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1. WPROWADZENIA
1.1 Podstawa prawna
Podstawę prawną do sporządzenia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Puck za rok 2013 stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn.
zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy
zobligowane zostały do dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na swoim terenie administracyjnym w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
1.2 Cel i zakres sporządzenia analizy
Celem sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
jest
zweryfikowanie możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zakres analizy został określony przepisami art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399
z późn. zm.). Treść analizy stanu gospodarki odpadami powinna zawierać wszystkie
zagadnienia enumeratywnie wymienione w wyżej cytowanej ustawie, mianowicie:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania,
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
4) liczby mieszkańców,
5) liczby 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) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu gminy.

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINU
PUCK
2.1 Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck funkcjonuje
w oparciu o następujące akty prawne:
ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.),
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ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz.21 z późn.
zm.),
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 przyjęty uchwałą Nr
416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku,
zmieniony przez uchwały: uchwała Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012 roku,
uchwała Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, uchwała Nr 764/XXXVI/13 z
dnia 20 grudnia 2013 roku,
uchwała Nr XXIV/78/12 Rady Gminy Puck z dnia 27 września 2012 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, zmieniona
uchwała Nr XXXIV/13 Rady Gminy Puck z dnia 3 lipca 2013 roku,
uchwała Nr XXV/94/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
uchwała Nr XXV/103/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą Nr XXXV/72/13 z dnia 6 sierpnia 2013
roku,
uchwała Nr XXV/104/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie
ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
uchwała Nr XXVII/117/12 Rady Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2.2 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2013 roku – 30.06.2013
roku
W okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku odbiór odpadów komunalnych z
terenu Gminy Puck dobywał się na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez
właścicieli nieruchomości a przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów
komunalnych posiadającymi zezwolenia z tym zakresie.
Odbiór odpadów odbywał się z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie. Nie była
prowadzona segregacja odpadów u źródła ich powstawania, a odpady odbierane były
przez firmy wywozowe jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.
Ponadto, od 2001 roku w Gminie Puck funkcjonował system selektywnej zbiórki
odpadów. W każdej z miejscowości położonych na obszarze Gminy Puck funkcjonowały
zbiorcze punkty (łącznie 113 pojemników i 2 kontenery), do których mieszkańcy mogli
przekazać bezpłatnie posegregowane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru.
Koszt odbioru i zagospodarowania zgromadzonych odpadów oraz koszt utrzymania
pojemników regulowany był z budżetu gminy. Ten system selektywnej zbiórki odpadów
surowcowych funkcjonował do końca 2013 roku.
2.3 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.07.2013 roku – 31.12.2013
roku
Z dniem 01.07.2013 roku, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Gmina Puck przejęła obowiązek gospodarowania odpadami
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komunalnymi powstającymi na jej terenie. Z uwagi na wielkość i rozpiętość obszarową
Gminy Puck, nowym systemem objęte zostały tylko nieruchomości zamieszkałe.
Na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonano
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalono wysokość
stawki. Za najbardziej zasadną metodę ustalenia przedmiotowej opłaty uznano metodę
opierającą się na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
W roku 2013 miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosiła:
13,60 zł/ od osoby – za odpady gromadzone w systemie zmieszanym
(niesegregowanym),
10,00 zł/ od osoby – za odpady gromadzone w sposób selektywny.
Począwszy od dnia 01.07.2013 roku odpady komunalne odbierane były przez
przedsiębiorcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego – Pucką Gospodarkę
Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przy ulicy Zamkowej 6.
Umowa na odbiór odpadów zawarta została na okres 1,5 roku tj. od dnia 01.07.2013
roku do 31.12.2014 roku. W ramach podpisanej umowy PGK Sp. z o.o. realizowała
zadanie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Odbiór odpadów komunalnych odbywał się na zasadach określonych uchwałami Rady
Gminy Puck z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącymi prawo
miejscowe.
Odbiorem u tzw. „źródła”, czyli bezpośrednio z nieruchomości, objęte są następujące
frakcje odpadów komunalnych:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
papier i makulatura,
szkło,
tworzywa sztuczne i metal,
odpady biodegradowalne.
Wyżej wymienione odpady odbierane są w każdej ilości, z częstotliwością jeden raz
na dwa tygodnie, z wyjątkiem odpadów biodegradowalnych, które w okresie od
kwietnia do września odbierane są jeden raz na tydzień, a w okresie od października do
