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1. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy gospodarowania 

odpadami na terenie gminy. 

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w 

szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na 

podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące PSZOK-i oraz rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także innych 

dostępnych danych wpływających na system gospodarowania odpadami komunalnymi 

sporządza się „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi", która zawiera dane 

dotyczące:  

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania 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 odbieranych z terenu 

gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 
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Ponadto przedmiotowa analiza pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które gmina zobowiązana jest sporządzić w 

terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy (art. 9q u.c.p.g.). 

Na podstawie art. 9tb ust. 2 i 3 cytowanej ustawy analizę sporządza się w terminie do 

dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy i podlega ona publicznemu udostepnieniu na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

 

2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Miasto Lębork w 2016 r. 

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2016 r. odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych  w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadziły 

dwie firmy: Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku (sektor I i II) oraz Lukas Łukasz 

Gniedziejko (sektor III). Dnia 29 stycznia 2017 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony 

na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Miasto Lębork. W dniu 10 marca 2016 r. odbyła się część jawna przetargu nieograniczonego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Miasto Lębork na podstawie 

której zostały podpisane umowy z dwiema firmami: Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. 

(sektor I i II) oraz Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku (sektor III) na warunkach 

określonych w ofertach. Okres obowiązywania umów: 01.06.2016 r. – 31.05.2019 r. 

Przejęcie nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XIII-164/2015 z dnia 21 października 2015 r.) 

podyktowane było  chęcią stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, uproszczeniem sprawozdawczości i  systemu kontroli oraz uszczelnieniem 

strumienia odpadów, który trafia do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Czarnówku, a także wyeliminowaniem zjawiska podrzucania odpadów (do 

pojemników mieszkańców), za które i tak w końcowym rozrachunku Gmina musiałaby 

zapłacić. 

W związku z brakiem możliwości sporządzenia aneksu do umowy na przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork z Zakładem 
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Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, należało 

wypowiedzieć obowiązującą umowę i przeprowadzić osobne postępowanie uwzględniające 

zwiększoną ilość przetwarzanych odpadów komunalnych w związku z włączeniem od 01 

czerwca 2016 r. nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. W postępowaniu wzięto pod uwagę fakt, że Zakład 

Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. jest jedną z dwóch 

Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Regionie 

Północnym do którego zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach Gmina Miasto Lębork przekazuje 

odpady komunalne (zasada bliskości) oraz to, że Gmina Miasto Lębork jest większościowym 

udziałowcem ZZO w Czarnówku i brała udział w budowie zakładu wraz z innymi gminami, 

mógł mieć zastosowanie tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych). 

Wejście w życie od 01 stycznia 2016 r. nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250) wprowadziło 

możliwość zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o 

których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Dnia 31 marca 

2016 r. Rada Miejska w Lęborku przyjęła Uchwałę Nr XVII-236/2016 w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje 

rodzinom wielodzietnym, jeśli: 

a) jej członkowie posiadają ważną Lęborską Kartę Dużej Rodziny i są ujęci w 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

b) prowadzą zbiórkę odpadów w sposób selektywny. 

Zwolnienie przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.  

Z przyjęciem powyższej Uchwały wiązała się także konieczność równoczesnego 

przyjęcia Uchwały Nr XVII-239/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która 
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umożliwiałaby naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.  

W związku z planowanym przejęciem w gminnym systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych od 01 czerwca 2016 r. w 

powyższej uchwale w załącznikach dopracowano i zmieniono deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne. Wprowadzono mi.in. zmianę polegającą na wykreśleniu dwóch 

rodzajów działalności tj. rodzinnego ogrodu działkowego i cmentarza, związaną z propozycją 

wyłączenia odbierania odpadów komunalnych przez gminę z tych nieruchomości oraz 

umożliwiono właścicielom nieruchomości niezamieszkałych (i części niezamieszkałych 

nieruchomości mieszanych) określenie wysokości opłaty w oparciu również o worki 

określonej pojemności wrzucane do odpowiedniego pojemnika, spełniającego wymogi 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.  

