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1. WSTĘP

Roczna  analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  sporządzana  jest 

zgodnie z art.  3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dniem 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz  .U.  z  2016  r.,  poz.  250)  w  celu  weryfikacji 

możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania 

odpadami komunalnymi.

Do  sporządzenia  niniejszej  analizy  wykorzystano  dane  zawarte 

w sprawozdaniach  złożonych  przez  podmioty  odbierające  odpady  komunalne 

od  właścicieli  nieruchomości,  podmioty  prowadzące  punkty  selektywnego  zbierania 

odpadów  komunalnych  oraz  rocznym  sprawozdaniu  z  realizacji  zadań  z  zakresu 

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  oraz  inne  dostępne  dane  wpływające  na 

koszty  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  W  analizie  zawarto 

w szczególności:

1) możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów 

zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-

biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych 

do składowania;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3) koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4) liczbę mieszkańców;

5) liczbę  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;

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7) 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.
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2. MOŻLIWOŚCI  PRZETWARZANIA  ZMIESZANYCH  ODPADÓW 
KOMUNALNYCH,  ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI 
Z  SORTOWANIA  I  POZOSTAŁOŚCI  Z  MECHANICZNO 
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  odpady  komunalne  należy 

zagospodarować  w  regionalnych  instalacjach  zlokalizowanych  w  obrębie 

wyznaczonych  regionów,  o  których  mowa  w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki 

Odpadami. Trzcianka należy do regionu I, w którym status  regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych posiadają:

1) Składowisko Odpadów Komunalnych w Kłodzie, m. Kłoda, 64-930 Szydłowo; 

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 1, 64-

920 Piła; 

2) Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie, Zakład Mechaniczno 

- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy k/Złotowa;

3) Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn (gmina 

Wągrowiec) Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie;

4) Kompostownia pryzmowa - GWDA Sp. z o.o, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła;

W przypadku  braku  mocy  przerobowych  odpady  kierowane  są  do  instalacji 

zastępczych:

1 kompostownia   Zofiowo  gm. Czarnków 

2 sortownia odpadów  Studzieniec  gm. Rogoźno  

3 sortownia odpadów  Kłoda  gm. Szydłowo

4 składowisko odpadów Sławienko  gm. Lubasz 

5 składowisko odpadów Sierakówko  gm. Połajewo

6 składowisko odpadów Marianowo  gm. Wieleń

7 składowisko odpadów Międzybłocie gm. Złotów

8 składowisko odpadów Zofiowo gm. Czarnków  

9 składowisko odpadów Studzieniec  gm. Rogoźno

Ponadto,  zgodnie  z  hierarchią  postępowania  z  odpadami,  gromadzone  w  sposób 

selektywny  odpady  komunalne  przekazywane  były  do  instalacji  odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów. Hierarchia postępowania z odpadami określona została 

w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Biorąc pod uwagę powyższe, zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone 

i biodegradowalne z terenu gminy Trzcianka kierowane były do regionalnych instalacji 

przetwarzania  odpadów  komunalnych.  Natomiast  frakcje  odpadów  zebranych 

selektywnie przekazywano do specjalistycznych zakładów recyklingu i przetwarzania 

odpadów.

Analiza  aktualnego  stanu  pod  kątem  mocy  przerobowych  wskazuje  na 

wystarczające  moce  przerobowe  w  zakresie  zagospodarowania  odpadów 

biodegradowalnych oraz zielonych. Natomiast odnosząc się do zmieszanych odpadów 

komunalnych  to  zagospodarowanie  ich  w  regionalnej  instalacji  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn było niemożliwe z uwagi 

na brak mocy przerobowych w związku z czym odpady były kierowane do instalacji 

zastępczej  -  Sortownia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w  Kłodzie,  64-930 

Szydłowo.  W listopadzie  2016 r.  uruchomiono  regionalną  instalację  Miejski  Zakład 

Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Złotowie,  Zakład  Mechaniczno  -  Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy k/Złotowa, jednak odpady z gminy 

Trzcianka przyjmowane były do przedmiotowej instalacji od miesiąca grudnia 2016r. 

