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1 Wstęp 

 
Nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                        

i porządku w gminach, wprowadziła szereg obowiązków w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Wytyczne zakładają, że samorząd, który jest odpowiedzialny            

za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien również odpowiadać za odebranie                

i właściwe zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości. W nowym systemie 

gospodarki odpadami komunalnymi gmina przejęła obowiązki zbierania                                     

i zagospodarowania odpadów komunalnych, dzięki czemu uzyskała możliwość 

nadzorowania gospodarowania odpadami na swoim terenie. W związku z tym każdy 

samorząd gminny zobowiązany został do ustanowienia systemu selektywnego zbierania          

i zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomości, zorganizowania przetargu                  

i zapewnieniu prawidłowego działania systemu, mając na uwadze uwarunkowania 

miejscowe. 

 

1.1 Cel opracowania 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy KOSAKOWO, sporządzoną w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia       

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 

1399 z późn. zm.). Na podstawie art. 9tb w/w ustawy określony został wymagany   jej 

zakres.  

Analiza określa: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych                               

do składowania,  

b) potrzeby  inwestycyjne  związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

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

i  unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,  

d) liczbę mieszkańców, 

e)  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 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

f)  ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

g)  ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości        

z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. 
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1.2 Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 

Przy sporządzaniu niniejszej analizy oparto się o przepisy prawne dotyczące 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dokumenty o charakterze strategicznym, 

tj.:  

a) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku                            

w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku,             

a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

objętym regulacją ustawy. 

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz 21 z późn. zm.).  

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu 

odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania                   

na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.               

Nr 1013, poz. 1232 z późn. zm.).  

Prawna ochrona środowiska wyraża się w regulacji określonych działań, 

podejmowanych wobec środowiska, a polegających w szczególności na: 

racjonalnym gospodarowaniu (pozyskiwaniu i wykorzystaniu) zasobów 

środowiska, czyli jego składników mających znaczenie gospodarcze lub służących 

do zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka; zachowywaniu elementów 

środowiska w stanie pierwotnym lub możliwie najbardziej do niego zbliżonym 

(zapobieganie zmianom istniejącego stanu lub przywracanie naruszonego stanu 

pierwotnego); kształtowaniu środowiska dla uzyskania założonych walorów                  

z punktu widzenia zaspokajania potrzeb człowieka (w tym restaurowanie                

i uzdrawianie zniszczonych elementów); zapobieganiu wprowadzania 

zanieczyszczeń, rozumianych jako zjawiska fizyczne, stany, formy substancji                

i energii o charakterze, ilości czy jakości nienaturalnej dla środowiska, 

naruszające jego równowagę.  

Cechami charakterystycznymi prawa ochrony środowiska, traktowanego jako 

narzędzie polityki środowiskowej jest to, że prawo to ma szeroko rozwinięte 

podstawy w naukach przyrodniczych, co odróżnia ten zespół norm od innych 

składników porządku prawnego. Obejmuje rozległy obszar unormowań prawnych, 

wykraczających poza każdą z dotychczas ustalonych gałęzi prawa, w skład tego 

systemu norm wchodzą instytucje prawne wywodzące się z różnych gałęzi prawa, 

według niektórych poglądów wyodrębniające się w nową gałąź. 

d) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888, z późn. zm.).  

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim 

muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska                  

oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie                

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
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e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. ws. poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 

masy tych odpadów(Dz. U. z 2012 r. poz 676). 

Rozporządzenie określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które gmina                         

jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposób obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów. 

Rozporządzenie określa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                

i rozbiórkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020r., a także 

sposób obliczania tych poziomów.  

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. ws. wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2012 r., Nr 630).  

g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. ws. katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  

h) Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2018 przyjęty Uchwałą               

nr Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 

roku. 

„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego" dotyczy odpadów 

wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar,                   

w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument wyznacza cele z zakresu 

gospodarki odpadami obejmujące lata 2012 - 2017 oraz perspektywicznie okres 

2018-2023.  Wskazuje również regiony gospodarki odpadami. 

i) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty uchwałą nr 217 Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183).  

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wyznacza szczegółowe kierunki i cele 

gospodarki odpadami komunalnymi. Zakłada on rozwój selektywnego zbierania 

odpadów, budowę instalacji do odzysku materiałowego i energetycznego                    

oraz ograniczenie składowania odpadów wyłącznie do odpadów przetworzonych.  

j) Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (M.P. Nr 

34, poz. 501). 
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1.3 Wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia w 2014 roku    
i w latach następnych 

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych 

do składowania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.                      

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku w stosunku                

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. to 50%. W latach następnych poziom ten 

kształtuje się następująco: 

 

 

Rok 2014-2015 2016-2017 2018-2019 16 lipca 2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 roku 

50 45 40 35 

 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, do odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, zalicza się: 

 papier i tekturę,  

 odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),  

 odpady z terenów zielonych,  

 odpady kuchenne i ogrodowe,  

  drewno (50%),  

 odpady wielomateriałowe (40%),  

 frakcję drobną < 10 mm (30%).  

