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ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE PASYM
ZA 2015 R.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. 2013
poz. 1399 ze zm.) Burmistrz Miasta Pasym dokonuje corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza zawiera:
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania:
Odpady komunalne zmieszane odbierane były w 2015 r. przez Remondis Olsztyn
Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn. Firma Remondis przekazywała odpady
zmieszane oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do instalacji: Zakładu Odzysku
i Biostabilizacji, Różanki 12, 14-240 Różanki (Susz) oraz do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn. Odpady zielone
przekazywane były do instalacji: "Euro-Integra" Jarosław Ambroziak, Ługwałd 42,
11-001 Dywity. Remondis Olsztyn przekazuje odpady zmieszane do ich
przetworzenia. Wysoki stopień przetworzenia odpadów zmieszanych pozwala na
znaczne ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych oraz
spełnienie wymaganych poziomów określonych w rozporządzeniu. Od grudnia
2015 r. zmieszane odpady komunalne przekazywane są, zgodnie z wymaganiami

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako 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.
2.

Potrzeby

inwestycyjne

związane

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi:
Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczą
utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W tym celu
złożono wniosek o wpisanie inwestycji do Planu Inwestycyjnego obecnie
aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja

budowy

PSZOK-u

jest

zależna

od

dofinasowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:
Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w zakresie odbierania,
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w okresie
od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. związane były z płacą dla firmy odbierającej
odpady w związku z tym, iż przetarg dotyczył odbierania i zagospodarowania
odpadów w tym okresie. Zryczałtowany koszt miesięczny brutto w tym okresie
wyniósł 44471,16 zł (311298,12 zł za miesiące I-VII 2015 r.). Po tym okresie odpady,
zgodnie

z

Wojewódzkim

zagospodarowymwane
w

w

Planem

Gospodarki

Zakładzie

Gospodarki

Odpadami,
Odpadami

miały

być

Komunalnymi

Olsztynie. W związku z przedłużającym się rozruchem ZGOK-u odpady były

zagospodarowywane przez firmę odbierającą. Koszty odbioru brutto za okres
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 148915,80 zł. Koszty
zagospodarowania za miesiące od sierpnia do grudnia 2015 r. wyniosły 78120,51 zł.

4. Liczba mieszkańców:
Liczba mieszkańców gminy Pasym zameldowanych na stałe i czasowo na dzień
31.12.2015 r. - 5390, w tym:
 na terenach miejskich – 2566
 na terenach wiejskich – 2824
Liczba osób zamieszkałych na dzień 31.12.2015 wynikająca ze złożonych
deklaracji wynosi 4217 osoób i podlega ciągłym zmianom w związku ze zmianami
liczby

mieszkańców

zamieszkałych.

Różnica

miedzy

zameldowanymi,

a zamieszkałymi po weryfikacji jest znaczna i świadczy o emigracji mieszkańców
z terenu gminy.
5. Liczba 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.
Umowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych w gminie Pasym jest
bezprzedmiotowa, gdyż gmina uchwałą nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pasym,
niezamieszkałych przez mieszkańców, na terenie których powstają odpady
komunalne, przejęła odbiór odpadów komunalnych także od nieruchomości
niezamieszkałych (działalność, rekreacja, instytucje, itp.). Liczba właścicieli
nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe w 2015 r. przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu wyniosła 1234.
6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2015 r.
Ilość odpadów komunalnych wytworzanych teoretycznie na terenie gminy
wg wskaźnika

GUS-u 251 kg/osobę/rok wynosi wg osób zameldowanych –

1352,89 Mg, natomiast wg osób zamieszkałych z deklaracji – 1058,47 Mg

Ilość odpadów selektywnych (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, metale)
wytworzonych teoretycznie na terenie gminy wg Rozporządzenia 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. 2012, poz. 645) wynosi 405,02 Mg.
Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2015 r.:
Odpady komunalne zmieszane (20 03 01) – 853,8 Mg
Opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 27,2 Mg
Papier i tektura (20 01 01) – 6,1 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 13,6 Mg
Tworzywa sztuczne (20 01 39) – 35,1 Mg
Opakowania ze szkła (15 01 07) – 79,2 Mg
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 7,4 Mg
Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 33,4 Mg
Odpady remontowo-budowlane (17 01 07) – 11,5 Mg
Zużyte opony (16 01 03) – 1,7 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne (20 01 23, 20 01 35, 16 02 13, 20 01 36) – 1,6 Mg
7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości

z

sortowania

odpadów

komunalnych

przeznaczonych

do

składowania :
Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) – 853,8 Mg
Odpady zielone (20 02 01) – 7,4 Mg
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania (19 12 12) – 0,0 Mg
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