Dodatkowo, aby możliwe było przyjęcie zapisów w wyżej opisanych zmianach do 

wzorów deklaracji DOK-3 i DOK-4 konieczne były także zmiany w uchwałach w sprawie: 

1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork 

(Uchwała Nr XVII-237/2016 z dnia 31 marca 2016 r.) 

2. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności (Uchwała Nr XVII-238/2016 z dnia 31 marca 2016 r.) 

3. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne (Uchwała Nr XVII-235/2016 z dnia 31 marca 2016 r.) 

Uchwała Nr XIII-165/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 października 2015 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi przewidywała odbieranie odpadów zielonych ulegających biodegradacji z 

nieruchomości, na których znajduje się targowisko, lokal handlowy z artykułami produkcji 

rolnej bądź cmentarz. W trakcie przyjmowania deklaracji od właścicieli nieruchomości 

wynikła potrzeba odbierania odpadów zielonych również z innych nieruchomości 

niezamieszkałych. W związku z tym Rada Miejska przyjęła zmianę tejże uchwały (Uchwała 

Nr XVII-240/2016 z dnia 31 marca 2016 r.) umożliwiającą odbiór ze wszystkich 

nieruchomości niezamieszkałych komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji 

(jeżeli w danej nieruchomości zajdzie taka potrzeba). 

W związku z przejęciem nieruchomości niezamieszkałych należało także zgodnie z 

Uchwałą Nr XVII-240/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2016 r. podpisać 

dodatkową umowę z Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w 

Czarnówku na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uchwała ta 

umożliwiła właścicielom nieruchomości niezamieszkałych dodatkowo, poza ustalonym 

harmonogramem, bezpłatne przekazywanie odpadów zebranych selektywnie (tzn. odpadów 

ze szkła, z tworzyw sztucznych, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych oraz 

komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji) do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Czarnówku.  

Dnia 04 listopada 2016 r. Rada Miejska w Lęborku przyjęła kolejną uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych 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 (Nr XXI-323/2016) wprowadzającą zapis umożliwiający wyposażenie 

właścicieli nieruchomości również w pojemniki zielone i brązowe (do tej pory wyposażane 

były jedynie w pojemniki żółte). Uchwała wprowadziła także ustalenia dotyczące 

wyposażenia pojemników, z których odbierane są odpady komunalne w zamian za uiszczoną 

opłatę, w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologią RFID (tzw. czipy). 

Równocześnie zapisano obowiązek oznaczenia worków z selektywnie zbieranymi odpadami 

w naklejki z indywidualnym kodem kreskowym właściciela nieruchomości i sposób ich 

rozprowadzania. Powyższe oznaczenie pojemników i worków jest elementem 

wprowadzanego monitoringu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy 

Miasto Lębork. 
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3. Możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady zebrane nieselektywnie (zmieszane odpady komunalne), 

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, który zgodnie 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 przyjętym Uchwałą 

Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 321/XXX/16 w dniu 29 grudnia 2016 r. jest jedną z 

sześciu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie 

Północnym, do którego należy Gmina Miasto Lębork. Zgodnie z zasadą bliskości, która 

wynika z ustawy o odpadach, wszystkie odebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

komunalne ulegające biodegradacji zostały przekazane do powyższej instalacji.  

Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) definiuje przetwarzanie odpadów jako 

proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przetwarzanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwienie. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w 

Czarnówku odpady te poddawane są procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów poprzez sortowanie i kompostowanie, natomiast pozostałości po sortowaniu poddaje 

się składowaniu. W 2016 r. z odebranej masy zmieszanych odpadów komunalnych 

wysortowano:  

a) 90,4 Mg opakowań z papieru i tektury,  

b) 107,3 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,  

c) 46,9 Mg opakowań z metalu,  

d) 205,3 Mg opakowań ze szkła.  

