
 

 

 

Roczna analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Susz za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2016 

 



2 

 

Spis treści 
1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................ 3 

1.1. Podstawa prawna, cel i podstawowe założenia opracowania ..................................................... 3 

1.2. Zakres opracowania..................................................................................................................... 3 

1.3. Regulacje prawne ........................................................................................................................ 3 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI .......................................................................................... 5 

2.1. Charakterystyka gminy ................................................................................................................ 5 

2.2. Źródła odpadów .......................................................................................................................... 6 

2.3. Postępowanie z odpadami .......................................................................................................... 6 

2.4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy ................................................... 7 

2.5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ........................ 8 

2.6. 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 (wg danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi) ........................................................................................ 9 

2.7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi......................... 9 

2.8. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych ...................................................................................................................... 9 

2.9. Liczba mieszkańców................................................................................................................... 10 

2.10. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 

u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 

u.c.p.g. .............................................................................................................................................. 10 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ............................................................................................................ 11 

 

 

 

 



3 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Podstawa prawna, cel i podstawowe założenia opracowania 

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t.) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Analiza ta ma za zadanie zweryfikować 

możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb 

inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć 

informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 

określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susz 

w roku 2015. 

 

1.2. Zakres opracowania 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych 

przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t.)  analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powinna 

zawierać informacje o: 

1. możliwościach przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, 

2. potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

3. kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, 

4. liczbie mieszkańców, 

5. liczbie 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 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości 

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

1.3. Regulacje prawne 

Znowelizowane przepisy ustawy u.c.p.g nałożyły na gminę szereg nowych zadań i obowiązków 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system 
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gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem 

na: bezpośredni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości oraz odbiór odpadów selektywnie 

zebranych dostarczanych samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede 

wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości 

życia. Teraz każdy właściciel nieruchomości płaci nie tyle za odbiór i składowanie śmieci, ile za odbiór 

i ich właściwe przetworzenie w Regionalnych Instalacjach do przetwarzania odpadów spełniających 

rygorystyczne normy. Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne z mocy 

ustawy obciążony jest tzw. „opłatą śmieciową”, dzięki czemu wywożenie odpadów do lasów i 

przydrożnych rowów ma stać się nieopłacalne.  

Zgodnie z zapisami ustawy u.c.p.g gminy zobowiązane są m.in. do: 

1) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi;  

2) nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  

3) ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

4) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być 

prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych;  

5) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania;  

6) osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:  

a) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,  

b) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości 

co najmniej 70% wagowo; 

7) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania:  

a) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

b) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.,  

8) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

9) zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
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10) zorganizowania przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  

11) pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych 
od właścicieli nieruchomości opłat; 

12) prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości;  
Celem wdrożenia powyższych obowiązków w latach 2012 – 2015 Gmina Susz podjęła szereg działań 

związanych z wprowadzeniem na terenie gminy nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym określono model zbiórki odpadów (zbierane frakcje, częstotliwość odbioru), 

skalkulowano wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i określono sposób jej poboru, a 

następnie przyjęto uchwały, które Rada Gminy był zobowiązany podjąć na mocy u.c.p.g.: 

1. Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Suszu podjęta w dniu  

25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

2. Uchwała Nr V/37/2015 z  dnia 21.04.2015 r.    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów. 

3. Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Susz. 

4. Uchwała Nr VII/65/2015 z dnia 25.06.2015 r. w  sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz 

oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

5. Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 25.06.2015 r. w  sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Uchwała Nr VII/67/2015 z dnia 25.06.2015 r. w  sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. 

Od 1 września 2015 r. zmieniona została stawka opłaty za odpady niesegregowane, która wynosi 

obecnie 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast opłata za odpady segregowane 

pozostała na tym samym poziomie, czyli 8,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Rada Gminy 

zobowiązana została także do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe jedynie przez część roku, która wynosi: 42,00 zł jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 63,00 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w 

sposób nieselektywny. 

 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

 

2.1. Charakterystyka gminy 

Gmina Susz jest gminą miejsko-wiejską położoną w zachodniej części województwa warmińsko- 

mazurskiego w powiecie iławskim. Zajmuje powierzchnię 259 km2, z czego 252 km2 to tereny 

wiejskie, zaś 7 km2 przypada na miasto. 
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2.2. Źródła odpadów 

Odpady komunalne zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) definiuje się jako odpady 

powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych 

z eksploatacji), a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 

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

odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Źródłami odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej,  

infrastruktury handlowej, usługowej, szkolnictwa, obiekty turystyczne, targowiska itp. 

