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1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok, 
sporządzoną w celu zweryfikowania możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy 
Ustronie Morskie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 3 ust. 2 
pkt 10 i art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach).

1.1. Zakres opracowania analizy

Zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji 
przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych 
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, reęyklmgicm 

(s ji UmeS-zkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki
i nadwyżki z opłabza gospodarowanie odpadami komunalnymi; Sj

4) liczbę,mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy. o której mowa w art. 6 

afflBdy w-imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mewa w a&t) 
ust. 6-12;

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów

stanowiących-odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych. ' . w - , 1' '' * ■■ d

1.2. Słownik pojęć
Gi.c.p.g. - ustawa z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości ipptżądkuW gminach Mg - 
Megagram = 1 tona= 1000 kilogramów
*PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
*RIPOK - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
*MBP - Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
*WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
*KPGO - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
*WFOS i GW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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2. Uwarunkowania formalno-prawne 2021 r.
2.1. Prawo krajowe -  ustawy, rozporządzenia i plany

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.;
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych 
I ra k cj i odpadów komunalnych;
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowiskach;
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów/j
8. Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu 
gospodarki odpadąmi 2022.

2.2. Prawo miejscow^^ifćhwaty

1. UCHWAŁA NR VI1/47/2019 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,

2. UCHWAŁA NR VI1/48/2019 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 atte usługi,

3. UCHWAŁA NR XXVI11/224/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 
stycznia 202.1 r, ,w( sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości żabiidownriyeh budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bióodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostownikuprzydómowym,

4. UCHWAŁA NR XXV111/223/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKI 1 z.dnia12 stycznia 
2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tilrzymania czystości i pnrządl.ii na terenie Gminy 
Ustronie Morskie,

5. UCHWAŁA NR XXIX/243/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 28 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI1I/221'/2O21 Rady Gminy Ustronie 
Morskie z dnia 12 stycznia 2021 roku 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,
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6. UCHWALA NR XXVIII/222/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat} za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe,

7, UCHWAŁA NR XXVI/216/2020 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 17 grudnia 
2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawne odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

S. UCHWALA NR XXVIII/220/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 
stycznia 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

9. UCHWAŁA NR XXXVII/288/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustronie Morskie, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

Cjospodtirowanieodpudumi komunalnymi na terenie gminy Ustronie 
Morskie
3.1. Charakterystyka ogólna

Gmina Ustronie Morskie położona jest w północno-zachodniej Polsce, w środkowej części 
województwa zachodniopomorskiego oraz we wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Od 
północy granice gminy wyznacza Morze Bałtyckie. Wschodnia granica gminy jest żarazem 
granicą powiatu kołobrzeskiego.
Gminu sąsiaduje z następującymi gminami:

4- § pd zachodu z gminą i miastem Kołobrzeg (powiat kołobrzeski),
4- § od południa z gminą Dygowo (powiat kołobrzeski),
4- § od wschodu z gminą Będzino (powiat koszaliński).

Rysunek 1. Położenie Gminy Ustronie Morskie w powiecie kołobrzeskim
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Powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi ok. 5760 ha. Ustronie Morskie jest jedną 
z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Przez gminę przebiega droga 
krajowa nr E li  relacji Poznań - ___
Koszalin -  Kołobrzeg oraz droga 
ekspresowa S6 , która łączy 
Ustronie Morskie z Kołobrzegiem 
(15 km) oraz przez Będzino (16 
km) z Koszalinem (32 km).
Odległości od innych 
ważniejszych miejscowości
i miast wynoszą: od Szczecina -  
157 km, od Karlina -  41 km, a od 
Białogardu -  50 km.

L---.=iS1ramnlczka

Gąsko wo

komunalnych od właścicieli
3.2. Realizacja zadań nałożonych na gminę 

Obowiązek zawarcia umowy na odbieranie odpadów 
nieruchomości wynika wprost z art. 6f u.c.p.g., który jest następstwem obowiązku 
przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
wynikającego z art. 6d u.c.p.g.

> Dnia 20 marca 2018 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy„O dbjoK transport