Przyjmuje się, że w roku odniesienia tj. 1995, ilość odpadów ulegających 

biodegradacji wytworzonych przez jednego mieszkańca wsi wynosiła 47 kg, a przez                   

1 mieszkańca miasta 155 kg.   

Nalezy zauważyć, że masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji                   

z obszaru danej gminy, przekazanych do składowania, stanowi sumę ilości 

poszczególnych rodzajów odpadów ulegających biodegradacji przekazanych                              

do składowania, tj. również odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01                         

i pozostałości po ich sortowaniu o kodzie 19 12 12, jeśli przekazane zostały                               

do składowania, oraz odpadów zebranych w sposób selektywny – przy uwzględnieniu 

procentowego udziału frakcji ulegającej biodegradacji w ogólnej masie tego rodzaju 

odpadu, określonego w Rozporządzeniu.  

Zatem, w celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, niezbędnym jest prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych i przekazywanie ich do miejsc 

odzysku (przy czym odpady zielone trafiać powinny do regionalnych i zastępczych 
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instalacji przetwarzania odpadów komunalnych) oraz zagospodarowanie odpadów 

zielonych we własnym zakresie, między innymi poprzez przydomowe kompostowniki,               

tj. zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzaju odpady                     

nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. 

 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.                         

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą w roku 2014 

odpowiednio:  

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 14%,  

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 38%.  

 

Poziomy przewidziane do osiągnięcia w latach następnych wg ww. Rozporządzenia 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia [%]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

14 16 18 20 30 40 50 

 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone             

w Rozporządzeniu, zawiera poniższa tabela.  

 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysk innymi metodami[%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

38 40 42 45 50 60 70 

 

W przypadku tego rodzaju odpadów, pojawia się jednak problem związany                       

z ich klasyfikacją, w większości mieszczą się one, bowiem w grupie 17, a więc ich odbiór 

czy transport odbywa się nie tylko przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych, ale również przez inne firmy działające na podstawie odrębnych 

decyzji. Osiągane wskaźniki są jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdań 

otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne 

oraz wyników zbiórki w ramach funkcjonowania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Ponadto odpady tego rodzaju pochodzące z drobnych remontów 

są jeszcze w dalszym ciągu mieszane z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zatem                       

nie zawsze są one wydzielane z ogólnego strumienia odpadów komunalnych. 
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1.4 Charakterystyka Regionu Gospodarki Odpadami EKO DOLINA i gminy Kosakowo 

Z informacji zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami                            

dla Województwa Pomorskiego oraz  w uchwale w sprawie jego realizacji wynika,                      

że Gmina Kosakowo została ujęta w ustanowionym regionie gospodarki odpadami 

komunalnymi, który nosi nazwę Region EKO DOLINA.  

Tworzą go gminy:  

Gdynia, Sopot, Kosakowo, Luzino, Reda, Rumia, Szemud, Wejherowo (gm. wiejska), 

Wejherowo (gm. miejska). 

Region Eko Dolina jest obszarowo niewielkim regionem, jednak zamieszkiwany                     

jest przez ponad 460 tys. mieszkańców gmin powiatu wejherowskiego, gminy Kosakowo                 

oraz Gdyni i Sopotu. Region ten obsługiwany jest przez jedną instalację regionalną, 

zlokalizowaną w gminie Wejherowo, w miejscowości Łężyce - RIPOK Eko Dolina.                    

W regionie nie ma potrzeby wyznaczania instalacji zastępczych, gdyż RIPOK Eko Dolina 

posiada zdolności przerobowe, pozwalające na przyjęcie i przetworzenie odpadów 

komunalnych pochodzących od ponad 460 tys. mieszkańców.  

RIPOK EKO DOLINA wyposażony jest w następujące instalacje: 

 sortownię odpadów, 

 segment demontażu zużytego sprzętu RTV i AGD, 

 segment kruszenia gruzu wraz z kwaterą magazynową gruzu budowlanego, 

 kwaterę magazynową odpadów jednorodnych, 

 budynek wagowy, 

 segment rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, 

 podczyszczalnię ścieków i odcieków, 

 kompostownię pryzmową odpadów zielonych, 

 kompostownie halową do biostabilizacji frakcji podsitowej, 

 elektrownię biogazową, 

 pełną infrastrukturę techniczną 

oraz kwaterę składową służącą unieszkodliwianiu odpadów innych niż obojętne                          

i niebezpieczne. 

Gmina Kosakowo to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie puckim, 

położona jest nad Zatoką Pucką, na Kępie Oksywskiej. Gmina w całości znajduje                     

się w aglomeracji gdańskiej. 

