Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Wałcz za 2019 r.
1. System gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Wałcz
System gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Wałcz jest oparty o akty
prawne oraz założenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.
Plan ten wyznaczył następujące założenia, o które oparty jest system gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Miejskiej Wałcz:
- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”;
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów;
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi
zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Cel i założenia analizy
W oparciu o powyższe Gmina Miejska Wałcz na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10
w związku z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zobowiązana jest do wykonania corocznej analizy stanu
gospodarki
odpadami,
w
celu
weryfikacji
możliwości
technicznych
i organizacyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym:
1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów;
4) liczby mieszkańców;
5) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości ciekłych
i odpadów komunalnych;
6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odbieranych z terenu miasta oraz powstających z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
3. Podstawa prawna
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Wałcz
funkcjonował w 2019 r. w oparciu o następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
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- ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
z 2019 r. poz. 1895);
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. z 2019 r. poz. 521);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167);
- rozporządzenie 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);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze
zm.);
- uchwała Nr VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz (Dziennik
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4008);- uchwała nr
VII/SXXV/151/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
z 2016r. poz. 4010);
- uchwała Nr VIII/III/32/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz (Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 648);
- uchwała Nr VII/SXXVII/169/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 4626)
- uchwała Nr VIII/III/33/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 649);
- uchwała nr VII/SXXV/152/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 3693);
- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.
4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę ATF sp. z o. o.
w 2019 roku zostały przekazane do:
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Rodzaj odpadu
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Bioodpady stanowiące odpady komunalne
Pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do
składowania

Miejsce zagospodarowania
ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec
ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec
ATF sp. z o.o. sp. k. Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętnych,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę Matex Mateusz
Milczarek w 2019 roku zostały przekazane do:
Rodzaj odpadu
Bioodpady stanowiące odpady komunalne

Miejsce zagospodarowania
Biogazownia Brzeźno sp. z o.o., Brzeźno 30,
77-316 Brzeźno

Odpady komunalne z Gminy Miejskiej Wałcz odebrane przez firmę Altvater Piła
sp. z o.o. w 2019 roku zostały przekazane do:
Rodzaj odpadu
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Miejsce zagospodarowania
ATF sp. z o.o. sp. k. Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Mirosławcu,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do
składowania

ATF sp. z o.o. sp. k. Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętnych,
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

W razie potrzeby odpady mogą być kierowane do innych instalacji komunalnych (do
września 2019 zwanymi RIPOK – regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi odpady komunalne należy
zagospodarować w instalacjach komunalnych posiadających wpis na listę marszałka
województwa. Wykaz instalacji komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej
obsługi w przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn
przez którąkolwiek z instalacji, stan obowiązujący na dzień 24.01.2020 r. zawiera załącznik
nr 1.
5. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami
komunalnymi oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Wałcz od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły
5 658 596,42 zł (tab.1).
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Tab. 1. Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.
Lp. Zadanie
Kwota
1 odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
5 238 000 zł
odpadów komunalnych w analizowanym okresie
2 eksploatacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
177 338,64 zł
Komunalnych
3 odbiór i zagospodarowanie leków z aptek
10 756,80 zł
4 odbiór odpadów z PSZOK
59 185,74 zł
5 obsługa administracyjna systemu
159 346,72 zł
6 edukacja ekologiczna
13 968,52 zł
Razem
5 658 596,42 zł
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Wałcz w 2019 r.
odbierane i zagospodarowywane były przez firmę ATF Polska Sp. z o.o. Sp. k. Chojnica 2,
78-650 Mirosławiec.
W miesiącach styczeń luty, firma ATF została wybrana w trybie przetargu z wolnej ręki.
Koszty umowy zawartej na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 w przeliczeniu na miesiąc
wynosiły 405 000,00 zł brutto/miesiąc.
W późniejszym czasie firma ta została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta na okres roku: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Wynagrodzenie
ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu miasta Wałcz wynosiło 442 800,00 zł brutto/miesiąc.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz wynosiła do 31 stycznia 2019 r.:
odpady zbierane są w sposób selektywny
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 12,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 24,00 zł miesięcznie:
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 36,00 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 42,00 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstw domowych liczących więcej niż cztery osoby: 48,00 zł miesięcznie.
odpady zbierane w sposób nieselektywny
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 17,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 34,00 zł miesięcznie;
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 51,00 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 62,00 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstw domowych liczących więcej niż cztery osoby: 73,00 zł miesięcznie.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz wynosiła od 1 lutego 2019 r.:
odpady zbierane są w sposób selektywny
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 20,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 40,00 zł miesięcznie:
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 60,00 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 70,00 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstw domowych liczących więcej niż cztery osoby: 80,00 zł miesięcznie.
odpady zbierane w sposób nieselektywny
1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 40,00 zł miesięcznie;
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 80,00 zł miesięcznie;
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3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 120,00 zł miesięcznie;
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 135,00 zł miesięcznie;
5) dla gospodarstw domowych liczących więcej niż cztery osoby: 150,00 zł miesięcznie.
Ustalona częstotliwość odbioru odpadów w 2019 r.:
-odpady selektywnie zbierane – odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie;
-odpady zmieszane – odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na tydzień;
-odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny:
zabudowa jednorodzinna – raz na trzy miesiące
zabudowa wielorodzinna – raz na miesiąc.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez dezynfekcje.
6. Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców na podstawie ewidencji ludności wg stanu na dzień 27 listopada
2019 r. – 23 876 osób.
Według złożonych deklaracji na ten dzień było 19 599 osób zamieszkałych na terenie
Miasta Wałcz.
Tab. 2. Odsetek gospodarstw domowych segregujących odpady w gminie według złożonych
deklaracji na dzień 31 grudnia.
Rok