Ustronie Morskie w okresie 01,03.2018-31.12.2020‘\  zawarta została urnowa nr 
41/2018 pomiędzy Zakładem Usługowo-Handlowym „JOD-KAR” Zdzisław'Jod,ko ia 
Gminą Ustronie Morskie,
Dnia 30 grudnia 2020 roku została podpisana umowa nr 123/2020 na okres 
01.01.2021r. 31,01.2021r,. która była przedłużeniem współpracy pomiędzy 
Zakładem Usługowo-Handlowym „JOD-KAR" Zdzisław Jodko a Gminą Ustronie 
Morskie , której zakres !. obejmował: odbiór i transport odpadów nieruchomości 
zamieszkałych, 'niezańajeś^feąłyćli i miejsc publicznych z terenu Gminy Ustronie 
Morskie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK. Sposób rozliczania się 
z Wykonawcą odbywał się w terminach miesięcznych. Wynagrodzenie ryczałtowe 
wykonawcy było niezmienne przez okres trwania umowy i wynosiło 106,920,00zl 
brutto.
Dnia 26 stycznia 2021 roku została podpisana umowa nr 2/IK/2021/IKIV na okres 
01.02.2021 r. — 31.03.2021 r., która była dalszym przedłużeniem współpracy pomiędzy 
Zakładem Usługowo-Handlowym „JOD-KAR" Zdzisław Jodko .
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> W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak IK.271.2.2021 ,IKIV 
pod nazwą „ ODBIÓR ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMULANYCH Z TEREMU GMINY USTRONIE MORSKIE” zawarta została 
umowa nr 7/IK/2021/IKIV pomiędzy MIEJSKIM ZAKŁADEM ZIELENI, GRÓG I 
OCHRONY ŚRODKOISKA w Kołobrzegu Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością a Gminą Ustronie Morskie, której zakres obejmował:

a) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
mieszanych, rekreacyjno-wypoczynkowych, z budynków użyteczności 
publicznej i cmentarzy z terenu Gminy Ustronie Morskie oraz ich transport do 
Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku, w okresie od 
1 kwietnia 202 lr. do 30 czerwca 202 lr.,

b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
mieszanych, rekreacyjno-wypoczynkowych, z budynków użyteczności 
publicznej i cmentarzy z terenu Gminy Ustronie Morskie oraz ich transport i 
zagospodarowanie w Instalacj i przetwarzania odpadów komunalnych, w okresie 
od 1 lipca 202lr. do 31 grudnia 2022r.,

c) odbiór mas^lwpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz ich transportu i zagospodarowanie w Instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, w okresie od 1 kwietnia 2021r. do,-31 
grudnia 2022r.,

d) wyposażenie nieruchomości objętych odbiorem odpadów w pojemniki i worki 
do gromadzenia odpadów komunalnych oraz doposażenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Ustronie Morskie w odpowiednio, 
oznakowane kontenery i pojemniki.

>  Nd podstawie uchwały nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie Z dniu ł‘7* 
grudnia 2020r, zmieniająca uchwałę w sprawie odbiegania odpadów komUhffiiyęh-od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, od 01.02.2021 r. właściciele . nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadzie 
wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym dó rejestru działalności 
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gmihy Ustronie Morskie, nieczystości 
ciekłych.

> W wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej; dlu trywi zamówienia z wolnej 
ręki, znak IK.271.2A.2021.IKIV pod nazwą „Odbiór- ^zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli 
umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie”, w dniu 
29.07.202lr. została zawarta umowa nr 7A/IK/2O21/IK1V, pomiędzy MIEJSKIM 
ZAKŁADEM ZIELENI, GRÓG I OCHRONY ŚRODKOISKA w Kołobrzegu Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością a Gminą Ustronie Morskie, której zakres 
obejmował: - od lipca 202lr. do 31 grudnia 2022r.
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> Do Urzędu Gminy Ustronie Morskie wpłynęło 230 umów od petentów, którzy zgodnie 
z Uchwałą nr XXVI/216/2020r. podpisali umowy z firmą odbierającą odpady 
komunalne, które zostały wpisane do działalności regulowanej. Po przeanalizowaniu 
w/w umów zostały wysłane pisma administracyjne jednocześnie do petentów oraz do 
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, które dotyczyły poprawienia 
błędnie sporządzonych umów w grudniu 202 lr. wysłano 15 wezwań, natomiast w br. 
wysłano 67 wezwań. Pomyślnie zakończone zostały 70 wezwań, aneksy do w/w umów 
zostały dostarczone do Urzędu Gminy, natomiast 12 pism jest w trakcie dokończenia 
formalności tj. podpisów zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

U Od 01.07.2020r. w miejscowości Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska 1, funkcjonuję 
PSZOK, prowadzony przez Gminę Ustronie Morskie, który jest czynny w czwartek, 
piątek oraz sobotę w godzinach od 8:00 do 15:00.

W PSZOK-u zapewniono przyjmowanie nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Ustronie 
Morskie 'następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady tekstyliów i odzieży, bioodpady, 
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie- domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, szafki regały półki, stoliki, 
lawy, łóżka, wersalki, kanapy, dywany, wykładziny, narty, wózki) łącznie do 30Qkg, rok, 
zużyte opony od samochodów’ osobowych, motocyklowe, rowerowe do 5szt./rok ( z 
wyłączeniem opon z sapiochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów rolniezyęb ofąz 
maszyn rolniczych), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady kórńpn^inę. ż 
wył^czepjdtn odpadów o kodzie 17 03 80 (papa odpadowa) i 17 06 04 (materiały izolacyjne 
inne hi^/łwyi^ęhióne w 17 06 01 i 17 06 03) - limit 1000 kg na jeden punkt wyyrozowy na 
każdy rok kalendarzowy.

Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, o których mowa powyżej należy dostarczyć w 
sposób selektywny z podziałem na:
• odpady betonu i gruzu betonowego,
• odpady gruzu ceglanego,
• odpady ceramiczne i elementy wyposażenia : np. sanitarne, armatura itp..
• drewno np. ościeżnice, drz(vi; ramy okienne, parkiet,/boazeria itp.,
• szkło np. szyby okienne lustra, luksfery itp.,
• tworzywu sztuezn e n p, płytki PC V. i n s ta I acj e P C V, pan c I c śe ien nc itp.

2. Gmina Ustronie Morskie realizuje obowiązek zapewnieniu warunków do selektywnego 
zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego 
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niż niebezpieczne i obojętne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z art. 3b 
ust 1 u.c.p.g. poprzez umożliwienie mieszkańcom przyjmowania do PSZOK ww. 
odpadów w ilości 1.000 m3 rocznie pochodzących z przebudowy, demontażu lub 
remontu gospodarstwa domowego, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne (papa, eternit) oraz materiałów izolacyjnych. Odpady budowlane są 
odbierane w PSZOK-u.
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3. Gmina Ustronie Morskie spełniła wymogi dotyczące selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych obejmujące, co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.

4. Gmina posiada branżową stronę www.eko.ustronie-morskie.pl, w której dostępne 
są wszystkie bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami, druki deklaracji, 
informacje dotyczące PSZOK-a, ale również posiada dostęp do aplikacji „Kiedy 
śmieci”, w której jest możliwość ustawienia przypomnienia o odbiorze odpadów 
komunalnych zgodnie z harmonogramem odbiorów oraz są w niej dostępne informację 
dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Dodatkowo w Urzędzie Gminy dostępne 
są ulotki dotyczące odpowiedniej segregacji odpadów komunalnych.

3.3. Liczba mieszkańców gminy Ustronie Morskie

I) Według .danych udzielonych przez Kierownika urzędu stanu cywilnego Urzędu Gminy 
Ustronie Morskie na dzień 31.12.2021 r. w gminie zameldowanych było 3900 osób, 
z czego na stałe SyfiBBSfiSlmieszkańców. a na pobyt czasowy było 321 mieszkańców,
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2) Gmina Ustronie Morskie obejmuje swoim zasięgiem 11 miejscowości skupionych 
w 6 sołectwach

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w 
skład sołectwa

1 Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

Grąbnica
Wieniotowo

2 Sianożęty

Bagicz

Olszyna

Sianożęty

3 Rusowo Rusowo

4 Kukinka Kukinka
Malechowo

5 Kukinia Kukinia

6 Gwizd Gwizd

Tabela 2. Sołectwa i miejscowości Gminy Ustronie Morskie

3.4. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Ustronie Morskie oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

jl>

Zgodnie z uchwałą nr XXVI11/224/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 
stycznia 2021 r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłat) oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi -kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, Ustalono staw kę opluty podwyższonej zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nic wypełniał obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 38,40 zł za 1 m3 zużytej wody. 
Gmina Ustronie Morskie objęła systemem nieruchomości ij, zamieszkałe i mieszane, z 
których to była odbierana każda ilość, odpadów pozostałych po segregacji i odpadów 
segregowanych (tj. tworzyw sztucznych, szkła, papieru, odpadów biodegrądowalnych). Na 
podstawie uchwały nr XXVł/2] 6/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z. dnia I 7 grudnia 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od 
01.02.2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy' 
na odbiór odpadów komunalnych na zasadzie wolnego wyboru.’z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Ustronie Morskie. 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, 
nieruchomości znajdujące się w granicach administracyjnych gminy powinny być wyposażone 
w pojemniki/worki służące do zbierania odpadów komunalnych . W 2021 r. dystrybucja 
worków odbywała się w budynku urzędu gminy z regułą „według potrzeb".
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Do selektywnego gromadzenia odpadów w roku sprawozdawczym stosowano pojemniki lub 
worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę (w tym odpady z papieru, tektury,

—
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne (w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe);

3) ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła (opakowania ze 
szkła, słoiki, butelki itp.)

BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Z uwagi na liczbę mieszkańców: poniżej 10 000 obszar gminy nie został 
podzielony na sektory.