1.5 Liczba ludności gminy Kosakowo 

Według danych wynikających z ewidencji ludności, teren gminy Kosakowo 

zamieszkuje 12006 osób – stan na dzień 13.12.2014 r. 

Według deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy, które Zarządzający przygotował 

wywiązując się z obowiązku ustawowego, systemem objętych zostało 11938 osób. Z uwagi 

na fakt, że opłata za odbiór odpadów naliczana jest od ilości zużytej wody, informacja                

w deklaracjach podawana jest jedynie do celów ewidencyjnych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na minimalną różnicę w ilości osób wynikających z prowadzonej 

ewidencji przez gminę, a zadeklarowaną i objętą systemem. Wskazuje to na precyzyjne 

przygotowanie się do organizacji systemu i daje możliwość jego sprawnego 

nadzorowania.  

Liczba nieruchomości (budynków mieszkalnych) objętych systemem wynosi 3357.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pucki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Pucka
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99pa_Oksywska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_gda%C5%84ska
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2 Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

2.1 Stan prawny 

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych                         

z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące                

od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W nowym tekście tej ustawy                    

z końca 2012 r. dodaje się ponadto, że zmieszane odpady komunalne pozostają 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet, jeżeli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady 

komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach  

nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (szkoły, 

przedszkola), infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi) oraz świetlice gminne, 

cmentarz, boiska sportowe, parkingi, przystanki. 

 Model gospodarowania odpadami wprowadzony nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zrodził wiele problemów zarówno natury prawnej                 

jak i faktycznej. Skutkiem wejścia w życie nowego systemu jest przejęcie przez gminy 

odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, powstającymi na ich terenie. Jednak 

próby realizacji założeń ustawodawcy, na podstawie często niespójnej i nieprecyzyjnej 

ustawy, sprowadzają się niejednokrotnie do balansowania przez samorządy pomiędzy 

własnym interesem, a oczekiwaniami pozostałych uczestników systemu, w oparciu                    

o rachunek ekonomiczny.  

Bezsprzecznie, stary system gospodarowania odpadami pozostawał archaiczny                       

w stosunku do zobowiązań przyjętych przez Polskę wskutek akcesji do Unii Europejskiej. 

W szczególności wymagania te dotyczyły uporządkowania gospodarki odpadami: budowy 

i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej, zapewniającej odzyskiwanie bądź 

unieszkodliwianie odpadów, zapewnienia warunków ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych 

odstępach czasowych oraz stopniowego zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych. 

We wskazanym zakresie, stary system gospodarowania odpadami nie przynosił 

pożądanych efektów, jak i nie pozostawiał możliwości jego ewolucji. Zdecydowano się 

zatem całkowicie przemodelować organizację gospodarowania odpadami w gminach, 

przenosząc odpowiedzialność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na samorządy. 

Podstawową zmianą w stosunku do starego systemu jest obligatoryjne przejęcie 

przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania 

odpadami.  Wprowadzony nowelą z 1 lipca 2011 r. model gospodarowania odpadami                  

ma służyć przede wszystkim:  

 uszczelnieniu systemu tak, aby obejmował on wszystkich „wytwórców” śmieci                

na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,  

  selektywnemu zbieraniu odpadów „u źródła” tj. wstępnej segregacji śmieci przez 

podmioty, które je wytwarzają,  

 zmniejszeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania, a także ogólnej ilości odpadów, 

  dążeniu do całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów, 
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  zapewnieniu budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej,                      

czyli instalacji służących odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów 

komunalnych w inny sposób aniżeli ich składowanie na tzw. wysypiskach, 

  właściwemu nadzorowi nad postępowaniem z odpadami komunalnymi, zarówno 

na etapie ich powstawania, jak i dalszego procesu dokonywanego                              

przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, 

  zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska, powstających w skutek transportu 

odpadów z miejsc ich wytwarzania do punktu odzyskiwania bądź 

unieszkodliwiania, dzięki podziałowi województw na regiony gospodarki 

odpadami. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

obecnie obowiązujący model gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje: 

 odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, 

 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 obsługę administracyjną systemu. 

Z uwagi na przemodelowanie całego systemu odbioru odpadów komunalnych, 

jednym z najważniejszych działań samorządów, niezbędnych do budowy nowej struktury 

było oszacowanie całkowitej ilości odpadów, które będą powstawać na terenie danej 

gminy. Czynność ta była niezbędna do analizy potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

budowy infrastruktury oraz wyliczenia opłaty pobieranej od mieszkańców. 

Z uwagi na wnoszone opłaty za gospodarowanie odpadami, kolejnym ważnym 

wskaźnikiem dla funkcjonowania nowego systemu jest zadeklarowanie rzeczywistej 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W gminie Kosakowo opłata 

jest naliczana od ilości zużytej wody, więc informacja o ilości mieszkańców podana 

została do celów ewidencyjnych.  Pozwoliła ona wyliczyć średni koszt gospodarowania 

odpadami na jednego mieszkańca. 

