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Wstęp

Niniejszy  dokument  jest  roczną  analizą  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie 
Gminy Szumowo.  Dokonaną zgodnie z wymogami  art.  9tb ustawy z dnia 13 września 1996r.  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 t. j. ze zm.) dotyczące: 

 możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz 
pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

 kosztów  poniesionych  w  zawiązku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem  i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy,  wydatki  i  nadwyżki  z 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 liczby mieszkańców

 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;

 ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

 ilości  niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych i  bioodpadów stanowiących 
odpady  komunalne,  odbierane  z  tereny  gminy  oraz  przeznaczonych  do  składowania 
pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  i  pozostałości  z  procesu  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

I. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami w Gminie Szumowo

Od lutego 2019 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.  ul.  Przemysłowa 5,  18-305 
Szumowo, zajmuje się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Szumowo  oraz  obsługą  Punktu  Selektywnej 
Zbiorki Odpadów zwanego dalej PSZOK. W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym 
terminie, lub jakiekolwiek uwagi w zakresie odbierania odpadów proszę kierować bezpośrednio 
do firmy pod nr  tel.  862244110,  oraz poinformować natychmiast  o  powyższym fakcie  Urząd 
Gminy  Szumowo  pod  nr  tel.  864768011,  lub  osobiście  pokój  nr  4.  W  Szumowie  przy.  Ul.  
Przemysłowej  5,  działa  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych,  otwarty  od 
poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.00, oraz w soboty od 10.00 do 16.00. Do tego 
punktu mieszkańcy mogą przekazywać:  leki,  chemikalia,  zużyte  baterie i  akumulatory,  zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i  
rozbiórkowe powstałe w wyniku robot niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone. Meble i inne 
odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  pochodzący  z  terenu 
nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą przez przedsiębiorcę na zgłoszenie telefoniczne, co 
najmniej  dwa  razy  w  roku.  O  terminie  i  sposobie  odbioru  odpadów  mieszkańcy  zostaną 
powiadomieni. W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem 
dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie, ul.  
Przemysłowa 5.

Stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi  w 2019 roku wynosiły: 15 
zł gospodarstwo jednoosobowe z selekcją, 30 zł gospodarstwo dwuosobowe i więcej z selekcją, 27 
zł  gospodarstwo  jednoosobowe  bez  selekcji,  50  zł  gospodarstwo  dwuosobowe  i  więcej  bez 
selekcji.  Harmonogram wywozu odpadów oraz dni  otwarcia  PSZOK-u są dostępne na stronie 
www.szumowo.pl, lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr 4.



II. Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych 
oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Odebrane  z  terenu  naszej  gminy  zmieszane  odpady  komunalne  i  odpady  zielone  są 
przekazywane i zagospodarowane przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w 
Czerwonym  Borze,  który  jest  Regionalną  Instalacją  dla  Gminy  Szumowo.  Funkcję  instalacji 
zastępczej pełni Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii.

III. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W  związku  z  niskim  poziomem  recyklingu  w  naszej  gminie  konieczne  jest 
podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów. 
Zakup większej liczby materiałów informacyjnych. Zasadne wydają się podejmowane 
działania  w  kierunku  pozyskania  dofinansowania  na  budowę  własnej  sortowni 
odpadów  komunalnych  i  zagospodarowywanie  we  własnym  zakresie  odpadów 
przeznaczonych  do  recyklingu,  a  do  Zakładu  Przetwarzania  i  Unieszkodliwiana 
Odpadów  przekazywanie  tylko  odpadów  zmieszanych,  których  nie  można  już 
wyselekcjonować.

IV. Koszty  poniesione  w  zawiązku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem  i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przetarg  na odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. po raz pierwszy odbył się  w 
formie In-house z Zakładem  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (zlecenie bez przetargu dla 
spółki komunalnej, której gmina jest właścicielem).

Koszty odbioru odpadów, transportu i ich zagospodarowania z roku na rok są coraz 
wyższe, co spowodowało wzrost stawek za odbiór odpadów w 2020 r.

Zestawienie kosztów za 2019 r.

