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1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrześni a 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, każda gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Drawsko Pomorskie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Gmina Drawsko Pomorskie wchodzi w skład Rejonu Celowego Związku Gmin RXXI (CZG RXXI)
w ramach, którego powstała Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
w Słajsinie.
Odpady komunalne powstające na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie w tym zmieszane
odpady komunalne i odpady zielone przekazywane są do instalacji przetwarzającej odpady
komunalne w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
Na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2014 r. nie znajdowały się żadne zakłady zajmujące się
przetwarzaniem odpadów komunalnych, w efekcie nie było żadnych możliwości przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
W związku z przynależnością Gminy Drawsko Pomorskie do CZ RXXI wszystkie realizowane
inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane są w ramach Związku
na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Słajsinie.
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4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Wykres 1.

5. Liczba mieszkańców
Na podstawie aktualnych danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku na
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie zameldowanych było 16618 (11878 na terenie miasta oraz
4740 na terenie wsi).
Zgodnie z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanymi przez właścicieli nieruchomości liczba osób mieszkających na terenie miasta i gminy
w 2014 r. wynosiła 13594 (w tym na terenie miasta 9801 mieszkańców oraz na terenie gminy 3793
mieszkańców).

6. Liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są

4

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a nie
podpisali umowy na powyższe usługi.
W 2014 roku w gminie Drawsko Pomorskie nie odnotowano właścicieli nieruchomości, za
których gmina byłaby obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.

7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
W 2014 r. z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie odebrano w sumie 6151,6 Mg odpadów
komunalnych. Poniższa tabela zawiera informacje o poszczególnych masach odpadów komunalnych
odebranych w kolejnych kwartałach 2014 roku.
Tabela 1.
Rodzaj odpadu

Kwartał Kwartał Kwartał Kwartał
I
II
III
IV
[Mg]

Rocznie

Opakowania z tworzyw sztucznych

8,1

8,4

11,7

7,3

35,5

Zmieszane odpady opakowaniowe

157,2

164,0

198,4

189,0

708,6

Opakowania ze szkła

26,1

21,4

23,3

22,9

93,7

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

12,3

22,4

54,3

64,1

153,1

Gleba i ziemia, w tym kamienie

0,0

0,0

0,0

20,9

20,9

948,9 1040,6 1070,8

3899,1

Niesegregowane zmieszane odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady wielkogabarytowe

838,8
2,0
7,6

50,8
50,8

31,7
26,4

3,0
43,3

87,5
128,1

Opakowania z papieru i tektury

9,4

8,5

15,1

13,8

46,8

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

35,2

26,9

29,2

33,2

124,5

Odpady ulegające biodegradacji

123,8

206,7

218,3

305,0

853,8

1220,5 1508,8 1649,0 1773,3

6151,6

Razem :
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Wykres 2.

Masy poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
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8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
odbieranych z terenu gminy oraz pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
W 2014 roku wszystkie zmieszane odpady komunalne zbierane na terenie miasta i gminy Drawsko
Pomorskie przekazywane zostały do RIPOK w Słajsinie, gdzie poddawane zostały procesom odzysku.
W wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych uzyskiwane zostały następujące frakcje
odpadów: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,
opakowania ze szkła, papier i tektura, metale żelazne, metale nieżelazne, drewno inne niż drewno
zawierające substancje niebezpieczne, które w sumie stanowiły 8,4% masy zmieszanych odpadów
komunalnych.
Po uzyskaniu powyższych frakcji materiałowych ze zmieszanych odpadów
komunalnych poddanych procesowi sortowania uzyskiwane zostały inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji
niebezpiecznych, przy czym 47,87% z łącznej masy zmieszanych odpadów komunalnych poddawane
zostało składowaniu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnie w Słajsinie. Z
38,78% masy zmieszanych odpadów komunalnych wysortowywany został odpad biodegradowalny
poddawany biologicznemu przetworzeniu.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane w 2014 r. z terenu miasta i gminy
Drawsko Pomorskie nie były przeznaczane do składowania.
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