W gminie Kosakowo w 2014 roku obowiązywały następujące uchwały dotyczące 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 Uchwała nr XXXIX/7/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.02.2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. 

 Uchwała nr XXXVI/108/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 r.      

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Uchwała nr LII/102/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2013 r.                   

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat 

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo. 

 Uchwała nr XXXV/107/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012 roku                        

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kosakowo przyjętego uchwałą Nr XXXII/81/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

25 października 2012 roku. 
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 Uchwała nr LX/51/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21.08.2014 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo. 

2.2 Opis istniejącego systemu 

W pierwszej połowie 2013 roku, jak w większości gmin na terenie Polski w gminie 

Kosakowo, system gospodarki odpadami komunalnymi opierał się na umowach 

indywidualnych między firmami odbierającymi odpady komunalne a właścicielami  

nieruchomości. 

Od 1 lipca 2013 r. gmina na podstawie uchwał Rady Gminy Kosakowo 

wprowadziła system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmując nim wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kosakowo.                      

Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbiór 

odpadów odbywa się na takich samych zasadach, jak przed nowelizacją ustawy, czyli 

poprzez zawarcie indywidualnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne, a przedsiębiorcą, świadczącym usługi odbioru odpadów, 

który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów                    

od właścicieli nieruchomości. 

 Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane są w następujący sposób                    

i z następującą częstotliwością: 

Odbiór odpadów:   

 komunalnych zmieszanych z częstotliwością opróżniania pojemników                   

nie mniejszą niż:   

 z budynków jednorodzinnych – 2 razy w miesiącu,   

 z budynków wielorodzinnych – dwa razy na tydzień;  

 selektywnie zbieranych w systemie „u źródła” takich, jak: papier/tektura, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne                

i kolorowe, metal, z częstotliwością nie mniejszą niż:   

 z budynków jednorodzinnych – 2 razy w miesiącu,  

 z budynków wielorodzinnych – raz w tygodniu.   

 odpadów biodegradowalnych – 2 razy w miesiącu.   

 wielkogabarytowych, opon, budowlanych – 2 razy w roku podczas 

organizowanych akcji i na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK);   

 niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, powstających na terenie 

nieruchomości zamieszkałych, takich, jak:   

 przeterminowane leki – w wytypowanych aptekach i ośrodkach 

zdrowia, wskazanych na stronie internetowej Gminy; 

 zużyte baterie i akumulatory – w wytypowanych placówkach 

oświatowych, handlowych, obiektach użyteczności publicznej                          

i na bieżąco w PSZOK;  

 objazdowa zbiórka zgodnie z harmonogramem, zorganizowana przez 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
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 Odpady selektywnie gromadzone i zbierane są w następujący sposób:  

 w pojemnikach lub workach żółtych gromadzone są tworzywa sztuczne                       

oraz metale 

 w pojemnikach lub workach niebieskich gromadzona jest makulatura; 

 w pojemnikach lub workach zielonych gromadzi się opakowaniowe szkło kolorowe 

i bezbarwne; 

 w workach brązowych odpady zielone. 

 

W wyniku zorganizowanego przetargu w roku 2014 odbiorem                                            

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kosakowo 

zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia ul. Dębogórska 148, 84-230 

Rumia. 

Odpady zmieszane zebrane z terenu gminy Kosakowo, w roku 2014  

przekazywane były w całości do RIPOK - „EKO-DOLINA” Sp. z o.o. Al. Parku 

Krajobrazowego 99 Łężyce; 84-207 Koleczkowo. Jest to jedyna Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu „EKO DOLINA”. 

W Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, znajdują                          

się podmioty wskazane na stronie internetowej pod następującym linkiem: 

http://www.kzg.pl/index.php/gospodarka_odpadami,rejestr_dzialalnosci_regulowanej 

 

Opłaty za odbiór odpadów w 2014 roku przedstawiały się w sposób następujący: 

Opłata naliczana od średniej miesięcznej ilości wody zużytej na nieruchomości na cele 

bytowe (pomniejszona o odczyty z podliczników tj. ogród, pojenie zwierząt) – w deklaracji 

podawane jest roczne zużycie: 

 w przypadku segregacji 3,60 zł/m3  

 przy braku segregacji 4,68zł/m3. 
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Na dzień 31.12.2014r. złożonych zostało 3357 deklaracji. W oświadczeniach wskazano 

11 938 osób zamieszkałych.  W związku z faktem, że opłata naliczana jest od ilości 

zużytej wody, ilość osób w deklaracjach podawana była jedynie do celów ewidencyjnych. 

Na terenie gminy 2749 nieruchomości deklaruje segregację odpadów t.j. 10 239 

mieszkańców. Ilość gospodarstw w których mieszkańcy nie deklarują segregacji odpadów 

to 608 (1 699 mieszkańców).  

 

2.3 Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Kosakowo.  