3.5. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu Gminy Ustronie Morskie

Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i 
! terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1 Z ni©xńdłt©i^o,^t na których zamieszkują mieszkańcy:
t) odpady pozostałe po segregacji raz na tydzień, a u przypadku budynków

w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 7 lokali) nie rzadziej niż 2 razy ąą- 
tydzień;

2) selektywnie zbierane:.
a) tsźkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) papier i tektura -  nie rzadziej niż raz na miesiąc;
c) tworzywa sztuczne i metale - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
d) odpady ulegające biodegradacji -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a 

w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień:
e) odpad\' zielone -  w okresie od marca do listopada nic rzadziej niż raz na

tydzień. E jM

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz w części niezamieszkałe, 
na któiych powstają odpady komunalne:

1) odpady pozostałe po segregacj i -  raz ba tydzień, a w przypadku budynków w zabudowie 
wielorodzinnej (powyżej 7 lokali) nie rzadziej niż 2 razy na tydzień;

2) selektywnie zbierane:
a) szkło -nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) papier i tektura -nie rzadziej niż raz na miesiąc;
c) tworzywa sztuczne i metale -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
d) odpady ulegające biodegradacji -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie 

od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień;
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3. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
rokuj

1) odpady pozostałe po segregacji -  raz na tydzień;
2) selektywnie zbierane:
aj szkło -  nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) papier i tektura -  nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a w okresie od kwietnia 

do października oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej 7 lokali) 
nie rzadziej niż raz na miesiąc;

c) tworzywa sztuczne i metale -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
dj odpady ulegające biodegradacji -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie 

od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień;
ej odpady zielone -  w okresie od marca do listopada nie rzadziej niż raz na tydzień, 

odpady zielone -  w okresie od marca do listopada nie rzadziej niż raz na tydzień

3.6. Analiza złożonych deklaracji

Gmina Ustronie Morskie'wykorzystuje system GOMIK do ewidencjonowania deklaracji 
o wysokości opłaty za^ S a a a S m anie odpadów komunalnych. W 2021 roku liczba złożonych 
deklaracji wynosiła 1268 dotyczących obiektów zamieszkałych , mieszanych i użyteczności 
publicznej oraz 336 obiektów zaliczanych do rekreacyjno-wypoczynkowych. Ilość wody 
zadeklarowanej w deklaracjach wynosiła 109 258,1 m3 , w czym 17 289,5 m3 przeznaczono 
na ulgę za kompostownik

Miesiąc
Kwota zniżki z 

dokumentów bieżących 
(zł)

Kwota zniżki z 
dokumentów 

jednorazowych (zł)

Całkowita 
kwota zniżki 

(zł)
Styczeń 566,03 0,00 566,03

Luty 691,53 0,00 691,53
Marzec 1061,63 0,00 1061,63

Kwiecień 1063,13 1063,13
Maj 1174,38 0,00 1174,38

Czerwiec 1174,38 0,00 1174,38
Lipiec 2395,88 0,00 2395,88

Sierpień 2390,88 L  ... °<0 0 2390,88
Wrzesień 1150,38 1150,38

Październik 1150,38
______

0,00 1150,38
Listopad 1030,38 0,00 1030,38
Grudzień 1030,38 0,00 1030,38

co daje razem kwotę 14 879,36 zł.

Każdy właściciel posiada indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty zgodnie 
z wymogami ustawowymi.

W toku weryfikacji wysiano 112 wezwań, z czego 86 wezwań dotyczyła złożenia brakującej 
deklaracji, 22 korekty złożonej deklaracji oraz 4 w sprawie wyjaśnień i uzupełnienia informacji. 
Do Urzędu Gminy zgłosiło się 79 osób, które otrzymały wezwania w celu dokonania 
odpowiednich czynności związanych z otrzymanym wezwaniem.
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3.7. Kontrole przeprowadzone w 2021 r.

W sezonie letnim przeprowadzono 295 kontroli, z czego 123 kontroli dotyczących posiadania 
umów na wywóz odpadów komunalnych, 131 kontroli posiadania kompostowmików, w czym 
na 9 nieruchomościach odnotowano brak kompostownika, do osób tych zostały wysiane 
wezwania dotyczące korekty deklaracji, które zostały pozytywnie rozpatrzone petenci złożyli 
korektę deklaracji, 32 protokołów dotyczących nieruchomości, która wykorzystywana jest do 
celów rekreacyjno-wypoczynkowych, na 2 nieruchomościach zostały udokumentowane 
prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe 9 protokołów dotyczyły kontroli nadmiaru 
pojemników^ lub braku pojemników, co zostało zgłoszone do przedsiębiorcy w celu 
uzupełnienia bądź zabrania pojemników.

Prowadzone były kontrole dotyczące segregacji odpadów komunalnych, przeprowadzono 
16 kontroli, które zostały udokumentowane protokołami kontrolnymi.

Przeprowadzono 7 akcji zbierania gminnych pojemników, z czego zebrano 316 pojemników, 
z których 86 pojemników nadaje się do ponownego użytku.