Udział procentowy gospodarstw domowych segregujących
odpady [%]

2016
2017
2018
2019

87,04
86,93
87,22
95,79

Ewidencja 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, nie jest prowadzona. Straż Miejska w trakcie prowadzonych kontroli identyfikuje
podmioty, które nie są zobowiązane do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy (czyli właściciele nieruchomości niezamieszkałych) i nie
posiadają umów na odbiór odpadów. Wszystkie interwencje zakończyły się zawarciem przez
właścicieli (użytkowników) nieruchomości wymaganych przepisami umów (w przypadkach,
gdy takowych nie posiadali).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nieobjęci systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi przez Gminę Miejską Wałcz, zawarli umowy z podmiotami
wpisanymi do rejestru działalności regulowanej (ATF Sp. z o.o. Sp. k. i Altvater Piła Sp. z o.o.).
7. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz
Odpady komunalne w ustawie o odpadach zostały zdefiniowane jako odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
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wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
W strumieniu odpadów komunalnych wyróżnia się m.in.: papier i tektura, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, odpady
wielkogabarytowe, odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne.
W ramach selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierała od mieszkańców Wałcza
następujące frakcje odpadów:
- papier i tektura;
- szkło;
- tworzywa sztuczne i metale;
- bioodpady;
- odpady wielkogabarytowe.
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.). Rejestr działalności regulowanej z wykazem firm
zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
Tab. 3. Wykaz firm znajdujących się w rejestrze działalności regulowanej w 2019 roku.
Lp. Nazwa firmy
Adres firmy
1
2
3
4

ALTVATER Piła Sp. z o.o
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ATF Sp. z o. o. sp. k.
WERBENA
Piotr Grzelak

ul. Łączna 4a, 64-920 Piła
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec
ul. Żeromskiego 11, 78-630
Człopa
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Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont- bis
Waldemar Zawistowski
P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub
SANPIL-EKO s.c.
Katarzyna Płotka, Gabriela Runowska

Dzierzążenko 7c
77-400 Złotów
ul. Długa 6, 46-300 Olesno
ul. Wybickiego 17, 64-920 Piła
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„REKORD HALE NAMIOTOWE” Sp. z o.o.

9
10

MATEX Mateusz Milczarek

11

FHU ECOMPLEX
Przemysław Wierzbicki (Wykreślony 25.03.2019r.)
AQUA-EXPRES Ryszard Milczarek (Wykreślony
26.07.2019r.)

ul. Mazowiecka 17, 50-412
Wrocław
ul. Cicha 2/15, 77-330 Czarne
ul. Janiny Smoleńskiej 35, 71-005
Szczecin
ul. Skrzetlewska 4, Kielce

6
7
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REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. Cicha 2/15, 77-330 Czarne

Odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Wałcz powstają głównie
w gospodarstwach domowych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, takich jak: obiekty
użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły), punkty handlowo-usługowe, obiekty
turystyczne.
Z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz w 2019 r. łącznie odebrano
7 445,42 Mg odpadów (tab.4).
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Tab.4. Ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2019 roku.
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
1
15 01 01
opakowania z papieru i tektury
323,40
2
15 01 06
zmieszane odpady opakowaniowe
396,78
3
15 01 07
opakowania ze szkła
352,30
4
16 01 03
zużyte opony
2,34
5
20 01 36
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
2,02
6
20 02 01
odpady ulegające biodegradacji
878,60
7
20 03 01
niesegregowane (zmieszane) odpady
5 142,84
komunalne
8
20 03 07
odpady wielkogabarytowe
347,14
Razem
7445,42