Ilości odpadów komunalnych zostały ustalone wg sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady komunalne oraz według rocznego sprawozdania Wójta                    

z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Wśród całej 

ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Kosakowo w 2014 roku, 

największą część stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2881,4 Mg, 

co stanowi ok. 61 % wielkości wszystkich odpadów. 

 

Ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Kosakowo wg sprawozdania 

rocznego [Mg] 

Kod 

odpadu 

Rodzaj Odpadu Masa [Mg] 

w 2014 roku 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 2881,4 

20 01 01 Papier i tektura 9,4 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 236,1 

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 5,6 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 430,7 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 277 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 81,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 50,6 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 78,8 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 15,4 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione                   

w 17 01 06 

78,1 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 68 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

2,3 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 121,1 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 175,4 

15 01 07 Opakowania ze szkła 211,9 

SUMA   4722,9 
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Ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Kosakowo w 2014 roku [Mg] 
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Ilość odpadów komunalnych z obszaru gminy Kosakowo odebranych w roku 2014                   

na jednego mieszkańca [kg] 

 
 

Średnia ilość zebranych odpadów na osobę w 2014 r wynosiła 395,62 kg                               

i jest wyższa od średniej ilości odpadów w województwie pomorskim podawanej corocznie 

przez Główny Urząd Statystyczny t.j. 320 kg. W ostatnich latach na terenie gminy 

zabudowa wielorodzinna staje się zabudową dominującą. 

Dla gminy Kosakowo został zorganizowany jeden PSZOK na terenie siedzibie firmy PUK 

Rumia ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia oraz kontener na odpady niebezpieczne 

ustawiony przez Komunalny Związek Gmin w siedzibie firmy. 

  W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki mogą 

dostarczyć: 

 Bioodpady, 

 Przeterminowane leki - KZG, 

 Chemikalia - KZG, 

 Zużyte baterie i akumulatory - KZG, 
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 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - KZG, 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 Zużyte opony, 

 Pozostałe odpady zbierane selektywnie (papier, szkło tworzywa sztuczne itp.). 

Ponadto w ramach świadczonych usług, firma odbierająca odpady komunalne 

zorganizowała zbiórkę odpadów w postaci bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych oraz zużytych opon. Natomiast KZG w ramach objazdowej zbiórki 

odpadów niebezpiecznych oraz w PZON ustawionym w siedzibie firmy PUK Rumia 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. 

 

Ilość odpadów wg sprawozdania rocznego dostarczonych do PSZOK oraz odebranych         

w wyniku zorganizowanej zbiórki odpadów w roku 2014 [Mg]: 

Kod odpadu Rodzaj Odpadu 
Masa [Mg] 

w roku 2014 

PSZOK 

20 01 01 papier i tektura 0,81 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 1,4 

15 01 07 opakowania ze szkła 0,2 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 2,5 
ZORGANIZOWANA ZBIÓRKA 

20 01 35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

0,54 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,427 

20 01 21 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,14 

20 01 27 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 

1,915 

20 01 33 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 01 06, 16 01 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

0,807 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,384 

15 01 11 opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, 
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

0,0005 

16 05 06 chemikalia laboratoryjne i analityczne (…) 0,05 
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Ilość odpadów wg sprawozdania rocznego dostarczonych do PSZOK oraz odebranych        

w wyniku zorganizowanej zbiórki odpadów w roku 2014, przedstawiono na poniższym 

wykresie. 
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2.4 Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w gminie Kosakowo 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

Poziom dopuszczalny < 50 % 

Poziom osiągnięty – 11,6 % 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła: 

Poziom wymagany > 14 % 

Poziom osiągnięty – 47,3% 
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Ilość  [Mg] oraz udział [%] poszczególnych frakcji materiałowych w odpadach 

przekazanych do recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

Poziom wymagany > 36 % 

Poziom osiągnięty – 57,1%  
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3 Analiza finansowo - ekonomiczna funkcjonowania systemu  

Zgodnie z zapisami uchwał Rady Gminy, kiedy od 1 lipca 2013 roku na terenie 

gminy Kosakowo wprowadzony został nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W stosunku do nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi naliczana jest od średniej miesięcznej ilości wody zużytej            

w gospodarstwie na cele bytowe (pomniejszona o odczyty z podliczników tj. ogród, pojenie 

zwierząt).  

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, podawane jest roczne zużycie 

wody. Wówczas przy deklaracji segregacji odpadów, stawka opłaty wynosi 3,60zł za 

każdy metr zużytej wody,, natomiast brak segregacji powoduje konieczność uiszczania 

opłaty w wysokości 4,68zł/m3. 

Opłatę uiszcza się w okresach kwartalnych  do 15 dnia miesiąca otwierającego 

dany kwartał: 

 za I kwartał do 15 stycznia, 

 za II kwartał  do15 kwietnia, 

 za III kwartał do 15 lipca, 

 za IV kwartał do 15 października. 

