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I. Wstęp

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

w  gminach  zadaniem  gminy  jest  dokonanie  corocznej  analizy  stanu  gospodarki  odpadami

komunalnymi,  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy  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  mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

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

i  unieszkodliwianiem  odpadów  komunalnych  w  podziale  na  wpływy,  wydatki  i  nadwyżki

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) liczbę mieszkańców;

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,

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

cytowanej ustawy ;

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących

odpady  komunalne,  odbieranych  z  terenu  gminy  oraz  przeznaczonych  do  składowania

pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  i  pozostałości  z  procesu  mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została na podstawie:

-  rocznych  sprawozdań  złożonych  przez   podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od

właścicieli  nieruchomości zamieszkałych,

-  rocznych  sprawozdań  złożonych  przez   podmioty  odbierające  odpady  komunalne  od

właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych,

- rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, 

-  innych dostępnych  danych wpływających na koszty  systemu gospodarowania  odpadami

komunalnymi.

II.  Ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Manowo.

W okresie  od  01 stycznia  do 31 grudnia  2021r.  usługa  odbioru  odpadów komunalnych

z terenu Gminy Manowo świadczona była przez firmę EKOSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chałupach.

Odbiorca został wybrany w drodze przetargu w 2020r. 

Podstawą działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi były następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady  Gminy Manowo z dnia  29 czerwca 2018r.  w sprawie

regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Manowo  (Dz.  Urz.  Woj.

Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3754).



2) Uchwała  Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Manowo z  dnia 29 czerwca 2018r.  w sprawie

określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3249).

3) Uchwała Nr  XLI/299/2018 Rady Gminy Manowo z  dnia 29 czerwca 2018r.  w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  i  zagospodarowania  tych

odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3566).

4) Uchwała Nr  XXI/175/2020 Rady  Gminy Manowo z  dnia 18 grudnia 2020r.  w sprawie

określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 poz. 156).

6) Uchwała  Nr  XII/121/2019 Rady Gminy Manowo z  dnia  30  grudnia  2019r.  w sprawie

określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałej (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego

z 2020 poz. 263).

Odpady w Gminie Manowo zbierane były w sposób selektywny. W ramach selektywnego zbierania

odpadów komunalnych od mieszkańców odbierane były papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,

odpady wielomateriałowe oraz odpady bioodpady. 

W  zabudowie  jednorodzinnej odpady  segregowane  gromadzone  były  w  workach.  Odpady

zmieszane gromadzone  były  w  pojemnikach.  Odbiór  odpadów  od  mieszkańców  odbywał  się

z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny z zabudowy jednorodzinnej odbierane były cztery razy w roku.

W  zabudowie  wielolokalowej odpady  segregowane  gromadzone  były  w kontenerach.  Odpady

zmieszane gromadzone były w kontenerach. Odbiór tych odpadów odbywał się z częstotliwością

raz  w  tygodniu.  Odpady  wielkogabarytowe  oraz  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny

z zabudowy wielolokalowej odbierane były raz w miesiącu. 

W  ramach  zbiórek  odpadów  „problemowych”  (gabaryty)  mieszkańcy  całej  gminy  mogli

nieodpłatnie  oddać  m.  in.  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny

i  elektroniczny,  zużyte  opony  z  samochody  osobowego,  lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady

zawierające  rtęć;  w tym świetlówki,  termometry,  przełączniki,  zużyte  kartridże  i  tonery.  Gmina

Manowo utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie  firmy

EKOSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chałupach. W aptece w miejscowości Rosnowo mieszkańcy Gminy

Manowo mogli oddać przeterminowane leki.  W szkołach, przedszkolach oraz w Urzędzie Gminy

można było oddawać zużyte baterie. 

W  ramach  edukacji  mieszkańców  Gmina  Manowo  prowadziła  działalność  informacyjną.

Zakupiono  i  rozdawano  ulotki  i  magnesy  z  informacjami  jak  prawidłowo  segregować  odpady.

