Dźwierzuty, dn. 30.04.2020 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE DŹWIERZUTY
ZA 2019 R.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U.
z 2019 poz. 2010 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Dźwierzuty
dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Analiza zawiera:
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających
bodegradacji oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mehaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Odpady komunalne zmieszane odbierane były w 2019 roku przez Zakał Gospodrki Komunalnej
w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty, która przekazywała odpady zmieszane
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaów
komunalnych, zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, do jedynej
instalacji w Regionie Centralnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w całości do Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn. Zakaład
Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach przekazywał odpady zmieszane do ich przetworzenia.
Wysoki stopień przetworzenia odpadów zmieszanych pozwolił na znaczne ograniczenie ilości
składowanych odpadów biodegradowalnych oraz spełnienie wymaganych poziomów określonych

w rozporządzeniu.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczą utworzenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedsięwzięcie zostało umieszczone w Planie
Inwestycyjnym aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
3. Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych:
Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w zakresie odbierania odpadów w okresie
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosiły 367 740,00 zł.
Koszty odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie w tym okresie wyniosły 470 917,34 zł.
4. Liczba mieszkańców:
Łączna liczba mieszkańców Gminy Dźwierzuty, stan na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6658.
Liczba osób zamieszkałych na dzień 31.12.2019 wynikająca ze złożonych deklaracji wynosi 4564
osób i podlega ciągłym zmianom w związku ze zmianami liczby mieszkańców zamieszkałych.
Różnica między zameldowanymi, a zamieszkałymi po weryfikacji jest znaczna i świadczy
o emigracji mieszkańców z terenu gminy.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina
powinna podjąć działania.
Umowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych w gminie Dźwierzuty jest bezprzedmiotowa,
gdyż Gmina uchwałą nr XIX/160/2012 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Dźwierzuty, niezamieszkałych przez mieszkańców, na terenie których powstają
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6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2019 r.
Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 r.:


Odpady komunalne zmieszane (20 03 01) –884,56 Mg



Papier i tektura (20 01 01) – 15,14 Mg



Tworzywa sztuczne (20 01 39) – 73,18 Mg



Opakowania ze szkła (15 01 07) – 65,40 Mg



Zużyte opony (16 01 03) – 6,738 Mg



Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17

03 02 (17 09 04) – 20,02 Mg


Urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 4,10 Mg



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zaw. substancje niebezpieczne (20 01 35*) –
5,72 Mg



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,
20 01 35 (20 01 36) – 2,32 Mg



Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) (20 01 99) – 22,36
Mg



Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 28,42 Mg



Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 58,20 Mg

Wymagane poziomy recyklingu
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:
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Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
w wysokości 26,70 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2019 nie został
osiągnięty.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
które gmina jest zobowiązana osiągnąć w poszczególnych latach:
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Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 0,55 %. Poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w roku 2019 został osiągnięty.

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) –13,440 Mg
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 0,000 Mg
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania (19 12 12) – 4,154 Mg
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