3.1 Przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

W roku 2014 należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Kosakowo wynosiły 1 531 905 zł. Wpływy z opłaty za koniec 2014 roku 

kształtowały się na poziomie 1 430 055,65 zł, co nie pozwoliło na pokrycie w całości 

istniejących należności. Spowodowało powstanie zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 113 111,87 zł. W wyniku wpłat powstała również 

nadpłata w w/w opłacie w wysokości 27  324,86 zł. 

We wskazanym okresie miały też miejsce umorzenia zaległości w opłacie                      

za gospodarowanie odpadami na kwotę 514,00 zł. 

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych z tytułu opłaty za gospodarowania 

odpadami komunalnymi w roku 2014 wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę                     

2 823,00 zł wobec 15 podatników. Zaległości dotyczyły roku 2013.  

 

3.2 Koszty funkcjonowania systemu. 

 obsługa administracyjna systemu 130 284,30 zł 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych: 1 263 600,00 zł 

 ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów 

gminnych: 18 284,13 zł 

 likwidacja dzikich wysypisk: 3 488,40 zł 

 pozostałe koszty: 7 424,90 zł 

 

ŁĄCZNIE – 1 423 081,73  zł. 
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Udział procentowy poszczególnych kosztów w stosunku do wpływów zobrazowano                  

na poniższym wykresie: 

 
 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi                    

jest niższy niż wpływy o 6 973,96 zł. 

Obecna stawka za gospodarowanie odpadami pozwala na bilansowanie                              

się systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Koszty funkcjonowania systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 

ok.9,93 zł/mieszkaniec/miesiąc. 

 

Koszty funkcjonowania systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca [zł/miesiąc]                   

z podziałem na poszczególne grupy kosztów zobrazowano na poniższym wykresie: 

 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy KOSAKOWO                        
za rok 2014 

 

Strona 22 z 26 
 

4 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Gmina planuje utworzenie na swoim terenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, oraz (przy współpracy z KZG Dolina Redy i Chylonki) Punktu 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Muszą one spełniać następujące wymagania: 

 zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 zapewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: 

 Bioodpady, 

 Przeterminowane leki, 

 Chemikalia, 

 Zużyte baterie i akumulatory, 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 Zużyte opony, 

 Pozostałe odpady zbierane selektywnie. 

5 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych                               

do składowania.     

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.), podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do 

przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, 

wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów komunalnych (tj. 

spełniających wymogi art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach) (Dz. U. z 2013 r. poz 21 z późn. 

zm.). Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do 

składowania, a także odpady zielone, były przetwarzanie na terenie regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. 

W 2014 roku na terenie regionu funkcjonowała jedna Regionalna Instalacja 

Przetwarzania odpadów Komunalnych:  

Eko Dolina Sp. z o.o. 

Łężyce 

Al. Parku Krajobrazowego 99 

84-207 Koleczkowo 

Posiada ona instalację MBP, kwaterę składowiska oraz kompostownie do przetwarzania 

odpadów zielonych. 
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SORTOWNIA 

Sortownia została wybudowana a następnie rozbudowana wg rozwiązań 

technologicznych firmy SUTCO POLSKA. Obecnie posiada przepustowość                               

150 000 Mg/rok przy pracy trzyzmianowej. 

Do sortowni dostarczane są odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostały 

wysegregowane u źródła tj. pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miast 

i gmin obsługiwanych przez EKO DOLINĘ.  

W sortowni są wydzielane między innymi:  karton,  mieszanka papierowa,  folia,  PET            

(politereftalan etylenu) z podziałem na kolory,  HDPE (polietylen wysokiej gęstości),  PP 

(polipropylen),  szkło opakowaniowe,  metale nieżelazne,  metale żelazne, a także frakcja 

preRDF oraz frakcja biodegradowalna itp. 

 

ETAPY   SORTOWANIA 

1. Dowożone do sortowni odpady na wstępie rozładowywane są na terenie nadawy przed 

linią sortowniczą. Tam wysortowywane są elementy o dużych gabarytach (np. meble), 

sprzęt RTV i AGD, odpady niebezpieczne (np. akumulatory) i odkładane w odpowiednich 

kontenerach i pojemnikach. 

2. Następnie odpady zostają podane ładowarką na linię sortowniczą. Przenośniki 

taśmowe transportują je do wstępnej kabiny sortowniczej, gdzie wybierane są surowce 

wtórne o dużych powierzchniach (karton, folia), co znacznie usprawnia                               

i czyni efektywniejszym dalszy proces sortowania. 

3. Dalej strumień odpadów trafia do dwóch sit bębnowych, które dzielą go na cztery 

frakcje. 

Frakcja 0 – 20 mm kierowana jest na składowisko 

Frakcja 20 – 90 mm zawierająca głównie składniki biodegradowalne, czyli materiał                           

do produkcji kompostu/ stabilatu,  przesyłana jest do kompostowni halowej. 

