leki  

 odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki) 

 odzież i tekstylia 

 oleje i tłuszcze jadalne 

 opakowania z drewna 

W 2019 roku Gmina Ustronie Morskie przeznaczyła 1 079 964,00 zł. na budowę Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 

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                        
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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 2019 roku odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Ustronie Morskie trafiły                        

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Regionalny Zakład 

Odzysku Odpadów Komunalnych, w Korzyścienku, zarządzany przez Miejski 

Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o. o. 

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. 

 

8. Wnioski. 

 

- zauważalna wzrost ilości odpadów komunalnych w stosunku do lat poprzednich 

generuje wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 

- 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 2019. 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. 

 
 