3.8. Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
\

Tabela 3. Wykaz wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadóWkomunalnych od właścicieli nieruchomości wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres podmiotu

1 BIOGAS-ACTIV SP. Z O.O.. ul. Żurawia 24
78-100 Kołobrzeg

2 ECO-SERWIS
Roman Elminowski

ul. Plac Zjednoczenia 4,
72-320 Trzebiatów

3 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „JOD- 
KAR” ZDZISŁAW JODKO

Krzywoploty 18,

78-230 Karlino
4 EKOSAN SP.Z 0 .0 Chałupy 13

76-024 Świeszyno
5

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

ul. 6 Dywizji Piechoty 60,
78-100 Kołobrzeg

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komuna! [iv$i od właścicieli
• • • ■ ' •• 'YjfW ■

nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy Że względu na miejsce 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24.), została przeprowadzona kontrola w zakresie

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).
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Kontroli podlegały firmy mające zezwolenie na wywóz odpadów na terenie Gminy:

o ECO- SERWIS
o MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI. DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA 

o EKOSAN 

o BIOGAS-ACTIVE 

o JOD-KAR

Kontrola trwała od 15 sierpnia do 6 września 2021r.

Celem kontroli było:

Sprawdzenie spełnienia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości.

Tematyczny zakres czynności kontrolnych:

• Usytuowanie bazy magazynowo -  transportowej

• Wyposażenie bazy magazynowo -  transportowej:
a) teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu
e) miejsca magazynowania selektywnie zebrany eh odpadów komunalnych były 

żabd^piepzópg przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed 
dziąfonięńj czynników atmosferycznych ' j'

d) leręnbaży magazynowo -  transportowej wyposażony w urządzenia lub systemy^ 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, '
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Uktami z 
dnia 20 lipea 2017 r. ■ Prawo \vodne (Dz. U. z 2021r. Poż, 624 z póżn? zm.)' '■

c) baza magazynowo -  transportuw’a wyposażo n a j est w:
o miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów1

o pomieszczenia socjalne dla pracowników' odpowiadające liczbie zatrudnionych 
osób :

o miejsca do magazynowania selektywnie zebranyćh odpadów z grupy odpadów 
komunalnych

o legalizowaną samochodową wagę naj azdową— w przy padku gdy na terenie bazy 

następuje magazynowanie odpadów'

W

Na terenie bazy magazynowo -  transportowej znajduje się:
a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo -  transportowej).
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Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz jego odpowiedni stan techniczny:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania 
odpadów bez funkcji kompaktującej

b} pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 
danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości

c) na terenie bazy magazynowo -  transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego 
gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania

Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:
a) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich 

transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i 
sanitarnym

b) pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydostawaniem się na 
zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu

c) pojazdy i urządzenia poddawane są myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą 
zapewnienie imW «|myego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na mięsiąc, a w 
okresie letnim nie rzaoziej niż raz na 2 tygodnie

d) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne 
dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)

e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane 
wyłącznie na terenie bazy magazynowo -  transportowej

ll ’ ■ ' . i ‘i .| . ''"óó
Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów:

a) i pojazdów,zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpylaniem przewożonych
faz minimalizuję oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady

b) wyposażone w system:
igu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, t 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanię danych o położeniil-pójWzdu i 
miejscach postojów oraz zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 
umożliwiający weryfikację tych danych

c) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie letenupo 
opróżnieniu pojemników
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4. Analiza możliwości przetwarzania odpadów
4.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

- selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z 
hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach,

- odpady komunalne pozostałe po segregacji bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Odpady, pochodzące z terenu Gminy Ustronie Morskie przekazywane były w 2021 r. do 
RIPOK w Korzyścienku. Cały strumień odpadów komunalnych zmieszanych- 2.687.508 ton 
pochodzących z terenu Gminy Ustronie Morskie o kodzie 20 03 01 przekazywane zostały do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (instalacje MBP). Powstające w wyniku 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych frakcje surowców kierowano do odzysku.

4.2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021 r.
Gmina Ustronie Morskie stańdtoi gminę w iejską .w której poza rolnictwem główna dziedzina 
aktywności gospodarczej jest obsługa ruchu turystycznego co ma duży wpływ na ilość 
powstających odpadów komunalnych .

Ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Ustronie 
Morskie przedstawia tabela:

2021

Miesiąc
Odpady

niesegregowane
200301

Kwota
Plastik i 
metale
200199

Kwota Szkło
150107

Kwota
Papier i 
tektura 
150101

Kwota Bodegradowalńe
200201

Kwota

Styczeń 88,06 50515,87 13,75 3239,08 10.68 878,69 5.32 637.59 8,58 2783,54

Luty 64,52 37012,08 10,52 2478,19 8 058,2 4.38 524.93 6,43 2086,03
Marzec 60,38 34637,16 11.2 2638,38 9,69 797,23 8,28 932.34 20,34 6598,72

Kwiecień 62,94 36105,71 13,52 3184,9 10,82 890,21 6.4 767,03 30,12 9771,57
Maj 73,16 41968,44 19,2 4522,93 14,20 1174,88 6,76 810,17 49,04 15909,62

Czerwiec 104,04 59682,84 22,28 5248,49 19,16 1576,38 9,6 1150,53 55,08 17869,12
Upiec 165,26 159974,13 39,98 25570,25 27,86 3008,58 13,1 5069,37 63,7 34662,18