Frakcja 90 – 160 mm po wstępny oczyszczeniu na separatorze powietrznym, z frakcji 

lekkiej, kierowana jest do kabiny ręcznego sortowania odpadów, następnie podawana 

jest na separatory magnetyczne celem wysortowania metali żelaznych i nieżelaznych. 

Frakcja powyżej 160 mm kierowana jest do kabiny sortowania odpadów. 

Wysortowane surowce przekazywane są taśmociągami do pras belujących                              

lub gromadzone w pojemnikach i przygotowywane do wywozu poza zakład. Zgromadzone 

w kontenerach i pojemnikach elementy wielkogabarytowe, opony, sprzęt RTV i AGD, 

odpady niebezpieczne są przekazywane do innych odpowiednich obiektów EKO DOLINY 

(magazyn materiałów wielkogabarytowych, materiałów jednorodnych, stacja demontażu 

sprzętu RTV i AGD, magazyn materiałów niebezpiecznych) celem ich dalszego 

unieszkodliwiania. 

  

KOMPOSTOWNIA 

Hala kompostowni ma powierzchnię 6150 m2. W jej wnętrzu wydzielono magazyn 

przyjęcia odpadów (400m2), do którego w sposób ciągły dostarczane są odpady 

biodegradowalne wydzielane w sortowni. Główną część hali zajmuje bioreaktor,                        

w którym zlokalizowano dziewięć stanowisk dla pryzm kompostowych o łącznej objętości 

5800 m3. Każde stanowisko wyposażono w układ napowietrzania, nawadniania                      

oraz kontroli temperatury pryzm. 
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Pryzmy kompostowe napowietrzane są za pomocą specjalnych dysz wbudowanych                     

w posadzkę pod ich stanowiskami. Dysze odciągają powietrze spod pryzm, w ten sposób 

wymuszając przepływ powietrza wewnątrz każdej z nich. Odbierają również powstające 

w trakcie kompostowania odcieki. 

 

Cała hala została wyposażona w układ wentylacji, stale utrzymujący wewnątrz 

podciśnienie, co zapobiega emisji odorów na zewnątrz. Powietrze procesowe odsysane             

z wnętrza hali oraz pochodzące z negatywnego (podciśnieniowego) napowietrzania pryzm 

oczyszczane jest w instalacji składającej się z płuczki powietrza i biofiltra. W płuczce 

powietrze jest nawilżane i ochładzane. Oczyszczanie powietrza następuje dzięki 

mikroorganizmom zasiedlającym złoże biofiltra. Rozkładają one zanieczyszczenia 

zawarte w powietrzu procesowym. 

Plac dojrzewania kompostu  wyposażony jest w boksy magazynowe wykonane                    

z betonowych bloczków. Został on wykonany jako szczelny betonowy skwer, z którego 

odcieki odprowadzane są do zbiornika retencyjnego. 

Sterownia obiektowa kompostowni służy kontroli procesu, dzięki komputerowemu 

systemowi wizualizacji i sterowania kompostownią. 

 

ETAPY KOMPOSTOWANIA 

Proces kompostowania jest dwuetapowy. Składa się z procesu głównego prowadzonego 

wewnątrz hali bioreaktora oraz procesu dojrzewania kompostu prowadzonego                              

na odkrytym placu. 

Odpady biodegradowalne dostarczane do kompostowni, pobierane są z magazynka 

odpadów i układane za pomocą ładowarki kołowej na jednym z dziewięciu stanowisk 

wewnątrz  hali bioreaktora. Następnie pryzma zostaje nawodniona do odpowiedniej 

wilgotności i przełożona za pomocą przerzucarki bramowej Topturn - w celu wymieszania 

i rozluźnienia kompostowanego materiału.  

Główny proces kompostowania wewnątrz  hali bioreaktora trwa 28 dni. W tym czasie 

pryzmy są w sposób ciągły podciśnieniowo napowietrzane, regularnie przerzucane                      

i nawadniane w miarę potrzeb. Podczas tego etapu następuje rozkład większości 

substancji organicznych, a aktywność oddechowa kompostowanego materiału zostaje 

obniżona poniżej 20 mg O2/g s.m.  

Po 28 dniach procesu, kompostowany materiał zostaje wyprowadzony na zewnątrz 

bioreaktora i poddany przesiewaniu na sicie o średnicy 20 mm. W ten sposób usuwane         

są zanieczyszczenia, które nie ulegają biodegradacji, jak np. fragmenty plastiku.                        

Po przesianiu, kompostowany materiał kierowany jest na plac dojrzewania kompostu, 

gdzie ponownie formuje się z niego pryzmy.  Pryzmy te przerzucane są regularnie                     

raz w tygodniu, w celu napowietrzenia, rozluźnienia i wymieszania materiału. Proces 

polowego dojrzewania kompostu trwa około czterech tygodni i uzależniony                              

jest od warunków atmosferycznych. W wyniku procesu dalszego rozkładu                                   

i mineralizacji kompostowanego materiału powstaje materiał o cechach próchnicy. 