L.p. Kwota brutto do zapłaty z 
umowy

Zapłacono Wpłaty 
mieszkańców

Uwagi

I 34776,00 34776,00 8066,09
II 34776,00 34776,00 6353,60
III 34776,00 34776,00 11314,50
IV 34776,00 34776,00 14948,90
V 34776,00 34776,00 55099,22
VI 34776,00 34776,00 13406,49
VII 34776,00 34776,00 16843,68
VIII 34776,00 34776,00 7719,56
IX 34776,00 34776,00 85119,06
X 34776,00 34776,00 21378,39
XI 34776,00 34776,00 51932,05
XII 34776,00 34776,00 22791,84
Razem 417312,00 417312,00 416833,36



V. Liczba mieszkańców 
Liczba osób zameldowanych w Gminie Szumowo na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 
4863 osoby. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 
komunalne na dzień 31.12.2019 r. 1061. Nasz system gospodarowania odpadami nie 
daje możliwości stwierdzenia ilości mieszkańców. Rozważana jest możliwość zmiany 
wzoru deklaracji  na odpady, aby wynikało z nich ile konkretnie osób zamieszkuje 
daną  nieruchomość.  Wówczas  gmina  uzyska  informację  o  faktycznej  liczbie  osób 
zamieszkujących na terenie gminy. Faktyczna liczba mieszkańców będzie miała duży 
wpływ na wyliczenie wskaźnika poziomu recyklingu.

VI. 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;
W  2019  r.  stwierdzono   brak  deklaracji   o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  na  5  posesjach.  Wójt  Gminy  w  każdym  takim  przypadku  wszczyna 
postępowanie administracyjne prowadzące do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy lub 
naliczenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej. 
Weryfikacja zamieszkanych nieruchomości odbywa się na bieżąco i w razie wykrycia 
rozbieżności lub braku deklaracji, właściciel nieruchomości jest wzywany do złożenia 
wyjaśnień.  

VII. Ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy.
Zestawienie  odebranych  odpadów  na  terenie  Gminy  Szumowo  na  podstawie 
sprawozdań podmiotów odbierających odpady

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 
odpadów

150101 Opakowania  z  papieru  i 
tektury

4,53

150102 Opakowania  z  tworzyw 
sztucznych

3,82

150104 Opakowania z metalu 0,6
150107 Opakowania ze szkła 49,02
170107 Zmieszane budowlane 31,46
200201 Odpady  ulegające 

biodegradacji
3,55

200301 Niesegregowane 
(zmieszane)  odpady 
komunalne

644,36

200307 Odpady wielkogabarytowe 30,80
200203 Inne  odpady  nieulegające 

biodegradacji
7,88

200136 Zużyte  urządzenia 
elektryczne  i  elektroniczne 
inne  niż  wymienione  w  20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

14

200108 Zużyte  urządzenia 
elektryczne  i  elektroniczne 
inne  niż  wymienione  w  20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16,64

150106 Zmieszane  odpady 61,48



opakowaniowe
200199 Inne niewymienione frakcje 

zbierane  w  sposób 
selektywny

10,06

200139 Tworzywa sztuczne 1,16

VIII. Ilości  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  i  bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne, odbierane z tereny gminy oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych. Poziomy recyklingu.

IX.        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w  
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami  niektórych  frakcji  odpadów komunalnych (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  2167) 
Gminy  zobowiązane  były  do  osiągnięcia  poziomu  recyklingu  i  przygotowania  do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości : 40%

 Gmina Szumowo w roku 2019 nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Osiągnięty  poziom  recyklingu  i  przygotowania  do ponownego  użycia  papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 r wynosi  25,83%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów  ograniczenia  składowania  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji  (Dz.U. z 2017 r.  poz.  2412) zobowiązani byliśmy do uzyskania poziomu 
składowania  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  dozwoloną  do 
składowania w wielkości  40%. 

 Gmina  Szumowo  w  2019  r.  osiągnęła  wymagany  poziom   ograniczenia 
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięty 
poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania  w 2019 r wynosi 32,166%.

Wnioski

W  roku  2019  odbiorem  i  transportem  odpadów  komunalnych  od  mieszkańców  Gminy 
Szumowo zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie. Zagospodarowaniem 



odpadów  komunalnych  zajmowało  się  Zakład  Przetwarzania  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  w 
Czerwonym Borze. 

Gmina  Szumowo  w  roku  2019  nie  osiągnęła  poziomu  recyklingu  i  przygotowania  do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 40%.  Natomiast poziom 
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania został osiągnięty.

W każdym kolejnym roku odpadów jest  coraz więcej.  Musimy przykładać coraz  większą 
wagę  do  ich  prawidłowej  segregacji.  Lepsza  jakość  segregacji  odpadów  pozwoli  podnieść  nam 
poziom recyklingu w następnych latach. Gmina będzie podejmować dalej działania  informacyjne i  
edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Prowadzone będą również działania 
kontrolne  w  zakresie  prawidłowej  segregacji  odpadów.  W  przypadku  stwierdzenie  przypadków 
niewłaściwej segregacji będą naliczane wyższe opłaty za odbiór odpadów, zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Szumowo.

Tylko od nas  zależy   czy gleba i  powietrze  będą mniej  zanieczyszczone,  a  my i  przyszłe 
pokolenia będziemy mogli spać spokojnie i oddychać pełną piersią.

Opracowała:
Marta Zięba
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