marca z częstotliwością jeden raz na miesiąc. Wszystkie te frakcje odpadów odbierane
są w dniu wyznaczone w harmonogramie wywozu odpadów.
Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Puck, zgodnie z
założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa P0morskiego 2018, zostają
przekazane celem zagospodarowania do oddalonej o około 62 km od Gminy Puck
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) w Czarnówku
– Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. „Czysta Błękitna Kraina”,
usytuowanej w Czarnówku 34, gmina Nowa Wieś Lęborska.
Odpady ulegające biodegradacji transportowane są do dwóch instalacji
zagospodarowania tego rodzaju odpadów:
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Swarzewo – Spółka
Wodno-Ściekowa „Swarzewo”, Swarzewo, ul. Władysławowska 84,
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Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Czarnówko –
Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. „Czysta Błękitna
Kraina”, Czarnówko 34.
Odpady surowcowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) są przekazywane
uprawnionym podmiotom zajmującym się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.
2.4 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zgodnie z założeniami art. 3 ust.2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, gminy zobligowane zostały do utworzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Realizując powyższy obowiązek Gmina Puck zorganizowała
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. PSZOK zlokalizowany
został w Pucku przy ulicy Zamkowej 6, na terenie stanowiącym bazę Puckiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Punkt czynny był w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem środy, w godzinach
1000 – 1800 oraz w soboty w godzinach 800 – 1400.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Puck,
objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami (którzy złożyli deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), mogli przekazać
następujące frakcje odpadów zebranych w sposób selektywny:
odpady szklane,
odpady z tworzysz sztucznych,
papier i tektura,
odpady zielone i biodegradowalne,
przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje),
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4
sztuki/rok/gospodarstwo domowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, wyłącznie te, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających zezwoleń – w ilości
240l/rok/gospodarstwo domowe.
3. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE GMINY PUCK W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
3.1 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania
Na terenie Gminy Puck nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, jak i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018
Gmina Puck przypisana została do północnego regionu gospodarki odpadami, dla którego
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wyznaczono główną Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK
Czarnówko.
Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Puck
transportowane są do tej instalacji. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania także zostają zagospodarowane w RIPOK Czarnówko.
Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, na mocy postanowień Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, są zagospodarowywane w
dwóch instalacjach regionalnych:
RIPOK Swarzewo,
RIPOK Czarnówko.
3.2 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W ramach ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości, Gmina Puck
utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W roku 2013 nie zrealizowano innych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.
W perspektywie funkcjonowania systemu należy zwrócić uwagę na dalszą rozbudowę
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co pozwoli na podniesienie poziomu
recyklingu. Niezbędne jest także podjęcie działań edukacyjnych podnoszących
świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Puck w zakresie właściwego postepowania
z odpadami.
3.3 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Głównym kosztem funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi są koszty odbierania i zagospodarowania (odzysku, recyklingu,
unieszkodliwiania) odpadów komunalnych zbieranych przez firmę wywozową od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Koszt odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych ustalony został w drodze procedury
przetargowej i stanowi stawkę ryczałtową, niezależną od ilości zebranych odpadów.
W okresie, w którym gmina stała się odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na swoim terenie, czyli w okresie lipiec – grudzień 2013 roku, koszt
odbioru i zagospodarowania odpadów wyniósł 699 840,00 zł (116 640,00 zł miesięcznie).
Do kosztów poniesionych przez Gminę Puck z tytułu odbierania, odzysku, recyklingu i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy także zaliczyć koszty dotyczące
utworzenia i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Kształtowały się one na poziomie miesięcznym 9 720,00 zł, czyli 58 320,00 zł za rok 2013.
W zakres kosztów funkcjonowania znowelizowanego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi wchodzą również wydatki poniesione na obsługę systemu: koszty
administracyjne, druk i dostarczenie deklaracji, kampania informacyjno-edukacyjna,
koszty egzekucyjne, upomnienia, wezwania. Wszystkie te koszty w 2013 roku wyniosły
45 017,00 zł.
Reasumując, koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Puck w roku 2013 przedstawia poniższa tabela.
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Lp.

