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1. Cel przygotowania analizy.  

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Bartniczka za 2019 rok. Analiza została sporządzona w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Analiza w swoim zakresie obejmuje: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

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; 

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. 

Głównym celem przygotowania niniejszej analizy jest dostarczenie niezbędnych 

informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.  

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r. 

poz. 1439), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.  

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy 

Bartniczka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok,  

sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy.  

 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Bartniczka.  

Od 1 lipca 2013 roku uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, który nałożył na Gminę obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów 
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komunalnych z zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Głównym 

celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału 

odzysku i recyklingu papieru, tworzyw sztucznych, metali szkła, zmniejszenie ilości dzikich 

wysypisk oraz spalania odpadów w domowych kotłowniach.  W związku z powyższym, w 

myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 

r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych przejęła 

Gmina.  

Wywiązując się z ustawowego obowiązku, Gmina Bartniczka zorganizowała zgodnie, 

przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy. Podmioty realizujące odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Bartniczka zostały wyłonione w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

• w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. odbiór odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowanie realizowany był przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Brodnicy; 

• od 1 stycznia 2015 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje 

się: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie. Umowy zawarto na 

okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2017 r., od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r.  

W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła”. Odbiorem odpadów zostało 

objętych 13 frakcji odpadów: 

a) Papier, 

b) Metale, 

c) Tworzywa sztuczne, 

d) Opakowania wielomateriałowe, 

e) Szkło, 

f) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 

g) Odpady zielone, 

h) Przeterminowane leki i chemikalia, 

i) Zużyte baterie i akumulatory, 

j) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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k) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l)  Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

ł)   Zużyte opony. 

 

4.  Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.                                            

a) możliwości  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze 

zm.) jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Podstawowym założeniem 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań 

regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki 

w danych warunkach lokalnych.  

Według zapisów ustawy o odpadach regionalną instalacją do przetwarzania odpadów 

komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do 

przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. 

mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której 

mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania 

odpadów lub zapewniający: 

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub 

w części do odzysku, lub 

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po 

procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, 

spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16901353#art%28207%29
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w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko– 

Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Gmina Bartniczka należy 

do Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2 (Wschodni). W Regionie 2 Wschodnim, według 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, działają instalacje pełniące funkcje Instalacji 

Komunalnej ( dotychczas RIPOK) tj. instalacja w Lipnie gm. Lipno, w Puszczy Miejskiej gm. Rypin., 

Osnowo gm. Chełmno  oraz Niedźwiedź gm. Dębowa Łąka.  W dniu 29 maja 2017 r. Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 

2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”- uchwała nr XXXII/545/17.  

 wprowadzono podział województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dokonano połączenia 

regionów gospodarki odpadami komunalnymi m.in.: Regionu 2. - Chełmińsko-Wąbrzeskiego z Regionem 3.  - 

Lipnowsko-Rypińskim w jeden Region 2. - Wschodni. Nowy podział regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi wynika z wniosków gmin, a także potrzeby zachowania większej elastyczności działania 

instalacji w poszczególnych regionach. Zgodnie z założeniami ww. Planu Gmina Bartniczka będzie  należała 

do Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - 2 (Wschodni). 

Na terenie Gminy Bartniczka nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Wszystkie odpady komunalne przekazywane są do Instalacji Komunalnej w Lipnie. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach, podmiot 

odbierający odpady komunalne obowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do 

instalacji komunalnej. Zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady zielone i 

inne odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, zostały zagospodarowane zgodnie z zapisami Planu 

Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego i skierowane były do 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. 

b) możliwości i metody przetwarzania oraz ilości odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przetwarzane są w Instalacji Komunalnej w 

Lipnie  dotychczas (RIPOK w Lipnie). Zgodnie ze sprawozdaniami podmiotów zajmujących się 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2019 roku, łączna ilość odebranych 

odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu Gminy Bartniczka wyniosła 827,1900 Mg, 



Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartniczka za 2019 rok 

6 

 

z czego całość została poddana procesowi przetwarzania.  

c) możliwości i metody przetwarzania oraz ilości odebranych odpadów ulegających 

biodegradacji i odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone zebrane na terenie Gminy Bartniczka  

kierowane były  do Instalacji Komunalnej w Lipnie. Odpady organiczne wyselekcjonowane u 

„źródła" w 2019 roku zebrano w ilości 23,2000 Mg, z czego całość została poddana 

kompostowaniu.   

   

5.   Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2019 roku Gmina Bartniczka na modernizację istniejącego PSZOK w Bartniczce 

wydała 37 605,47 zł.  W ramach inwestycji teren został utwardzony kostką brukową, 

wykonane zostało nowe ogrodzenie. W kolejnych latach planowane jest doposażenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aktualne potrzeby inwestycyjne związane z 

gospodarowaniem odpadami, wynikają z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartniczka, przede wszystkim w zakresie 

prawidłowej segregacji odpadów. Podjęte działania mają na celu zwiększenie udziału 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu osiągania wymaganych poziomów 

recyklingu. 