Natomiast w przypadku awarii lub gdy instalacja nie mogłaby przyjmować odpadów z 

innych  przyczyn  w  danym  okresie  odpady  ponownie  będą  kierowane  do  instalacji 

zastępczej.

3. EDUKACJA  EKOLOGICZNA,  POTRZEBY  INWESTYCYJNE 

ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

W ramach  edukacji  ekologicznej,  gmina  Trzcianka  udostępnia  mieszkańcom 

ulotki informacyjne oraz naklejki na pojemniki z wytycznymi dotyczącymi  segregacji 

odpadów  komunalnych.  Wszystkie  informacje  dotyczące  funkcjonowania  systemu 

gospodarki  odpadami  komunalnymi  są  udostępnione  mieszkańcom  na  stronie 

internetowej www.eko.trzcianka.pl. Ponadto w listopadzie 2016 roku w ramach edukacji 

ekologicznej  udzielono  wsparcia  finansowego  dla  konkursu  gminnego  plastyczno  – 

ekologicznego „Coś pięknego i ekologicznego – przedmioty dekoracyjne z materiałów 

wtórnych”.  Konkurs  skierowany  został  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  ich 

rodziców.

W  analizowanym  okresie  w  gminie  Trzcianka  nie  realizowano  inwestycji 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
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4. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W SPRAWIE  GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA  TERENIE  GMINY  TRZCIANKA

W związku z wejściem w życie dnia 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 

2014 r. o zimnie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych  ustaw  (Dz.  U.  Z  2015  r.,  poz.87)  nastąpiła  konieczność  zmiany  niektórych 

uchwał wydanych na podstawie m.in. art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.

W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

1) Nr XXVI/209/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w zamian za  uiszczoną przez  właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) Nr XXVI/208/16 Rady miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie gminy Trzcianka

3) Nr XXVI /210/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

5. ZASADY  FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU,  OPŁATY  ZA  ODBIÓR 

ODPADÓW, LICZBA MIESZKAŃCOW

Gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 roku 

objęte  są  tylko  nieruchomości  zamieszkałe.  Natomiast  właściciele  nieruchomości 

niezamieszkałych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy 

korzystania  z  usług  wykonywanych  przez gminną  jednostkę  organizacyjną  lub 

przedsiębiorcę  odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości, 

wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez 

okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie wsi odpady komunalne zbierane są 

w sposób selektywny w systemie u źródła i gromadzone są w pojemnikach lub workach 

oznaczonych  odpowiednimi  kolorami,  w  stosunku  do  każdego  rodzaju  odpadu 

zbieranego selektywnie: 
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1) pojemniki  lub  worki  w  kolorze  żółtym  -  odpady  opakowaniowe,  tj.  papier 

i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

2) pojemniki lub worki w kolorze białym lub zielonym - szkło (białe i kolorowe); 

- oraz brązowy pojemnik - na odpady biodegradowalne.

W zabudowie  wielorodzinnej  selektywna  zbiórka  odpadów  prowadzona  jest 

w  systemie  pojemnikowym  -  odpady  komunalne  zbierane  w  sposób  selektywny 

gromadzone są w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami, w stosunku do 

każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie: 

1) pojemnik  żółty  -  na  odpady  opakowaniowe,  tj.  papier  i  tektura,  tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

2) pojemnik biały lub zielony typu IGLO- na szkło białe i kolorowe; 

3) pojemnik brązowy - na odpady biodegradowalne. 