Odpady zielone ulegające biodegradacji w całości zostały poddane kompostowaniu. 
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4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w 

Czarnówku zlokalizowany jest w pełni wyposażony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz 

niezamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać w ramach ponoszonej na rzecz Gminy 

Miasto Lębork opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takie odpady komunalne 

jak: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, 

opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, 

papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Dodatkowo 

właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty mogą dostarczyć do PSZOK 

również m.in. odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki oraz zużyte opony. 

 

W związku z tym, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się 

poza granicami miasta priorytetową potrzebą inwestycyjną jest utworzenie tego typu punku w 

granicach administracyjnych miasta. W 2016 r. Gmina Miasto Lębork złożyła wniosek o 

dofinansowanie budowy PSZOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego, który w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskał pozytywną 

ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny wykonalności. 

 

Przyjęta uchwała Nr XXI-323/2016 Rady Miejskiej z dnia 04 listopada 2016 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych 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 wprowadzająca zapis o wyposażeniu właścicieli nieruchomości w pojemniki 

żółte, zielone i brązowe umożliwia doposażanie nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych (w tym szkoły, przedszkola, firmy i zabudowę wielorodzinną) w pojemniki 

do selektywnej zbiórki. W 2016 r. zakupiono łącznie 158 pojemników żółtych 

przeznaczonych na zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, papier, metal i 

opakowania wielomateriałowe), 66 pojemników zielonych na opakowania ze szkła, 29 

brązowych pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 5 pojemników typu dzwon (1 

żółty i 4 zielone).  

W 2017 r. kontynuowany będzie zakup kolejnych pojemników do selektywnej zbiórki 

z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców i chęć segregowania swoich 
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odpadów (zgłoszenia administratorów w sprawie doposażania nieruchomości 

wielorodzinnych w pojemniki do selektywnej zbiórki) oraz zgłoszenia z nieruchomości 

niezamieszkałych, które ze względu na dużą ilość wytwarzanych selektów (firmy 

zatrudniające dużą ilość pracowników) wolą zbierać wytworzone selekty w pojemnikach niż 

w workach. 

 

5. Koszty poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 

okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

W myśl art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu, które obejmują koszty: 

 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

3) obsługi administracyjnej systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 2a i 2b cytowanej ustawy z przedmiotowych opłat gmina może 

pokrywać również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 

 

Źródłem finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Miasto Lębork są opłaty wnoszone przez mieszkańców miasta oraz od 01 

czerwca 2016 r. również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

W tabeli nr 1 wyszczególniono wszystkie elementy składowe poniesionych kosztów. 
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Tabela 1                                                                                                                                          

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za okres od 01 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r. 

 

Lp. 

 

Elementy składowe kosztów 

 

Kwota  

(zł brutto) 

1. Wynagrodzenie podmiotów odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 

 

1.647.326,46 

2. Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych  1.804.510,36 

5. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w ZZO w Czarnówku 

40.000,00 

6. Dzierżawa dzwonów 23.689,80 

7. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki  135.458,00 

8. Kampania informacyjno- edukacyjna  6.767,76 

9. Apteki – zbiórka przeterminowanych leków 7.265,38 

10. Monitoring systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 

m.in. zakup oprogramowania do celów gospodarki odpadami, 

oprogramowanie serwera i protokół wymiany danych, etykiety foliowe i 

kalki żywiczne do drukowania kodów kreskowych) 

47.985,74 

11. Koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

239.593,66 

12. Inne (w tym wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 

dotyczącego budowy PSZOK, koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego, likwidacja dzikich wysypisk) 

31.248,39 

                                                                                            koszty razem 3.983.845,55 
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6. Weryfikacja deklaracji właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Gmina Miasto Lębork wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczyła 33 748 

mieszkańców (rejestr mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności), natomiast wg danych uzyskanych z deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, systemem zostały objęte 28.822 osoby. Na bieżąco prowadzone są działania 

mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach. 

