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I. Cel przygotowania analizy 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy Gardeja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

  

II. Podstawa prawna sporządzenia analizy: 

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.  

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych 

przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.  

 

III. Ogólna charakterystyka gminy Gardeja 

Gmina Gardeja jest gminą wiejską typowo rolniczą, składającą się z 24 sołectw. Usytuowana jest 

w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego na pograniczu pojezierzy: Iławskiego i Chełmińskiego po 

wschodniej stronie Dolnej Doliny Wisły. Ogółem zajmuje powierzchnię 19.298 ha, z której 58% to 

grunty orne, 18% - lasy, 12% - nieużytki, 6% - łąki i pastwiska, 6% - wody. Na terenie gminy 

występują gleby: brunatne, bielicowe oraz torfowe, dominuje krajobraz morenowy z rynnami 

wypełnionymi przez jeziora tj.: Czarne, Klasztorne, Klecewskie, Leśne. Występują również jeziora 

małe typu kotłów wytopiskowych. Liczba jezior na terenie gminy jest największa spośród wszystkich 

gmin powiatu kwidzyńskiego: osiemnaście o łącznej powierzchni 526,7 ha. Największe jezioro Kucki 

zajmuje powierzchnię 188 ha. Głębokość zbiorników wodnych jest zróżnicowana, waha się od 2,0 do 

21 m. Przez teren gminy przepływają następujące rzeki: Gardęga, będąca dopływem rzeki Osy 

(długość-10,9 km), Wandówka (4,4 km) oraz Cyganówka (19,8 km). Wzdłuż zachodniej granicy w 

obrębie Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, chroniącego tereny leśne z otaczającymi 

łąkami, polami oraz niewielkimi zbiornikami wodnymi występują wydmy porośnięte borami. 

Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 2909 ha – to tereny o łagodnych 

wzgórzach morenowych, wokół zespołu tzw.  Jezior Morawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, 

Sarnówek i Rybno. Jedyny użytek ekologiczny – teren bagienny i łąka śródleśna zajmuje obszar o 

powierzchni 25,7 ha. Łączna liczba pomników przyrody w skład której wchodzi lipa drobnolistna oraz 

dęby szypułkowe wynosi 23 drzewostany. W systemie krajobrazowej sieci ekologicznej 

Econet/Corine/Natura 2000 gmina Gardeja położona jest w obrębie korytarzy ekologicznych 

o międzynarodowym znaczeniu: 2 km – korytarz Kwidzyński Dolnej Wisły i 6 km – Korytarz 

Pojezierza Iławskiego. Na terenie gminy znajduje się wiele terenów zieleni urządzonej. Są to parki w: 

Gardei, Zebrdowie, Nowej Wiosce, Cyganach, Czarnem Dolnem, Otłowcu, Krzykosach, Klecewie.  

 

IV. System odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości świadczone były przez następujące podmioty posiadające wpis do prowadzonego przez 

Wójta gminy Gardeja rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości: 

1. P. P. H. U. „Gaminex” Mieczysław Bołd 

2. Firma „Majerowicz” Edward Majerowicz 

3. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.  
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W 2017r. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o. świadczyło usługę odbierania 

i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w oparciu 

o umowę zawartą z gminą Gardeja. Przedsiębiorstwo to świadczyło również usługi odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na podstawie indywidualnych 

umów. P. P. H. U „Gaminex” Mieczysław Bołd oraz Firma „Majerowicz” Edward Majerowicz w 

2017r. świadczyli wyłącznie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych na podstawie indywidualnych umów.  

 Odebrane w 2017r. z terenu gminy Gardeja odpady komunalne przekazywane były do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała, 82-500 Kwidzyn, TERRA RECYCLING Sp. z o .o. ul. Traugutta 42, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki, GUMECO Sp. z o.o. ul. Gdyńska 68, 80-209 Chwaszczyno, SURIMET 

ul. Mieczykowa 4, 86-300 Grudziądz, BIOSYSTEM S. A. ul. Wodna 4 30-556 Kraków.  

 

Liczba mieszkańców gminy objętych systemem. 

 W 2017r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. teren gminy Gardeja zamieszkiwany był 

przez 6.325 osoby, które objęte były systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

V. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych z przeznaczonych do składowania.  