Aktywność oddechowa kompostu zostaje obniżona do 10 mg O2/g s.m. 

Po procesie dojrzewania kompost przesiewany jest przez sito o średnicy 15 mm,                    

aby usunąć elementy które nie uległy całkowitemu rozkładowi. Tak przygotowany 

kompost magazynowany jest na placu.  
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KWATERA SKŁADOWISKA 

Kwatera składowa w czasie eksploatacji i po niej podlega stałej kontroli szczelności. 

(system monitoringu wysypiska). Niebezpieczne odcieki wyłapywane są przez system 

drenażu wbudowany powyżej geomembrany. Zanieczyszczone odcieki kierowane                      

są do oczyszczalni i uzdatniane. Woda uzyskana po oczyszczeniu ścieków w części 

używana jest do nawilżania kwater składowych. Reszta kierowana jest do kanalizacji 

sanitarnej. 

W trakcie wypełniania się kwatery składowej budowany jest jednocześnie system 

odgazowywania składowiska. W ten sposób uzyskiwany jest metan, z którego można 

wytworzyć energię elektryczną. 

Źródło: http://ekodolina.pl 

6 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów 

komunalnych, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania na rzecz 

zorganizowania takiego odbioru  

Gmina nie posiada informacji o właścicielach nieruchomości zamieszkałych                     

z terenu gminy Kosakowo, którzy nie są objęci systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi prowadzonym przez gminę a także właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, którzy nie zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych 

z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Straż Gminna                            

w Kosakowie na bieżąco przeprowadza kontrole nieruchomości pod względem 

wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa i w razie takiej konieczności, egzekwuje je. 

 

7 Wnioski 

a) Gmina Kosakowo w ustawowym terminie wdrożyła nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi, obejmując nim nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Należy rozważyć objęcie systemem wszystkich nieruchomości            

na terenie gminy (zarówno zamieszkałych jak i tych, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), co pozwoli na uszczelnienie systemu, 

i osiąganie większych poziomów odzysku i recyklingu. 

b) W związku z nieruchomościami, w których mieszkańcy nie deklarują segregacji 

(608), należy podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości 

ekologicznej i zwiększenia ilości nieruchomości segregujących odpady.  

c) Podczas przeprowadzania analizy stwierdzono potrzeby inwestycyjne                            

tj. utworzenie na terenie gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, oraz (przy współpracy KZG Dolina Redy i Chylonki) Punktu 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w celu usprawnienia systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

d) Z danych ewidencji ludności wynika iż teren gminy Kosakowo zamieszkuje                    

12 006 osób. Natomiast liczba mieszkańców podana w deklaracji to 11 938. 

Różnica ta wynosi 68 osób, co stanowi około 0,6 % mieszkańców. Jednakże 

informacja  w deklaracjach służy jedynie do celów ewidencyjnych.  
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e) W 2014 roku gmina ograniczyła masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do 11,6 % w stosunku do masy 

tych odpadów składowanych w 1995 roku przy dopuszczalnym poziomie dla 2014 

roku wynoszącym 50 %.  

f) W 2014 roku gmina osiągnęła 47,3% poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  przy minimalnym 

poziomie dla 2014 roku  wynoszącym 14%.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty poziom w 2014 roku (47,3%) spełnił 

wymagania dla poziomu z roku 2019.  

g) W 2014 roku gmina przekazała do recyklingu, przygotowania i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych            

57,1 %  osiągając tym samym wymagany minimalny poziom odzysku ustalony      

dla roku 2014 na  38%. 

h) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2014 roku spełniał wymagania dla poziomu                

w roku 2020 tj. 35%. 

i) Obowiązki w zakresie edukacji ekologicznej zgodnie ze statutem Komunalnego 

Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" prowadzi Związek. Dodatkowo Gmina 

Kosakowo realizowała działalność edukacyjną w ramach imprez masowych 

(festynów, dni otwartych itp.) polegającą na promowaniu segregacji odpadów 

poprzez ulotki edukacyjne, torby ekologiczne. 

j) Ilość odpadów zebranych na osobę z terenu gminy Kosakowo, wynosząca                  

395,62 kg, jest wyższa od średniej ilości zebranych odpadów w województwie 

pomorskim podawanej corocznie przez Główny Urząd Statystyczny tj. 320 kg. 

Może  to wynikać ze wzrastającej ilości zabudowy wielorodzinnej na terenie gminy 

oraz turystycznego charakteru gminy. 

k) Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec 2014 roku 

wynosiły 113 111,87 zł i są to głównie zaległości krótkoterminowe. W toku 

postępowań egzekucyjnych wystawiono tytuły wykonawcze wobec 15 podatników                  

na kwotę 2 823.00 zł. Zaległości dotyczyły 2013 roku. 

 

 