Jednym z istotnych problemów dotyczących przedmiotowego zagadnienia jest 

wskazywanie w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości, niezgodnej ze stanem 

faktycznym ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Różnica miedzy ilością osób 

zameldowanych, a łączną liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele 

osób jest zameldowanych na terenie gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub 

założenie własnej rodziny zamieszkują poza terenem gminy.  

 

Jednocześnie w nieruchomościach niezamieszkałych prowadzona jest, w trakcie 

znakowania pojemników na odpady zmieszane, weryfikacja danych zawartych w 

deklaracjach, tzn. sprawdzane jest czy ilość i litraż pojemników zgłoszonych w deklaracji 

zgadza się ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia niezgodności właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji. 

 

W 2016 r. selektywne zbieranie odpadów „u źródła” prowadziło 80,6% właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych, co stanowiło 85,4 % mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej było to odpowiednio: 

98,7% i 99,8%. Deklarację na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych złożyło także 

56,4% nieruchomości niezamieszkałych. 
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7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust. 6-12. 

Na terenie Gminy Miasto Lębork do końca 2016 r. nie odnotowano konieczności 

wydania decyzji administracyjnej wobec właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której 

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

Do 31 maja 2016 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani byli do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez podmiot 

wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Lęborka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

przedłożenia dowodów uiszczania opłaty za ww usługi. Z dniem 01 czerwca 2016 roku, 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte także odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne (działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, szpital, hotele itp.), którzy 

złożyli stosowną deklarację. Wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały 

wypowiedziane przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne przed 01 czerwca 

2016 r. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które nie zostały objęte od 01 czerwca 

2016 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (cmentarz oraz ogrody 

działkowe), obowiązani są nadal do posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. 

 

8. Ilości 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. 

Zarówno zmieszane odpady komunalne, jak i odpady komunalne ulegające biodegradacji 

w roku 2016 r. nie trafiły bezpośrednio do składowania na składowisku odpadów w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku, lecz były poddawane sortowaniu na linii 

sortowniczej. 
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W styczniu 2016 roku zmianie uległ przepis dotyczący wyliczania masy odpadów 

przeznaczonych do składowania.  

Do 23 stycznia 2016 r. była to masa określana jako niespełniająca wymagań rozporządzenia 

(rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych). W 2016 roku stanowiła 

ona 21,5% masy zmieszanych odpadów komunalnych poddanych sortowaniu, tj. 118,7 Mg. 

Z dniem 24 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 250 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach ww. rozporządzenie utraciło moc, a odpadami przeznaczonymi do składowania są 

odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu zarówno zmieszanych odpadów 

komunalnych, jak i odpadów selektywnie odebranych. 

W 2016 r. masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po 

sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych wyniosła 1771,2 Mg, natomiast masa odpadów o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych 

i zebranych 587.8 Mg. 

Tabela 2 Ilości 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. 

Rodzaj odpadu 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odpadów komunalnych poddanych  

składowaniu (Mg) 

 

2013 r. 

 

 

2014 r. 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

Zmieszane odpady komunalne 
 

20 03 01                 

 

43,5 

 

47,8 

 

0 

 

0 

Odpady zielone ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Pozostałości po mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu 
19 12 12  2671,3 

 

2487,9 

 

2045,0 

 

118,7 
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9. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Lębork w 

2016 roku.   

Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy określono na podstawie 

sprawozdań półrocznych przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Lębork w 2016 r. 

wynosiła 11.442,5 Mg, z czego 8.742,4 Mg stanowiły zmieszane odpady komunalne, tj.                

76,4 % ogółu zebranych odpadów komunalnych. 

Przedstawione w powyższym zestawieniu ilości zawierają odpady odebrane z 

nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych oraz odpady komunalne 

zebrane w PSZOK w Czarnówku.  