Ponadto na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych w Trzciance 

przy ul. Wieleńskiej funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

gdzie  przyjmuje  się  każdą  ilość  oraz  każdy  rodzaj  odpadów  zbieranych  w  sposób 

selektywny  na  nieruchomościach  zamieszkałych:  papier  i  tektura,  metal,  tworzywa 

sztuczne,  szkło,opakowania  wielomateriałowe,  odpady  komunalne  ulegające 

biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Godziny otwarcia 

punktu: od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00, a w soboty 9:00 – 14:00.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały uregulowane 

w uchwale Nr V/36/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie 

wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

Rada  Miejska  Trzcianki  ustaliła  dwa  sposoby  gospodarowania  odpadami  przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) gospodarowanie odpadami w sposób selektywny – stawka uzależniona jest od 

ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

- do dwóch osób – 25.00 zł miesięcznie,

– trzy i więcej – 36,00 zł miesięcznie;
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2)  gospodarowanie  odpadami  w  sposób  nieselektywny  –  stawka  56,00  zł 

miesięcznie od gospodarstwa domowego. 

Górne  stawki  opłat  za  odbiór  odpadów  komunalnych  dla  właścicieli 

nieruchomości  niezamieszkałych  zostały  uregulowane  w  uchwale  nr  XLVII/334/10 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ustalono  następujące  górne  stawki  opłat  jeżeli  odpady  nie  są  zbierane  w  sposób 

selektywny:

1) z jednego pojemnika 110l-120l – w wysokości 15 zł

2) z jednego pojemnika o pojemności 240 l – w wysokości 24 zł

3) za 1 m 3 – w wysokości 90 zł

Ustalono  następujące  górne  stawki  opłat  jeżeli  odpady  są  zbierane  w  sposób 

selektywny:

1) z jednego pojemnika o pojemności 110l-120l – w wysokości 14 zł

2) z jednego pojemnika o pojemności 240l – w wysokości 21 zł

3) za 1 m3- w wysokości 75 zł

Zgodnie  ze  stanem  na  dzień  31.12.2016  roku  Gmina  Trzcianka  liczyła  24  188 

mieszkańców.

Według posiadanych danych na dzień 31.12.2016 roku w systemie naliczającym opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, znajdowało się:

Liczba gosp. dom. (szt) Sposób gromadzenia odpadów

6866 Selektywnie

502 nieselektywnie
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Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Wg stanu na 1 stycznia 2016 roku zaległości w opłacie wynosiły: 400.937,79 zł, a 

nadpłata 14.885,4 zł.

Rozliczenie  dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w  2016 r.

Saldo 
początkowe

Przypisy minus 
odpisy

Należności Dochody 
otrzymane

Saldo końcowe

386 052,45 zł 2 848 653,70 zł 3 234 706,15 zł 2 808 964,12 zł 425 742,03 zł

Wyliczenie wskaźnika ściągalności od 1 lipca 2013

Rok Przypisy minus 
odpisy

Dochody 
otrzymane

Saldo końcowe Ściągalność

2013 1 592 796,00 zł 1 441 241,76 zł 151 554,24 zł 90,49%

2014 2 958 854,50 zł 2 789 050,45 zł 169 804,05 zł 94,26%

2015 2 832 426,40 zł 2 767 732,24 zł 64 694,16 zł 97,72%

2016 2 848 653,70 zł 2 808 964,12 zł 425 742,03 zł 98,60%

Razem 10 232 730,60 
zł

9 806 988,57 zł 425 742,03 zł 95,84%

Z  powyższego  zestawienia   wynika,  że  ściągalność  opłaty  systematycznie  wzrasta. 

Powyższe jest wynikiem podejmowanych czynności windykacyjnych- systematycznie 

wystawiane są upomnienia, a w przypadku braku wpłaty – tytuły wykonawcze. W 2016 

roku  pobrano  2.030,93zł  odsetek  za  zwłokę  oraz  5.597,23  zł  kosztów  upomnienia 

i 38,00 zł opłaty prolongacyjnej.  

Rok 2016 Ilość szt.

Liczba upomnień 355

Liczba tytułów wykonawczych 456

6. KOSZTY  ZWIĄZANE  Z  ODBIOREM  I  ZAGOSPODAROWANIEM 

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  które 

obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;
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2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji  ekologicznej  w  zakresie  prawidłowego  postępowania  z  odpadami 

komunalnymi.