 

2.3. Postępowanie z odpadami 

Odpady komunalne z terenu Gminy Susz w 2015 roku odbierane i zagospodarowane są przez 

REMONDIS Olsztyn sp. z o.o. sp. K. z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Partyzantów 3. Przedsiębiorstwo 

wpisane jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Susz. Firma REMONDIS w przedmiotowym roku do dnia 30 czerwca 2015 r. świadczyła usługi 

na podstawie wyłonienia w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Gminę w 2013 roku, 

natomiast od 1 lipca 2015 r. na podstawie wyłonienia dokonanego w dniu 25 czerwca 2015 r. w 

kolejnym przetargu nieograniczonym. 

 

a) Odpady komunalne od mieszkańców odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Segregacji 

podlegają: szkło, odpady wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych, metale, papier i tektura oraz 

odpady ulegające biodegradacji. Odbiór odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie 

następuje z częstotliwością określoną w Uchwale Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suszu podjętej 

w dniu 21 kwietnia 2015 r., zgodnie  z harmonogramem dostępnym w UM i opublikowanym na 

stronie internetowej: susz.pl. 

 

Tabela nr 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz 

Rodzaj nieruchomości Zmieszane 

Selektywnie 

zebrane 

Biodegradowalne 

Budynki jednorodzinne co 2 tyg. co 4 tyg. 

co 2 tyg.- sezon letni 

co 4 tyg.- sezon 

zimowy 

Budynki wielorodzinne co 1 tydz. co 2 tyg. 

co 1 tydz.- sezon letni 

co 4 tyg.- sezon 

zimowy 

Nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy 
co 2 tyg. co 2 tyg. 

co 2 tyg.- sezon letni 

co 4 tyg.- sezon 

zimowy 
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Zbiórka choinek   1 raz na rok 

Odpady komunalne z cmentarzy co 2 tyg.   

 

 

b) Na terenie Gminy Susz funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
(PSZOK) położony w Suszu, na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Kajki 9. PSZOK w 
2015 roku czynny był we wtorki i czwartki w godzinach 12.00 do 18.00 oraz w soboty od godziny 
8.00 do 14.00. Do punktu tego właściciele nieruchomości z Gminy Susz mogli bezpłatnie 
przekazać następujące frakcje odpadów komunalnych: 
- odpady wielkogabarytowe 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- zużyte baterie i akumulatory 
- papier i tekturę 
- chemikalia 
- przeterminowane leki 
- odpady zielone 
- odpady budowlano-remontowe 
- zużyte opony 

c)   Baterie mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w siedzibie 
       Urzędu Miasta oraz w placówkach oświatowych i handlowych, a przeterminowane 
       leki do pojemników ustawionych w aptekach.  

2.4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy  

Tabela nr 2. Stan obecny  w zakresie liczby mieszakńców (źródło: stan wg złożonych 
deklaracji) i masy odpadów zmieszanych (źródło: sprawozdania roczne Gminy Susz) w 2015 r. 

 
Zestawienie masy odebranych odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Susz 

 

Lata Liczba mieszkańców  
Masa odebranych 
odpadów [Mg] 

Razem 
Tereny wiejskie i miejskie  

  
tereny 
wiejskie 

tereny 
miejskie 

tereny 
wiejskie 

tereny 
miejskie 

Liczba 
mieszkańców 

Ilość odebranych 
odpadów [Mg] 

 2015 5530 4674 1285,0 1182,1 10 204 2467,1 

 
Tabela nr 3. Zestawienie masy odpadów segregowanych odebranych z terenu Gminy Susz oraz 
wyselekcjonowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych według rodzajów (źródło: 
sprawozdania roczne Gminy Susz) w 2015 r. 

Kod odpadów  Rodzaj odpadów Masa odpadów odebranych [Mg] 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 49,6 

150107 Opakowania ze szkła 79,6 
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200101 Papier i tektura 13,1 

200201 Odpady ulegajace biodegradacji 37,7 

  Razem  160,1 

 

 

Tabela nr 4. Zestawienie masy odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów w 2015 r. 

Kod odpadów  Rodzaj odpadów Masa odpadów odebranych [Mg] 

160103 Zużyte opony 40,6 

160214 Zużyte urzadzenia 2,5 

170102 Gruz ceglany 9,5 

200101 Papier i tektura 2,5 

200123 Urzadzenia zawierające freony 2,4 

200134 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 
200133 

0,2 

200135 
Zużyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezpieczne składniki 

5,9 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  1,4 

200307 Odpady wielkogabarytowe 19,8 

 

 

2.5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania 

Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-

biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie 

odpadów na składowiskach). 