 

Na terenie gminy Gardeja w miejscowości Gilwa Mała funkcjonuje Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. będący Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

 

Roczną moc przerobową ZUO Gilwa Mała przedstawia poniższa tabela:  

Instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów 

Kompostowanie Składowisko 

Część mechaniczna Część biologiczna Kompostowanie Składowisko 

26.700 Mg 13.500 Mg 13.500 Mg 27.000 Mg 

 

VI. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu gminy Gardeja 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 07 

 

Odpady wielkogabarytowe 9,380 

20 03 99 Ex Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (popiół) 

 

 

127,440   

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

110,724  

15 01 07 Opakowania ze szkła 

 

109,38  

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

 

1,225  

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

 

2,500 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

 

8,44  
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Liczba odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,600  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,820 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,600  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30,730  

20 03 99 Popiół 2,860  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 16,820  

20 01 36 Zużyte urządzenia 3,780 

16 01 03 Zużyte opony 5,300  

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 8,180  

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontu i 

demontażu 

2,910  

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny 3,220  

17 01 82 Inne niewymienione odpady 4,960  

17 01 02 Gruz ceglany 14,540. 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

6,380  

 

VII. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania.   

W 2017r. z terenu gminy Gardeja odebrano 1.012,783 Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 6,5%) oraz 

26,86 Mg odpadów ulegających biodegradacji o kodach 15 01 01 i 20 02 01 (w porównaniu 

do poprzedniego roku wzrost o 76,36%) -  18,42 Mg tych odpadów zebrano w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOK zebrano 104,700 Mg odpadów komunalnych 

(w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 60,4%).  

 W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych wytworzone zostały pozostałości 

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

poddane składowaniu tj.: odpad o kodzie 19 12 12 w ilości 0 Mg. Wszystkie wytworzone pozostałości 

zostały zagospodarowane poprzez przekazanie ich do termicznego przekształcania (spalanie), jak 

również poprzez poddanie ich procesowi odzysku R3 w kompostowni.  

 

VIII Informacja o osiągniętych przez gminę Gardeja w 2017r. poziomach recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412) obliczono wymagane za 2017r. poziomy dla 

Gminy Gardeja, które przedstawiają się następująco:  

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,71%. 
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Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20% .  

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 0% (Nie składowano pozostałości po przetwarzaniu 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12).   

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 45% 

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 91,56%. 

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 45%.  

 

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, iż gmina Gardeja wywiązała się w 2017r. 

z nałożonego obowiązku i osiągnęła wymagane prawem poziomy.  

IX Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

Do potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnymi należy zaliczyć:  

- konieczność naprawy i konserwacji zestawów pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów, w które zostały wyposażone budynki wielorodzinne na terenie gminy Gardeja,  

- rozważyć można przy uwzględnieniu środków zewnętrznych wyposażenie nieruchomości 

zagrodowych w pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów (w szczególności: tworzyw sztucznych, 

szkła, popiołu), zamiast worków do segregacji,  

- ważnym aspektem w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami w gminie jest zwiększenie 

nakładów na edukację ekologiczną mieszkańców gminy Gardeja.    

 

X. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.) 

Koszty funkcjonowania działu Gospodarka Odpadami do 31 grudnia 2017r.: 

Koszt wywozu odpadów komunalnych    311.027,04 

Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 286.922,51 

Razem:       597.949,55 

XI. Podsumowanie i wnioski  

Opracowana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gardeja za 2017r. 

prowadzi do następujących wniosków:  

 gmina Gardeja we właściwy sposób wdrożyła system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zmianami). Systemem zostały 

objęte nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Gardeja wyłączając nieruchomości 

niezamieszkałe;  
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 zdolności przerobowe Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej były w 2017r. 

wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy 

Gardeja,   

 gmina Gardeja wywiązała się w 2017r. z nałożonego obowiązku i osiągnęła wymagane 

prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania,   

 w latach następnych szczególny nacisk winien być nałożony na rozbudowę systemu zbierania 

i segregowania odpadów „surowcowych”,  

 punkty PSZOK spełniają swoją rolę. Ilość korzystających z nich osób, a także ilość 

oddawanych tam odpadów segregowanych rośnie,   

 należy w dalszym ciągu prowadzić działania edukacyjno-informacyjne zachęcające 

mieszkańców gminy do selektywnej zbiórki odpadów, w celu dotrzymania i osiągnięcia 

wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Gardeja w 2017r. prowadziła 

system zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