 

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

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Lp. Elementy składowe kosztów Koszty 2019 r. (zł.) 

1.  
Koszty podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
448 713,02 

2.  Wynagrodzenie, materiały, szkolenia itp. 56 349,33 

SUMA: 505 062,35 

 

 

7.    Liczba mieszkańców Gminy Bartniczka. 

Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy 

Bartniczka wynosiła 4785 osób. Liczba osób zamieszkałych wynikająca ze złożonych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wyniosła 3983 osób. Na dzień 31.12.2019 r. złożono 1215 deklaracji. 
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8. 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. 

Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gmina zorganizowała odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Rada Gminy nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

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

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych posiadają zawarte 

umowy w zakresie odbierania odpadów, z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru 

działalności regulowanej. W 2019 r. w stosunku do żadnego z właścicieli o których mowa 

powyżej, nie zaszła konieczność podjęcia działań, przewidzianych w art. 6 ust. 6-12 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. 

 

9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Bartniczka w 2019 

roku z podziałem na poszczególne kody odpadów oraz proces odzysku i 

unieszkodliwienia. 

Lp. 
Kod odpadu 

(Rodzaj odpadu komunalnego) 

Masa 

(Mg) 

Proces odzysku / 

unieszkodliwiani

a 

1. 
15 01 02 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
31,2600 R12 

2. 
15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe 
125,1200 R12 

3. 
15 01 07 

Opakowania ze szkła 
6,5000 R12 

4. 
16 01 03 

Zużyte opony 
2,3600 R5 

5. 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,1200 R12 

6. 
20 02 01 

Odpady ulegające biodegradacji 
23,2000 R3 

7. 
20 03 01 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
827,1900 R12 

8. 
20 03 07 

Odpady wielkogabarytowe 
33,6200 magazynowanie 

9.  

20 03 99 

Odpady niewymienione w innych podgrupach( odpady z 

cmentarza) 

5,0400 R12 

10. 20 03 07  7,2600 R13 
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Odpady Wielkogabarytowe zebrane w PSZOK 

11. SUMA 1062,6700  

               

Stosunek selektywnie zebranych 

odpadów do odpadów zmieszanych

77,84%

22,16%

Niesegregowane
odpady komunalne 

Segregowane
odpady komunalne

 

10. 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. 

W 2019 r. z terenu Gminy Bartniczka odebrano 827,1900 Mg niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, które zostały przekazane do Instalacji Komunalnej w 

Lipnie, gdzie poddane zostały  procesowi odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 załącznika nr 1 do ustawy o 

odpadach. W wyniku w/w odzysku następuje przekształcenie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w odpady o kodzie 19 12 12 – 8,0230 Mg ( frakcja pow. 80 mm) oraz 

12,2100 Mg ( nie określono wielkości frakcji) oraz odpady o kodzie 19 05 99 – 68,2120 mg  

(frakcja od 0-80 mm AT4 3,93) . W związku z powyższym  składowaniu poddano odpady o kodzie 

19 12 12 w ilości 20,2330 Mg oraz 19 05 99 w ilości 68,2120 Mg. Odpady zostały przekazane na 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 56. 

 

11. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
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a) poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych 

latach: 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Poziom osiągnięty w 2019 roku przez Gminę Bartniczka wynosił 49,41 %. 

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

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach: 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Inne niż niebezpiecznie 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

 

30 

 

36 

 

38 

 

40 

 

42 

 

45 

 

50 

 

60 

 

70 

 

W 2019 r. w Gminie Bartniczka nie zostały odebrane odpady budowlane. 

c) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych 

do składowania w poszczególnych latach:  

Rok 2012 

16 

lipca 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 

lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. (%) 

 

75 

 

50 

 

50 

 

50 

 

45 

 

45 

 

40 

 

40 

 

35 

 

Poziom osiągnięty w 2019 roku przez Gminę Bartniczka 4,27% 

 

12. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na terenie Gminy Bartniczka 

w miejscowości Bartniczka przy ul. Łąkowej 3 został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK, do którego mieszkańcy mogą dostarczać takie 
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odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone), chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. W systemie 

zbiórki PSZOK odpady komunalne są przyjmowane w każdy roboczy piątek, w godzinach od 

7.30 do 14.00. 

 

13. Wnioski i podsumowanie. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartniczka za 2019 

rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Podsumowując 2019 rok można stwierdzić, że na terenie Gminy Bartniczka system selektywnego zbierania 

odpadów działa dobrze ale wymaga usprawnienia w zakresie zwiększenia udziału odpadów 

segregowanych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są segregować odpady, dwa razy do roku 

organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego czy też zużytych opon. Na terenie Gminy Bartniczka funkcjonuje Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów   w którym mieszkańcy mogą oddawać odpady selektywnie zebrane. Biorąc pod uwagę 

powyższe dane zadaniem Gminy na dalsze lata jest edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalne 

sortowanie odpadów w celu osiągnięcia określonych poziomów recyklingu. 

 

 

         Wójt Gminy Bartniczka 

             /Wiesław Biegański/  

 

 

 

Sporządziła: Justyna Szymańska 