Tabela znajdująca  się  poniżej  przedstawia  wydatki  na finansowanie  gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Nazwa wydatku Kwota

Koszty administracyjne 223 984,53 zł

Nagrody konkursowe 500,00 zł

Zakup pojemników do zbiórki odpadów 24 535,92 zł

Zakup pojemników do przeterminowanych leków 3 690,00 zł 

Obsługa prawna 2 000,00 zł

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych 2 422 005,20 zł

RAZEM 2 676 715,65 zł

Do kosztów administracyjnych w roku 2016 zaliczono m.in.:

• wynagrodzenia pracowników i pochodne;

• szkolenia pracowników

• zakup materiałów biurowych i wyposażenia;

• opłaty za wodę, energię cieplną i energię elektryczna oraz  odpady komunalne;

• usługi pocztowe;

• obsługa bankowa;

• koszty egzekucji 

W wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego  w  dniu  30.04.2015  r. 

została zawarta umowa Nr ROL.272.1.2015.AB pomiędzy Gmina Trzcianka, a firmą 

KOMBUD  Sp.   z  o.  o.  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianka, na okres od 

01  stycznia  2016  roku  do  31  grudnia  2019  roku.  Wykonawca  za  realizację  zadań 

określonych w umowie  otrzymuje  miesięczne  wynagrodzenie  w kwocie  202 273,22 

złotych brutto.

W roku 2016 zakupiono 210 pojemników o pojemności 240 litrów w kolorze 

żółtym,  przeznaczonych  na  odpady  opakowaniowe.  Na  zrealizowanie  powyższego 

zadania przeznaczono 24 535,92 zł.
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W związku z zapisem art.  6r.  ust  1aa ,  ust  2  i  ust.  2c ustawy o utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach  środki  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki pochodzące 

z  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  które  nie  zostały wykorzystane 

w  poprzednim  roku  budżetowym,  mogą  być  wykorzystane także na  wyposażenie, 

zgodnie  z  regulaminem,  nieruchomości  przeznaczonych  do  celów  publicznych 

w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz 

utrzymywanie  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

Odnosząc się do powyższego:

• dochody w 2016 roku – 2 808 964,12 zł, 

• wydatki w 2016 roku – 2 676 715,65 zł, 

• środki niewykorzystane 2016 r. 132 248,47 zł.

Nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami z 2016 

roku przeznaczone zostały na zwiększanie w 2017 roku wydatków na administrowanie 

gospodarką odpadami o kwotę 99.810,47 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 

28 000,00 zł na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych oraz 4 438,00 zł 

na zakup pojemnika mobilnego do zbierania odpadów. 

7. LICZBA  WŁAŚCIELI  MIESZKAŃCÓW,  KTÓRZY  NIE  ZAWARLI 

UMOWY,  O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  w gminach 

właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  rzecz  gminy,  wykonując  obowiązek 

określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy 

korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2)  gminną  jednostkę  organizacyjną  lub  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady 

komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  wpisanego  do  rejestru  działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
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Ponadto  art.  6  ust.6  niniejszej  ustawy  wskazuje,  że  gmina  jest  obowiązana 

zorganizować odbieranie  odpadów  komunalnych  oraz  opróżnianie  zbiorników 

bezodpływowych w przypadku właścicieli  nieruchomości,  którzy nie  zawarli  umów, 

o których mowa w ust. 1.

W 2016 r. przedmiotowe działania nie były realizowane z uwagi na brak przesłanek 

uzasadniających ich wykonanie.
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8. ILOŚCI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ZEBRANYCH  NA  TERENIE 

GMINY TRZCIANKA

Tabela  znajdująca  się  poniżej  przedstawia  ilość  odebranych  odpadów 

komunalnych  z terenu gminy Trzcianka.