Opakowania z papieru
i tektury; 4,35
Odpady
wielkogabarytowe;
4,67

Zmieszane odpady
opakowaniowe; 5,33
Opakowania ze szkła;
4,73

Odpady ulegające
biodegradacji; 11,81

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne; 69,11

Ryc. 1. Udział procentowy selektywnie zebranych frakcji odpadów z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.
Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku mieszkaniec Wałcza średnio wytworzył
około 379,5 kg odpadów w 2019 roku (dotyczy ilości odebranych odpadów z nieruchomości
zamieszkałych).
Z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Wałcz w 2019 r. łącznie odebrano
1269,966 Mg odpadów (tab.5).
Według złożonych sprawozdań za 2019 rok, łącznie odebrano 8715,386 Mg odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych (tab.4
i tab.5) znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.
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Tab.5. Ilość odpadów odebrana z nieruchomości niezamieszkałych w 2019 roku.
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
1
15 01 01
opakowania z papieru i tektury
84,049
2
15 01 02
opakowania z tworzyw sztucznych
2,478
3
15 01 06
zmieszane odpady opakowaniowe
95,935
4
20 01 08
odpady kuchenne ulegające biodegradacji
8,897
5
20 01 32
leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,48
6
20 03 01
niesegregowane (zmieszane) odpady
1078,037
komunalne
Razem
1269,966
W Gminie Miejskiej Wałcz funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajduje się na ul. Bydgoskiej, po byłym
wysypisku odpadów komunalnych. Przyjmowane są tylko odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny, powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone własnym
transportem przez mieszkańców miasta i gminy Wałcz (do lutego 2019 dotyczyło Gminy
Wiejskiej Wałcz). W/w odpady komunalne są przyjmowane nieodpłatnie.
W 2019 r. mieszkańcy Wałcza przekazali do PSZOK 503,534 Mg odpadów (tab.6).
Tab. 6. Ilość opadów zebranych w PSZOK w 2019 roku.
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Ilość odpadów [Mg]
1
15 01 01
opakowania z papieru i tektury
1,30
2
16 01 03
zużyte opony
4,034
3
17 01 02
gruz ceglany
27,64
4
17 06 04
materiały izolacyjne
2,32
5
17 01 07
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
40,17
6
20 01 10
odzież
0,68
7
20 01 11
tekstylia
2,60
8
20 01 36
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
18,65
9
20 02 01
odpady biodegradowalne
309,54
10
20 03 07
odpady wielkogabarytowe
96,60
Razem
503,534
Podmioty zbierające odpady komunalne na terenie miasta Wałcz w 2019 r. łącznie
zebrały 34,614 Mg odpadów, które stanowiły opakowania z metali o kodzie 15 01 04.
Podsumowując łączną ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Wałcz (tab.7), które zostały odebrane lub zebrane przez uprawnione do tego
podmioty, otrzymujemy 9255,534 Mg odpadów.
Tab.7. Podsumowanie zebranej i odebranej ilości odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Wałcz w 2019 roku.
Rodzaj podmiotów
Ilość odpadów [Mg]
Odbierające odpady komunalne
8715,386
Zbierające odpady komunalne
36,614
PSZOK
503,534
Suma
9255,534
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8. Postępowanie z odpadami
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązuje system mieszany gromadzenia
odpadów komunalnych tj. pojemnikowo – workowy, a na terenie zabudowy wielorodzinnej
jedynie system pojemnikowy. Ponadto, odpady zebrane selektywnie można przekazywać
bezpośrednio do PSZOK.
Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Wałcz stosuje się pojemniki lub worki oznaczone następującymi kolorami:
1) czarny - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane);
2) zielony - z przeznaczeniem na szkło;
3) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;
4) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe;
5) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady.
Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników usytuowanych
w aptekach na terenie Miasta Wałcz. Poniżej wykaz aptek:
1. Apteka Cef@rm 36,6 przy ul . ks. Bolesława Domańskego 13,
2. Apteka Cef@rm 36,6 przy ul. Kołobrzeska 44,
3. Apteka Cef@rm 36,6 przy ul. Kościuszkowców 10,
4. Apteka Cef@rm 36,6 przy ul. Generała Andersa 9,
5. Apteka Cef@rm 36,6 przy ul . Tysiąclecia 10 (funkcjonowała do 30.09.2019r.),
6. Apteka GEMINI przy ul. Kilińszczaków 50,
7. Apteka Centrum Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 13/25,
8. Apteka Dbam o zdrowie przy ul Budowlanych 1 B,
9. Apteka Centralna przy ul. Kilińszczaków 53,
10. Apteka „Pod Orłem” przy ul. Wojska Polskiego 12/14.
Odbieranie przeterminowanych leków odbywało się raz na miesiąc.
9. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W roku 2019 nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Bydgoskiej od dnia 31
maja 2015 r. zaprzestało przyjmować odpady do składowania. Obecnie w/w składowisko
odpadów znajduje się w fazie rekultywacji.
Potrzeba inwestycji w PSZOK w związku ze zmieniającymi się przepisami i zwiększoną
ilością rodzajów odpadów koniecznych do przyjmowania odpadów (w tym odpadów
niebezpiecznych).
10. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach
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), poziomy te wynoszą:
Tab. 8. Poziomy odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [ %]
Rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal,
tworzywa
10
12
14
16
18
20
30
40
50
sztuczne, szkło
9

