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1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 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. Analiza dokonywana jest na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje
komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza obejmuje w szczególności:

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) 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
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna
podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. 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 mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Niniejszy dokument wymaga uzupełnienia (aktualizacji) ze względu na obowiązujące przepisy prawa
(stan na 28 kwietnia 2020 r.), umożliwiające podmiotom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, podmiotom zbierającym odpady komunalne oraz prowadzącym instalacje
komunalne, przedłożenie sprawozdań wójtom, burmistrzom, prezydentom miast – w terminie do 30
czerwca 2020 r.
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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 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 2019 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 CZG RXXI wszystkie realizowane
inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane są w ramach Związku
na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Słajsinie.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy
tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwane dalej PSZOK) w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co
najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a wyżej przywołanej
ustawy.
Mając na uwadze włączenie części zniesionej gminy Ostrowice do gminy Drawsko Pomorskie,
zasadnym jest dalsze rozważenie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w miejscowości Ostrowice. Istniejący PSZOK w Mielenku Drawskim, ze względu na odległość do wielu
miejscowości, włączonych z dniem 1 stycznia 2019 r. do gminy Drawsko Pomorskie, nie będzie
wykorzystywany w sposób optymalny przez właścicieli nieruchomości z terenów przejętych.
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4. 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

Wpływy [zł]

Wydatki [zł]

Nadwyżka [zł]

2.966.964,84

3.211.103,44

0

5. Liczba mieszkańców
Na podstawie danych Biura Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim na
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie zameldowanych było 17176 osób.
Zgodnie z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanymi przez właścicieli nieruchomości liczba osób mieszkających na terenie miasta i gminy
w 2019 r. wynosiła 13677.

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
W 2019 roku w gminie Drawsko Pomorskie nie odnotowano właścicieli nieruchomości, za
których gmina byłaby obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
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7. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Brak danych - zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 150) termin składania sprawozdań przedstawianych
przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości został wydłużony do
dnia 30 czerwca 2020 r. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia danych o ilości
wytworzonych odpadów komunalnych w 2019 r.

8.

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.

Brak danych - zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 150) termin składania sprawozdań przedstawianych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości został wydłużony do dnia 30 czerwca
2020 r. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia danych o 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.
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