Nazwa i adres instala-
cji, do której zostały 

przekazane odpady ko-
munalne

Kod odebranych odpa-
dów komunalnych

Rodzaj odebranych od-
padów komunalnych

Masa odebranych 
odpadów komu-

nalnych [Mg]

GWDA Sp. Z o.o. ul. Na 
Leszkowie 4, 64-920 

Piła Składowisko Odpa-
dów w Kłodzie, 64-930 

Kłoda

20 03 07 Odpady wielkogabaryto-
we

67,2

RIPOK Piła, Altvater 
Piła Sp. Z o.o. Sortownia 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Kłodzie, 

64-930 Szydłowo

20 03 01 Niesegregowane (zmie-
szane) 

odpady komunalne

4685,9

Miejski Zakład Usług 
Komunalnych Sp. Z o.o. 
w Złotowie, Zakład Me-
chaniczno – Biologicz-
nego Przetwarzania Od-
padów Komunalnych w 

Stawnicy k/Złotowa

20 03 01 Niesegregowane (zmie-
szane) 

odpady komunalne

603,660

GWDA Sp. Z o.o. ul. Na 
Leszkowie 4, 64-920 

Piła Składowisko Odpa-
dów w kłodzie, 64-930 

Kłoda

20 02 03 Inne odpady nieulegają-
ce 

biodegradacji

275,06

TOM Elektrorecykling 
Sp. Z o.o., ul. Pomorska 

112, 70-812 Szczecin

20 01 36 Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 za-

wierające niebezpieczne 
składniki

5,857

TOM Elektrorecykling 
Sp. Z o.o., ul. Pomorska 

112, 70-812 Szczecin

20 01 35 Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 

02 35

8,465

GWDA Sp. Z o.o. ufl. 
Na Leszkowie 4, 64-920 
Piła Składowisko Odpa-
dów w kłodzie, 64-930 

Kłoda

17 01 80 Usunięte tynki, tapety i 
okleiny, itp.

94,860

Miejski Zakład Oczysz-
czania – wysypisko z 

siedzibą w Pile, ul. Ku-
socińskiego 1, 64-920 

Piła, Składowisko Odpa-
dów w Kłodzie, 64-930 

Kłoda

17 01 07 Zmieszane odpady z be-
tonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 
ceramicznych i elemen-
tów wyposażenia inne 

niż w 17 01 06

130,020
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Miejski Zakład Oczysz-
czania- wysypisko z sie-
dzibą w Pile – ul. Kuso-
cińskiego 1, 64-920 Piła- 

Składowisko Ziemi i 
gruzu ul. Polna, Piła

17 01 07 Zmieszane odpady z be-
tonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 
ceramicznych i elemen-
tów wyposażenia inne 

niż w 17 01 06

41,300

Miejski Zakład Oczysz-
czania- wysypisko z sie-
dzibą w Pile – ul. Kuso-
cińskiego 1, 64-920 Piła- 

Składowisko Ziemi i 
gruzu ul. Polna, Piła1

17 01 01 Odpady betonu oraz 
gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów

10,000

Miejski Zakład Oczysz-
czania – wysypisko z 

siedzibą w Pile, ul. Ku-
socińskiego 1, 64-920 

Piła, Składowisko Odpa-
dów w Kłodzie, 64-930 

Kłoda

17 01 01 Odpady betonu oraz 
gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów

8,840

RHENUS RECYKLNIG 
POLSKA Sp.  Zo.o. Za-

kład Przetwarzania 
Stłuczki Szklanej, ul. 