Sierpień 180,62 174842,83 38,14 24393,43 49,74 5371,38 15,98 5725,79 59,64 32452,94

Wrzesień 104,62 101273,71 20,06 12829,89 38,56 4164,06 10,3 3985,84 50,06 27240,01
Październik 70,54 68283,77 17,52 11205,37 13,4 1447,06 6,02 2329,59 34,52_______  •_____ 18783.96

Listopad 59.04 57926,01 15,74 10066,93 10,02 1082,05 5,4 2089,66 25,24 13734,27

Grudzień 63,04 61023,65 18,76 11998,44 8,48 915,76 5,44 2105,15 13,22 7193,62

Suma 1097,02 883246,2 240,67 117376,28 220,69 21964,47 96,98 26187,99 415,97 189085,58

Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gmiiw Ustronie Morskie w 2021 r., (dot. nieruchomości 
zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych, domków letniskowych).
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Odpady pozostałe po segregacji

2021 2020 2019 2018
Styczeń 88,06 115,94 120,74 121,200

Luty 64,52 102,02 104,88 98,540
Marzec 60,38 107.03 114,80 116,680

Kwiecień 62,94 99,98 164,32 142,720
Maj 73,16 129.78 259,28 219,860

Czerwiec 104,04 320.18 344,14 379,880
Lipiec 165,26 572.30 653,68 714,700

Sierpień 180,62 657,98 660,16 771,240
Wrzesień 104,62 316,58 282,14 287,740

Październik 70,54 156,96 178,58 168,260
Listopad 59,84 108,54 117,36 122,680
Grudzień 63,04 109,58 120,48 113,200

800,00

■ 2021 D2020 0  2019 0  2018
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Plastik i metale

2021 2020 2019 2018
Styczeń 13,75 11,08 12,82 10,200

Luty 10,52 14,98 8,92 6,668
Marzec 11,20 12,90 10,74 1,340

Kwiecień 13,52 15,86 9,70 6,320
Maj 19,20 17,24 12,26 9,760

Czerwiec 22,28 25,70 19,20 12,120
Lipiec 39,98 36,72 53,16 21,860

Sierpień 38,14 38,44 47,98 26,440
Wrzesień 20,06 23,20 21,90 12,540

Październik 17,52 14,54 13,00 9,140
Listopad 15,74 13,58 12,32 10,620
Grudzień 18,76 14,80 12,46 9,960

W 2021 □ 2020 £2 2019 □ 2018
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Szkło

2021 2020 2019 2018
Styczeń 10,68 13,22 4,36 8,140

Luty 8,00 6,28 2,60 4,916
Marzec 9,69 11,06 4,36 4,380

Kwiecień 10,82 7,80 7,28 5,600
Maj 14,28 12,04 7,82 18,900

Czerwiec 19,16 15,48 18,12 16,920
Lipiec 27,86 31.10 40,70 21,600

Sierpień 49,74 54,64 55,62 10,760
W rzesień 38,56 60,76 28,72 6,440

Październik 13,40 20,22 12,38 4.260
Listopad 10,02 9,66 9.02 4,180
Grudzień 8,48 8,22 11,14 2,140

70,00

■ 2021 02020 02019 02018
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Papier i tektura

2021 2020 2019 2018
Styczeń 5,32 4,40 1,98 8,140

Luty 4,38 4,42 2,46 4,916
Marzec 8,28 5,06 2,30 4,380

Kwiecień 6.40 7,28 2,58 5,600
Maj 6,76 8,36 3,74 18,900

Czerwiec 9,60 12,44 7,40 16,920
Lipiec 13,10 16,24 13,00 21,600

Sierpień 15,98 16,16 14,50 10,760
Wrzesień 10,30 14,02 8,94 6,440

Październik 6,02 7,50 7,86 4,260
Listopad 5,40 6,04 3,52 4,180
Grudzień 5,44 7,68 4,18 2,140

Ba
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Biodegradalne

2021 2020 2019 2018
Styczeń g,5fl 10,44 17,16 3,300

Luty 6,43 15,24 13,62 3,980
Marzec 20.34 20,40 23,82 0,420

Kwiecień 30', 12 27,80 38,34 13,200
Maj 49,04 58,94 67,88 36,240

Czerwiec 56,08 63.30 60,54 40,700
Lipiec 33,70 52,20 44,94 35,380

Sierpień 59,04 49,88 50,10 39,820
Wrzesień 50,06 40.68 40,02 31,760

Październik 34,52 51,00 54,66 47,58C
Listopad 25,24 64,62 38,04 39,720
Grudzień 13 22 17,66 11,28 13,48'

I!
■ 2021 El 2020 El 2019 0  2018

I
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ŁĄCZNA MASA ODEBRANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH 
Tabela 10. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2021 r.