Tab. 9. Poziomy odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w poszczególnych latach.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inne niż
niebezpieczne
odpady
30
36
38
40
42
45
50
60
70
budowlane i
rozbiórkowe

W 2019 roku Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom odzysku papieru, metalu,
tworzyw sztucznych i szkła wynoszący 41,34 %. Natomiast poziom odzysku innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 0%, ponieważ odpady zostały
poddane procesowi R12 i procesom odzysku.
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), dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. wynosi:
Tab. 10. Poziomy ograniczenia masy bioodpadów przekazanych do składowania
w poszczególnych latach.
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
Rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom
masy odpadów
komunalnych
ulegających
75
50
50
50
45
45
40
40
35
biodegradacji
przekazywanych do
składowania w
stosunku do masy tych
odpadów
wytworzonych w 1995
r. [%]

W 2019 roku Gmina Miejska Wałcz ograniczyła ilość masy bioodpadów przekazanych
do składowania do poziomu 0% (w tym przypadku im mniejszy poziom tym lepiej).
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11. Podsumowanie
Wnioski z przeprowadzonej analizy, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wałcz za
rok 2019 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie dokonanej analizy
stwierdzić należy, że:
1. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz w coraz większym stopniu segregują odpady. Widać
zwiększoną ilość deklaracji dotyczących selektywnie zbieranych odpadów (tab. 2) oraz
zwiększoną ilość odpadów należących do frakcji segregowalnych i zmniejszoną ilość odpadów
zmieszanych (ryc. 2).
2. Należy kontynuować prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej, zmierzającej do
ukształtowania świadomych postaw mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz zasad segregowania odpadów komunalnych. Większa świadomość
społeczeństwa może prowadzić do pozytywnych efektów ekonomicznych i ekologicznych.
3. Podjęto działania w celu objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
zorganizowanym przez Gminę Miejską Wałcz, części niezamieszkałych nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy.
4. Zwiększa się ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy.
5. Zwiększają się ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
6. Należy zwiększyć ilość kontroli.
Ryc. 2. Porównanie segregacji odpadów w 2018 i 2019 roku. Ilość podana w Mg.

Ilość selektywnie zbieranych odpadów oraz odpadów
zmieszanych (resztkowych) w 2018 i 2019 roku
7000
6000

5777,4

5000

5142,84

4000
3000
2000

2302,58
1317,08

1000
0
2018

2019
Zmieszane

Selektywne

Opracował: Mateusz Hermanowicz
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Załącznik nr 1
Tab. 11. Wykaz instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych na terenie
województwa zachodniopomorskiego - stan obowiązujący od dnia 24.01.2020 r.
INSTALACJE MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW
Lp.
Nazwa i adres instalacji komunalnej

Podmiot zarządzający instalacją
komunalną

1

Instalacja MBP
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Zakład Odzysku i Składowania
Odpadów Komunalnych,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

2

Instalacja MBP
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

SUEZ JANTRA Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 11, 70-671
Szczecin

3

Instalacja MBP
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin

4

Instalacja MBP
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Zakład Zagospodarowania
Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15, 73-110
Stargard

5

Instalacja MBP
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o.
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

6

Instalacja MBP
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

7

Instalacja MBP
Korzyścienko, ul. Wspólna 1, 78-132 Grzybowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i
Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100
Kołobrzeg

8

Instalacja MBP
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

9

Instalacja MBP
Gwiazdowo, 76-100 Sławno

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno

10

Instalacja MBP
Mirowo 14, 78-125 Rymań

SUEZ JANTRA Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 11, 70-671
Szczecin

11

Instalacja MBP
Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

Międzygminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35, 78-320 PołczynZdrój

12

Instalacja MBP
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

ATF Sp. z o. Sp. k.
Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

12

SKŁADOWISKA ODPADÓW INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
Lp.
Nazwa i adres instalacji komunalnej

Podmiot zarządzający instalacją
komunalną

13

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Zakład Zagospodarowania
Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15, 73-110
Stargard

14

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o.
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

15

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

16

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
Komunalnej Sp. z o. o.
obojętne
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

17

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne
Mirowo 14, 78-125 Rymań

13

SUEZ JANTRA Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 11, 70-671
Szczecin