Rodzaj zobowiązania

Kwota (w zł)

1.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych

699 840,00

2.

Utworzenie i obsługa PSZOK

58 320,00

3.

Koszty administracyjno-egzekucyjne

45 017,00

OGÓŁEM:

803 177,00

3.4 Liczba mieszkańców
Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Puck według danych z ewidencji
ludności na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 24 426.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych zostało, zgodnie ze
złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 712 osób.
Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Puck
wynika z faktu, iż te osoby mieszkają faktycznie na terenie innych gmin lub za granicami
kraju (z powodu np. pracy, nauki itp.), co wyjaśnione zostało w składanych przez
właścicieli nieruchomości informacjach zawartych w deklaracjach.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikacje danych ujętych w
deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na dzień 31.12.2013 roku do Urzędu Gminy Puck wpłynęło 6 076 deklaracji, co
stanowiło 99 % ogólnej liczby wymaganych deklaracji. Według złożonych deklaracji 55 %
mieszkańców zadeklarowało gromadzenie odpadów w sposób selektywny, a 45 %
mieszkańców zdecydowało się na system nieselektywny.
3.5 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna przejąć działania, o których mowa w art. 6
ust. 6 – 12
Gmina Puck, wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
objęła systemem tylko nieruchomości zamieszkałe.
Tym samym właściciele pozostałych nieruchomości , na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zobligowani są do posiadania indywidualnych
umów na odbieranie odpadów.
W 2013 roku, na mocy art. 6 ust. 1 została przeprowadzona kontrola u 191 właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
wytypowanych losowo.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż:
71 kontrolowanych właścicieli posiadało ważne umowy i wymagane dokumenty,
15 właścicieli nie miało podpisanych umów na odbiór odpadów, ale dopełnili
ustawowego obowiązku i podpisali stosowne umowy, których kopie przedłożyli,
76 właścicieli nieruchomości złożyło oświadczenia, iż wykonywana działalność
generuje odpady w miejscu świadczenia usługi, a nie w miejscu siedziby firmy
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29 właścicieli nie odpowiedziało na wezwania, jednakże dzięki współpracy z
firmami wywozowymi, Urząd Gminy Puck ustalono, że posiadają oni umowy na
wywóz odpadów.
Przeprowadzone czynności kontrolne nie skutkowały prowadzeniem postępowań
administracyjnych w oparciu o art. 6 ust. 6 – 12 ustawy o otrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
3.6 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Puck
Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Puck obejmuje swoją
wielkością zarówno odpady wytworzone w nieruchomościach zamieszkałych, jak i
wytworzone w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady.
Ilość odpadów komunalnych oszacowana została na podstawie kwartalnych
sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Puck w 2013 roku
wyniosła 4 724,3 Mg, w tym 4 043,0 Mg stanowiły odpady niesegregowane (zmieszane),
a 681,3 Mg frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

odpady zmieszane 4 043,0 Mg
odpady zebrane selektywnie 681,3 Mg

Wykres 1: Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Puck w 2013 roku.

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Puck w roku 2013
przedstawia tabela poniżej.
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

13,6

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

163,9

15 01 04

opakowania z metali

0,1

8

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

60,1

15 01 07

opakowania ze szkła

263,4

16 01 03

zużyte opony

0,3

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

30,6

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

3,5

17 04 05

żelazo i stal

4,1

17 06 04
20 01 08
20 01 23
20 01 35

20 01 36

materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
urządzenia zawierające freony
zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
(1)
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

1,8
81,6
0,9
6,9

2,6

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

45,4

20 03 01

niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

4 043,0

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

2,5

OGÓŁEM:

4 724,3

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w roku 2013 obrazuje poniższa tabela.
Kod zebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

Masa zebranych odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

0,2

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,3

15 01 07

opakowania ze szkła

0,3

16 01 03

zużyte opony

0,5

17 01 07

17 06 04

zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

0,8

0,1
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20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,7

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

1,2

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

1,1

OGÓŁEM:

5,2

3.7 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z
terenu Gminy Puck
W tabeli poniżej zestawione zostały ilości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Wielkość odpadów zmieszanych i odpadów zielonych wynikają ze sprawozdań
składanych prze podmioty odbierające odpady.
Natomiast dane o ilości odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania (odpady sklasyfikowane pod kodem 19 12
12) uzyskane zostały z Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o.
„Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, gdzie trafiał cały strumień odpadów zmieszanych.
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 043,0

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

45,4

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

81,6

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

1 163,1

4. PODSUMOWANIE
Zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn.
zm.), z dniem 01.07.2013 roku Gmina Puck wdrożyła nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Główne aspekty systemu gospodarowania odpadami w Gminie
Puck w 2013 roku:
przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne (wydano 2 broszury),
podjęto w ustawowym terminie wymagane uchwały z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
nowym systemem objęto nieruchomości zamieszkałe,
przyjęto metodę ustalenia wysokości opłaty liczona na podstawie osób
zamieszkujących daną nieruchomość,
odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierała firma Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wyłoniona w drodze przetargu,
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utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który
mieści się w Pucku przy ulicy Zamkowej 6 (baza PGK Sp. z o.o.),
odpady zbierane są w sposób selektywny w podziale na 5 frakcji: szkło, tworzywa
sztuczne, papier, odpady ulegające biodegradacji i pozostałe odpady zmieszane,
zebrano odpady komunalne o łącznej masie 4 724,3 Mg, w tym:
4 043,0 Mg odpadów zmieszanych (3 889,9 Mg poddanych innym procesom
przetwarzania i 153,1 Mg poddanych składowaniu),
127,0 Mg odpadów ulegających biodegradacji,
501,1 Mg odpadów surowcowych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal),
10,4 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych,
40,0 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
2,5 Mg odpadów wielkogabarytowych,
0,3 Mg zużytych opon samochodowych.
Wyżej przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że system gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2013 roku funkcjonował prawidłowo, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami.
Priorytetem dla Gminy Puck na następne lata jest dalsze uświadamianie mieszkańców
w dziedzinie prawidłowego postepowania z odpadami w celu ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego segregowania odpadów.
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