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych w 
tonach(Mg)

I r  15 0101 Opakowania z papieru i tektury 10,2

2 '  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 7,14

3 150107 Opakowania ze szklą 3,88

4

F

1701 01
Odpady betouu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 11,92

5
F

17 09 Ot
Zmieszane odpad}’ z budowy’ .remontowi demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01;17 09 02 i 17 09 03 33,7

<s 2001 35
Zużyte urządzenia elektryczne! elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 1428

7 200199
Inne uiewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 0,52

8 '  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 8,88
9 '2 0  01 11 Tekstylia 3,66

10 ' 16 01 OJ Zażyte opony 4,1

11 '  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 45J22

XXX RAZEM 143,5

^ ^ i& b ^ ła ś c ic ie li  nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowajy art. 6
mieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12 g

a
W trakcie kontroli terenowej jak i gnalizy bazy danych za rok 2020 ujawniono, że nie wszystkie 
osoby niezamieszkałe posiadają umowę na odbiór odpadów komunalnych. W związku 
z powyższym została podjęta uchwała nr XXXVI1/288/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 24 czerwca 202lr. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy' nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustronie Morskie, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników'' bezodpływowych i transportu. Zgodnie 
z art. 6 ust. i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(i.j, IJz. IJ. z 2021 r. poz, 888 ze zm.) oraz w/w uchwałą, wszczęto 19 postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia w drodze decyzji. obowiązku uiszczania opłaty 
za odbieranie odpadów komunalnych, został sporządzony protdkół kontroli potwierdzający 
brak umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, po zakończeniu postępowania 
zostały wydane decyzje, których łączna kwota należności wyniosła 21 430,00 zl.
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5. Osiągnięte przez Gminę Ustronie Morskie poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego odzysku oraz koszty poniesione w związku 
z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów 
komunalnych

5.1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z 
obszaru gminy odpadów komunalnych.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami [%]

2M2r; 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 202 lr.
Inne niż 

niebezpieczne 
odpady 

budowlane i 
rozbiórkowi

30 36 38 40 42 45 50 60 70 X*

Tabela 12. Poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne w 
poszczególnych latach [%]

*W 2021r. nie wylićŻiąńo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych, zgodnie z ark 3b ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został uchylony ustawą. 
? dnia 17 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ora/ 
niektórych innych ustaw (Dz. l.l, z 2020r. poz. 23.61), co oznacza, że z dniem 1 stycznia 2921 r.

jtżostal^^p^i^lż dbówią^ek osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego 
::UiŻyeią 1 / f ^ ^ s i n n y m i  -metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
^i.rozbió^fa^^h^stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo, 
Ż dniem .11. J2.2i)20r. zostało również uchylone rozporządzeń i ci Ministra środowiska z dnia
14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innyfpj jnetodąsti niektórych frakcji odpadów komunalnych /. 201 ór, poz.
2167). W zwią?iku Z powyższym, W żadhym obowiązującymi dokumcjicic prawnsm nie ma 
wskazanego obowiązku liczenia poziomu, jaki i nie ma podanego w/.m u na wyliczenie 
poziomu.
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5.2. Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z

l-P Kod i rodzaj odpadu

Masa odebranych 
i zebranych 
odpadów w 
tonach [Mg]

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i

poddanych
recyklingowi w tonach 

' [Mei!
1 15 01 01 Opakowania 

z papieru i tektury
149,04 128,3247

2 15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych

0 17,0972

3 15 01 04 Opakowania 
z metali

0 13,5624

4 15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe

0 0,6265

5 15 01 07 Opakowania 
ze szkła

330,91 310,1953

6 19 05 03 Kompost 
nieodpowiadający 

wymaganiom 
(nienadający się do 

wykorzystania)

0 305,7688

7 19 12 01 Papier i 
tektura

0 0,019

8 19 12 02 Metale 
żelazne

0 1,0298

9 20 01 36 Zużyte 
urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35

i 0,001

10 20 01 40 Metale 0 0,083
11 20 02 01 Odpady 

ulegające biodegradacji
e,88 6

12 20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

45,22 2

Łączna masa odebranych i zebranych 
odpadów w tonach [Mg]

534.05

Łączna masa odpadów przygotowanych 
do ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi w tonach [Mg]

784,7077

■-1

6
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5.3. Koszty i dochody poniesione w związku z odbieranie, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w 2021r. oraz koszty związane z obsługą 
systemu

Dz. Rozdz. Par. Treść WYKONANIE -do 
grudnia 2021

DOCHODY OGÓŁEM: 2 145 853,70

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 145 853,70

90002 Gospodarka odpadami 2 145 853,70

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 145 853,70

WYDATKI OGÓŁEM: 3 111 927,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 , Gospodarka odpadami 3 111927,35

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 132,30

4o: Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 555,32

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 439,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 433,33

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 185,06

Zakup materiałów i wyposażenia: 3 447,14

4210 "mat. biurowe (papier,tonery, teczki itp .,środki czystości do PSZOK) 2 610,59

♦foto pułapki 836,55

Zakup usług pozostałych :(2 909 969,84ZŁ-Koszty gospodarowania:
201 957,51pozostałe)