Informacje  zamieszczane  były  również  w lokalnej  prasie  i  na  stronie  internetowej  Manowo.pl.

Udostępniano  informacje  na  sołeckich  tablicach  ogłoszeń.  Podstawowe  informacje  dotyczące

gospodarki  komunalnej  zamieszczone  były  w  zakładce  „Odpady  komunalne”  na  stronie

internetowej www.  bip.manowo  .pl  . 



III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi.

1.   Możliwości  przetwarzania  niesegregowanych  odpadów  komunalnych,  bioodpadów

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania

odpadów  komunalnych  i  pozostałości  z  procesu  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania

niesegregowanych odpadów komunalnych.

Wszystkie  odbierane  odpady  komunalne  przekazywane  były  do  regionalnej  instalacji  do

przetwarzania odpadów (RIPKO) znajdującej się w Sianowie, która posiada zdolność przerobową: 

a) wynoszącą dla części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych – 90 000 Mg/rok, (dla samych 20 03 01 to 75 000 Mg/rok) 

b) wynoszącą dla części biologicznej (biostabilizacja) instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych – 40 000 Mg/rok. 

Kompostownia płytowa odpadów zielonych posiada maksymalną zdolność przerobową na 

poziomie 26 500 Mg/rok. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W  2021r.  nie  realizowano  zadań  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarowaniem  odpadami

komunalnymi.

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

odpadów komunalnych, wpływy i wydatki.

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

odpadów komunalnych w roku 2021 wynosiły 1.939.057,39zł:  

w tym: 

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

- dzikie wysypiska,

-  koszty  administracyjne  (wynagrodzenia  i  szkolenia  pracowników,  programy  komputerowe,

przesyłki),

- inne koszty (materiały biurowe, tonery itp.). 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.669.345,14zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły: 122.017,21zł.

4. Liczba mieszkańców.

Na dzień 31.12.2021r.  liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Manowo wynosiła

6.559 mieszkańców.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem objętych zostało 5.813 osób.



Wszyscy  właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  złożyli  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

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

Z uwagi  na pandemie COVI-19 nie przeprowadzano wyrywkowych kontroli  segregacji  odpadów

przez mieszkańców gminy Manowo.

6. Masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Zgodnie  ze  sprawozdaniami  pomiotów  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli

nieruchomości odebrano odpady w ilości 2.462.82 Mg. 

Poniższa  tabela  przedstawia  rodzaje  i  ilości  odpadów  odebranych  z  terenu  Gminy  Manowo  w

2021r. 

L.p. Kod odpadu Rodzaj zebranych odpadów Masa (Mg)

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 74,560

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 23,290

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 9,040

4. 15 01 04 Opakowania z metali 4,191

5. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,106

6. 15 01 07 Opakowania ze szkła 177,175

7. 16 01 03 Zużyte opony 5,150

8. 17 01 01 Odpady  betonu  oraz  gruz  betonowy  z  rozbiórek  i

remontów

0,080

9. 17 02 02 Szkło 0,560

10. 17 02 01 Drewno 35,560

11. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,180

12. 17 03 80 Odpadowa papa 0,540

13. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17

06 03

0,020

14. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne

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

13,690

15. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 1,880

16. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 277,240

17. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 5,600

18. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1.799,638



19. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 14,280

20. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20,040

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

Poniższa tabela przedstawia masy  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  odbieranych

z terenu gminy. 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odebranych odpadów Masa [Mg]

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1.799,638

2. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 277,240

3. 19 05 99 Inne niewymienione odpady 242,130

IV. Podsumowanie.

W 2021 roku Gmina Manowo osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

odpadów  komunalnych  określony  w  Rozporządzeniu  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia

3  sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia

i recyklingu odpadów komunalnych  (Dz.U. z 2021. poz. 1530).

 

Wójt Gminy Manowo

  

                 Roman Kłosowski