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.  
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Odebrane w 2015 roku z terenu gminy Susz zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, były 

zagospodarowywane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Rudno” sp. z o.o., 

Rudno 17, 14-100 Rudno.  

 

2.6. 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 (wg danych 

zawartych w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi) 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z Gminy Susz w 2015 r: 2467,1 [Mg]. 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie- 191212 przeznaczonych do składowania: 585,3 [Mg].  

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 (Dz. U. z 2012 r., poz.645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła dla 2015 r. wynosi 16%. Osiągnięty przez Gminę 

Susz poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji odpadów wynosi 16,82% . 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania wyniósł 24,72%. 

 

2.7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

W 2015 r.  na terenie Gminy Susz nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

2.8. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Na koszt obsługi systemu składają się koszty poniesione przez Gminę w związku 
z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
koszty związane z prowadzeniem PSZOK oraz koszty administracyjne. 
 
 

 

 

Tabela nr 2. Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Susz w 2015 r. 

Rodzaj kosztu Kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  1 172 696,94 

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 60 000,00 

Usługa odbioru i zagosp. przeterminowanych leków 864,00 

Monitoring składowiska odpadów 6 632,16 
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Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów 8 500,00 

Koszty administracyjne (materiały i wyposażenie, koszty osobowe, 

szkolenia, poczta, oprogramowanie)  

176 392,55 

Koszty łącznie 1 425 085,65 

 

Tabela nr 3. Wpływy z tyt. z opłat za  gospod. odpadami komunal. w Gminie Susz w 2015 r. 

Na dzień 31.12.2015 r. Kwota [zł] 

Wpłaty 1 413 710,67 

Należności ściągnięte w drodze egzekucji prowadzonej przez US 15 985,69 

 1 429 696,36 

 

Zaległości mieszkańców od lipca 2013 r. wyniosły: 160 015,45 zł 

W 2015 r. wystawiono 879 upomnień na kwotę 127 983,00 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na 

kwotę 112 318,50 zł. 

 

2.9. Liczba mieszkańców 

Gmina Susz liczy 13078 mieszkańców (stan wg danych ewidencji mieszkańców na 31.12.2015 r.), z 

czego 7454 osób to mieszkańcy 44 wsi zebranych w 29 sołectw, natomiast 5624 zamieszkuje miasto. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w 

Urzędzie Miejskim ujętych zostało 10204 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.). Różnica w podanej 

liczbie ludności wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem 

stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze 

względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy jak również poza granicami kraju. Na 

bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i 

sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. 

 

Deklaracje na odpady zbierane z nieruchomości zamieszkałych w sposób selektywny objęły 6349 

osób, nieselektywny- 3855 osób. 

Na terenie Gminy Susz znajduje się 231 nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, sklepy, firmy, itp.), z 

których 118 zdeklarowało zbiórkę odpadów w sposób selektywny, natomiast 113 deklaruje zbiórkę 

zmieszaną. 

 

2.10. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 ustawy u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 

których mowa w art. 6 ust. 6-12 . 

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 
ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych.  
Gmina Susz objęła wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6 c ust 1 ustawy u.c.p.g. gmina obligatoryjnie zobowiązana 
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była do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie art. 6 c ust. 2 ustawy u.c.p.g. Rada Miasta fakultatywnie 

mogła postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwałą Nr XXI/154/2012 z dnia 25 

października 2012 r. Rada Miejska w Suszu zdecydowała o objęciu systemem również nieruchomości 

niezamieszkałych, bowiem najbardziej skuteczny jest system jednolity, możliwie prosty, 

funkcjonujący w całości. 

Zgodnie z art. 6o ustawy u.c.p.g. w 2015 r. wszczęto 10 postępowań wobec właścicieli nieruchomości, 

którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susz za rok 2015 została 

opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie 

mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej 

efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od lipca 2013 r. właściciele 

nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Susz a podmiotem 
świadczącym usługę.  
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy funkcjonuje prawidłowo. System ten działa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Stawka opłat ustalona Uchwałą Nr  

VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu podjęta w dniu 25.06.2015 r. została odpowiednio skalkulowana. 

Mieszkańcy gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. Priorytetowym zadaniem dla 

Gminy Susz na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 

racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię 

Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 