* transport

2 933 375,94

1650 513.10
85 919,92

: 1564 593,18

♦zagospodarowanie 1 259 456,74
4300

H  /  B fy e u k d ń c y

*ustugi pocztowe

104 374,77

, .'.1 155 081,97

12 139,30
♦legalizacja wagi ' / , ó' 8 118,00

•kiedy Śmieci ■ - f i jSUi 492,00

♦serwis programu komputerowego 2 656,80

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 652,94

4410 Podróże służbowe krajowe 1 814,28

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 557,76

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 334,18

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00
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5.4. Zestawienie należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opłata śmieciowa (661, 662)
Stan zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec 
okresu sprawozdawczego wynosił 305.122,91 zł.
Zalega 427 osób. Wystawiono 383 upomnień na 
kwotę 276.247,39 zł. Należność w kwocie 
230.537,77 zł objęta 99 tytułami wykonawczymi.
W 202 lr. dwie osoby fizyczne po rozpatrzeniu wniosku uzyskały zgodę na rozłożenie 
na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BO łącznie dla osób fizycznych i 
prawnych [zł]

Saldo
[zł]

Przypis
tzł]

Należności
[zł]

Wpłaty
[zł]

Saldo
[zł]

Zaległości
[zł]

Nadpłaty
[zł]Zaległości

ubiegłoroczne

Nadpłaty

ubiegłoroczne

504.616,36 49.018,61 455.597,75 1.906.571,21 2.362.168,96 2.145.853,70 221.541,90 305.122,91 83.581,01

Tabela 13. Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stan^ria; 

31.12.2021r.

a -1 /  Bilans dochodów i wydatków 3 ; |RS)Qn•ł ■* • f. ‘łfc ; Sm ' I ' p i  >1 I _ ..
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a środki z tej c 
mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokryciem kosztów funkejonow
systemu.

W 202l rolcu bilans finansowy został zamknięty na „minusie”/

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi 3 111927,35
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
2 145 853,70

Różnica (niedobór) 966 073,65
Tabela 14. Bilans kosztów i dochodów.

Niedobór na koniec roku wynosiła"966 073,65 zł i zostanie pokiyty nadwyżką z IlU ubiegłych.
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6. Podsumowanie i wnioski
6.1. Podsumowanie

Gmina Ustronie Morskie w peini realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Należy zwrócić uwagę, że koszty ponoszone przez Gminę Ustronie Morskie w 
związku ze świadczeniem usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z roku na rok wzrastają. Wzrost cen za przyjęcie odpadów przez instalacje 
przetwarzania ma wpływ na stawki, które gospodarstwa domowe płacą za odbiór śmieci.

Oceniając działający system gospodflawania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, że 
działalność gminy w latach przyszłych musi zostać nakierowana przede wszystkim na 
udoskonalanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększenie efektywności 
selektywnej zbiórki odpadów. Należy przykładać dużą uwagę do jakości segregacji odpadów, 
prowadzóńej przez mieszkańców gminy, w celu utrzymania wysokiego poziomu recyklingu 
odpadów pochodzących z Gminy Ustronie Morskie i dążenia do jego wzrostu. Ponadto, jednym 
z najważniejszych zadań dla Gminy jest dalsze podejmowanie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresm prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, aby prowadzić do ciągłego 
wzrostu efektywności gospodarki odpadami. Zgodnie z. zasadami zrównoważonego rozwoju, 
polityka krajowa i unijna są ukierunkowane na wzrost poziomu ochrony środowiska 
naturalnego. Poprzez odpowiednie postępowanie z odpadami komunalnymi przyczyniamy się 
dę> poprawy estetyki najbliższego otoczenia, a także ochrony środowiska naturalnego w skali 
globalnej. Każdy z, mieszkańców odgrywa niezwykle istotną rolę w  systemie gospodarki 
;pdpM'a ń9;i;fcó$tiij$łńyrni, ponieważ. segregacja odpadów „u źródła" stanowa klucżpwy element 
śjijrąwri^ó dż&ł^lia sy stemu.
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6.2. Priorytetowe zadania Gminy
1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi winno opierać się na następującej hierarchii 

postępowania z odpadami:
a) zapobieganie powstawaniu odpadów;
b) przygotowanie do ponownego użycia;
c) recykling;
d) inne procesy odzysku;
e) unieszkodliwianie.

2) Gmina Ustronie Morskie powinna dążyć do:
a) zwiększenia efektywności gospodarki odpadami komunalnymi;
b) zmniejszenia ilości powstających odpadów zmieszanych (niesegregowanych) u 
źródła;
c) kontroli skuteczności realizacji wdrożonego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi;
d) zapewnięnia skutecznego przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami gminy a
firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych. Brak informowania o postępach 
w realizacji zasad systeńiu gospodarki odpadami uniemożliwi motywowanie
społeczeństwa do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

'iiu
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