Wawelska 107, 64-920 
Piła

15 01 07 Opakowania ze szkła 307,260

Miejski Zakład Usług 
Komunalnych Sp. Z o.o. 
w Złotowie, Zakład Me-
chaniczno – Biologicz-
nego Przetwarzania Od-
padów Komunalnych w 

Stawnicy k/Złotowa

15 01 06 Odpady zmieszane opa-
kowaniowe

6,120

Altvater Sp. Z o.o.  Sor-
townia Odpadów Opa-

kowaniowych, ul. Łącz-
na 4a, 64-920 Piła

15 01 06 Odpady zmieszane opa-
kowaniowe

384,740

Altvater Piła Sp.z o.o., 
ul. Łączna 4a, 64-920 
Piła, Sortownia surow-

ców wtórnych

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

1,079

NTK Trade Sp.  Zo.o. ul. 
Walki Młodych 30, 64-

920 Piła

15 01 02 Odpady z tworzyw 
sztucznych

2,150

EUROWARTEX Sp. Z 
o.o. ul. Zjednoczenia 

291/38, 62-003 Biedru-
sko

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

33,120

SUMA 6 665,63
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Tabela  znajdująca  się  poniżej  przedstawia  informację  o  odebranych  odpadach 

ulegających biodegradacji 

Nazwa i adres instala-
cji, do której zostały 
przekazane odpady 

komunalne ulegające 
biodegradacji

Kod odebranych 
odpadów komu-
nalnych ulegają-

cych biodegradacji

Rodzaj odebranych odpa-
dów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji

Masa odebranych od-
padów komunalnych 

ulegających  biodegra-
dacji [Mg]

GWDA Sp. Z o.o. ul. 
Na Leszkowie 4, 64-
920 Piła Składowisko 
Odpadów w Kłodzie, 

64-930 Kłoda

20 02 01
Odpady ulegające 

biodegradacji
669,960

TOM Sp.  Z o.o., ul. 
Kossaka, 64-920 Piła

15 01 01
Opakowania z papieru

 i tektury
51,44

NTK Trade Sp. Z o.o., 
ul. Walki Młodych 30, 

64-920 Piła
15 01 01

Opakowania z papieru
 i tektury

9,006

SUMA 730,406

9. PODSUMOWANIE

Jednym  z  głównych  celów  znowelizowanego  systemu  gospodarki  odpadami 

komunalnymi  jest  osiągniecie  we  wskazanym  terminie  odpowiednich  poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska  oraz  zwiększenie  poziomu  recyklingu  i  odzysku  odpadów  zebranych 

selektywnie.

Gminy są zobowiązane do osiągnięcia  do dnia 31 grudnia 2020 roku odpowiednich 

poziomów.

2012r. 2013r
.

2014r. 2015r
.

2016r
.

2017r
.

2018
r.

2019r
.

2020
r.

Papier, metal, 
tworzywo sztuczne, 
szkło

14 12 14 16 18 20 30 40 50

Poziom osiągnięty 
przez gminę 
Trzcianka

17,5 17,7 22,6 33,5 30,98 - - - -
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2012 r. 2013 r. 2014 r.
2015 

r.
2016 r. 2017 r.

2018 
r.

2019 
r.

2020 
r.

Inne niż 
niebezpieczn
e odpady 
rozbiórkowe 
i budowlane

30 36 38 40 42 45 50 65 75

Poziom 
osiągnięty 
przez gminę 
Trzcianka

100 46 77,4 70,6 100 - - - -

Natomiast do 16 lipca 2020 roku gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.

2012 
r.

2013 
r.

2014 
r.

2015 
r.

2016 
r.

2017 
r.

2018 
r.

2019 
r.

2020 
r.

Dopuszczalny poziom 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania w 
stosunku do masy tych 
odpadów 
wytworzonych w 1995r. 

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Poziom osiągnięty 
przez gminę Trzcianka

76,8 34,8 0,8 3,4 9,6 - - - -

Po  dokonaniu  analizy  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie 

gminy Trzcianka w roku 2016 należy przyjąć,  iż nowy system przynosi  zamierzone 

efekty. Gmina Trzcianka wywiązuje się z obowiązku ustawowego osiągając wymagane 

poziomy  recyklingu  i  odzysku.  Priorytetowym  celem  gminy  jest  zwiększanie 

świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzące 

do  ograniczenia  ilości  wytwarzanych  odpadów  oraz  odpowiedniego  sortowania 

odpadów komunalnych.
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