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I. Podstawa prawna opracowania.  

       Stosownie do dyspozycji art. 9tb ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do dnia 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 punk 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 ta podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy. 

 

II. 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 to 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. 

 

III. System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

      W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 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, z siedzibą przy ul. Sportowej 2, 82-500 Kwidzyn; 

2) Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wiślanej 2, 82-500 

Kwidzyn. 

W 2019 roku Przedsiębiorstwo Usług sanitarnych „PUS” Sp. z o.o. świadczyła usługę odbierania                              

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w oparciu                     

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na podstawie indywidualnych 

umów. P.P.H.U. „Gaminex” Mieczysław Bołd w 2019 roku świadczyło wyłącznie usługi odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na podstawie indywidualnych 

umów. 

       Odebrane w 2019 roku z terenu gminy Gardeja odpady komunalne przekazywane były                                    

do zagospodarowania do Instalacji Komunalnej (ówcześnie Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych) – Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn, Terra 

Recykling Sp. z o.o.,  Sp. k., Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, PCB TECH Sp. z o.o., ul. 

Toruńska 304, 85-880 Bydgoszcz oraz do innych instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych. 

 

IV. Liczba mieszkańców gminy objętych systemem. 

      W 2019 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., teren gminy Gardeja zamieszkiwany był 

przez 8.393 osoby, które objęte były systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane                        

te pochodzą z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.). 

 

V. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

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

Sp. z o.o., będący Instalacją Komunalną. 

       Roczną moc przerobową ZUO Gilwa Mała przedstawia poniższa tabela: 

Instalacja mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 

Kompostownia Składowisko 

Część mechaniczna Część biologiczna   



35 000 Mg 13 500 Mg 13 500 Mg 27 000 Mg 

 

 

 

VI. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

      W związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zgodnie, z którym zmianie ulegają terminy do 

złożenia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

szczeblu gmin przedmiotowy punkt, z uwagi na brak pełnych danych, zostanie uzupełniony w 

przewidywanym terminie do 30 września 2020 r. 

 

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 związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zgodnie, z którym zmianie ulegają terminy do 

złożenia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

szczeblu gmin przedmiotowy punkt, z uwagi na brak pełnych danych, zostanie uzupełniony w 

przewidywanym terminie do 30 września 2020 r. 

 

VIII. Informacja o osiągniętych przez Gminę Gardeja w 2019 roku poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

      W związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zgodnie, z którym zmianie ulegają terminy do 

złożenia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

szczeblu gmin przedmiotowy punkt, z uwagi na brak pełnych danych, zostanie uzupełniony w 

przewidywanym terminie do 30 września 2020 r. 

 

IX. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Do potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych należy zaliczyć : 

- konieczność naprawy i konserwacji zestawów pojemników  przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

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

- zakup kontenerów i pojemników do POSZOK, 

- 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. 

 



X. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.). 

    W związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych                    

w 2019 roku Gmina Gardeja, w oparciu o zawarte umowy, poniosła koszty w łącznej wysokości. 

 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  - 849.036,04 

 

XI. Podsumowania i wnioski. 

      Opracowana „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gardeja za 2019 

rok prowadzi do następujących wniosków, iż: 

 Gmina Gardeja we właściwy sposób wdrożyła system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy, wyłączając nieruchomości 

niezamieszkałe; 

 zdolności przerobowe Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu 

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., z siedzibą w Gilwie Małej 8 były w roku 2019 wystarczające dla 

przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gardeja. 

W związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zgodnie, z którym zmianie ulegają terminy do złożenia 

sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na szczeblu gmin 

przedmiotowy punkt, z uwagi na brak pełnych danych, zostanie uzupełniony w przewidywanym 

terminie do 30 września 2020 r. 

     

 

  

 

 