Tabela 3 Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych na terenie Gminy Miasto 

Lębork. 

Kod 

odebranych/zebranych 

odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych/zebranych 

odpadów komunalnych 

Masa zebranych i odebranych odpadów 

komunalnych ogółem  (Mg) 

2013 r. 

 

2014 r. 

 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

200301 Zmieszane odpady komunalne 8.977,5 8.538,9 8.891,2 8.742,4 

150101 Opakowania z papieru i tektury  17,9 32,5 30,5 18,0 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 119,4 9,9 18,7 30,2 

150105 Opakowania wielomateriałowe 38,9 - - - 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe  207,6 654,5 877,7 1.204,8 

150107 Opakowania ze szkła 258,3 418,7 378,2 391,1 

15 01 04 Opakowania z metali - - - 3,0 

200101 Papier i tektura 2,4 - - - 

200108 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

12,4 10,7 1,3 2,6 

200199 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

- 38,0 2,8 - 

200201   Odpady roślinne ulegające 

biodegradacji 

231,8 415,2 488,4 710,3 

200203 Inne nieulegające biodegradacji 345,4 307,1 313,1 - 

200307 Odpady wielkogabarytowe 61,8 120,7 115,6 229,3 
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200399 Komunalne niewymienione w 

innych podgrupach  

4,1 6,1 - - 

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie - - - 4,3 

160103 Zużyte opony 3,5 1,9 1,3 3,7 

170101  Odpady z betonu i gruz budowlany 

z rozbiórek 

98,0 134,3 37,7 102,8 

170107 Zmieszane odpady betonu ,gruz 

ceglany materiał ceramiczny i inne 

elementy wyposażenia 

91,2 33,7 16,1 - 

170180 Usunięte tynki tapety i okleiny 20,1 1,5 - - 

170604 Materiały izolacyjne inne 3,3 6,5 - - 

170201 Drewno 1,8 2,4 - - 

170202 Szkło 0,6 1,3 - - 

170203 Tworzywa sztuczne 1,1 0,5 - - 

170380 Papa odpadowa 1,9 2,8 - - 

RAZEM 10.499,7 10.737,2 11.188,7 11.442,5 

 

10. Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych.  

Jednym z głównych celów wdrażanego od 2013 r. systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli 

osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie 

poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.  

W roku 2016 wymagane poziomy odzysku odpadów wynosiły:  

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 18% wagowo;  

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 

42% wagowo;  



17 
 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania - do nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

Wszystkie wymagane poziomy zostały osiągnięte przez Gminę Miasto Lębork. 

Tabela 4 Poziomy recyklingu osiągane przez Gminę Miasto Lębork w latach 2012-2016 r. 

GMINA MIASTO LĘBORK  POZIOMY [%] 
 

2012 r. 

 

2013 r. 

 

2014 r. 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła   

wymagany >10 >12 >14 >16 >18 

osiągnięty  27,4 21,4 33,5 

 

44,6 

 

 

44,2 

  

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów  budowlanych i 

rozbiórkowych 

wymagany >30 >36 >38 >40 >42 

osiągnięty  95,3 97,2 95,4 99,8 

 

 

100 

Poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.  

wymagany <75 <50 <50 <50 <45 

osiągnięty  1 24,6 23,5 18,9 

 

1,1 

 

11. Podsumowanie 

W analizowanym roku Gmina Miasto Lębork kontynuowała realizację nałożonych na nią 

obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

osiągnęła wymagane przepisami ustawy poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów selektywnie zebranych (w tym budowlanych i rozbiórkowych), a także 

ograniczyła do ilości wymaganej ustawowo masę odpadów biodegradowalnych przekazanych 

do składowania. Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork funkcjonuje prawidłowo. 

Priorytetowym zadaniem na następne lata jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych oraz prawidłowego segregowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określonych przez Rozporządzenia Ministra Środowiska poziomów. 


