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1. Wprowadzenie. 

 1.1 Cel przygotowania sprawozdania. 

Celem opracowania jest informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010. 

 

 1.2 Podstawa prawna. 

Obowiązek sporzadzania sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony 
na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 

 

1.3 Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone. 

Na podstawie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami 
obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten 
okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowują:  
1) minister właściwy do spraw środowiska - z realizacji planu krajowego; 
2) zarząd województwa - z realizacji planu wojewódzkiego; 
3) zarząd powiatu - z realizacji planu powiatowego; 
4) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego. 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji planu gospodarki: 
1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca 
po upływie okresu sprawozdawczego; 
2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca 
po upływie okresu sprawozdawczego;  
3) zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego; 
4) minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia 
po upływie okresu sprawozdawczego. 
 
W związku z powyższym, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Tczewa 
przedłożone zostanie radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca 2011r.  
 
1.4 Uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami. 

Uchwałą Nr XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 roku. odpowiednio jako 
załącznik Nr 1 i 2 przyjęty został przyjęty: „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla 
miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”. 
Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Tczewa, weszła w życie z dniem podjecia. 

 
1.5 Okres, jaki obejmuje sprawozdanie. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. 
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1.6 Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania. 

Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. 
Oznacza to, że w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji każdego z 
zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. 
Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami. 

 
Gminny plan gospodarki odpadami został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. 
Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze 
zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005r. oraz zmiany w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, można ograniczyć zakres 
informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi.  

 
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie 
gminy zaszły w latach 2009-2010 w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki 
odpadami: 

 
1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010r., w tym: 

a) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów, 
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, 
f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów – składowiska odpadów, 
g) stan techniczny składowisk odpadów. 

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami. 

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. 
4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z 
uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

 
1.7 Żródła informacji. 

 
Do opracowania sprawozdania wykorzystano informacje uzyskane z: 

- Urzędu Miejskiego w Tczewie 
- gminnej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami 
- wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami 
- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie 
- roczne sprawozdania z działalności gminnych funduszy ochrony środowiska 
- plan zagospodarowania odpadów dla województwa pomorskiego 2010 
- ZUOS Sp. z o. o. 

 

1.8 Autor sprawozdania. 
  
Ewa Banaszak - pracownik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
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2. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych odebranych. 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na 
odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. Stroną umowy może być każdy 
przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. W zezwoleniu okresla się miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
zgodnie z Wojewódzkim Planem gospodarki odpadami. Odbierającym odpady może być tez gminna 
jednostka organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyskania ww. zezwolenia, ale musi spełniać 
wymagania określone dla przedsiębiorców w tym zakresie. Podmioty działające na terenie danej gminy 
mają obowiązek przekazywania jej władzom informacji o zawartych umowach z właścicielami 
nieruchomości.  
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tczewa realizują firmy, z 
którymi zawarto umowy i które posiadają stosowne zezwolenia. W Urzędzie Miasta od 2009r. 
użytkowany jest program komputerowy do gospodarowania odpadami miasta i gminy „GOMiG – 
Odpady”. Dane właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowy na odbiór odpadów z przedsiebiorcami 
prowadzacymi taką działalność na terenie miasta, umieszczane są w „zestawieniu właścicieli”. Na dzień 
31.12.2010r. zestawienie obejmuje 4010 wpisów. Utworzony w mieście system ewidencji zawartych 
umów między wytwórcami odpadów a podmiotami odbierającymi odpady umożliwia wskazanie 
mieszkańców miasta, którzy uchylają się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcia w stosunku do 
nich odpowiednich działań.  
 
Ponadto przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych są zobowiązani do przekazywania władzom gminy sprawozdań dotyczących 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Firmy działające na terenie miasta Tczewa realizują ustawowy 
obowiązek sładania corocznych sprawozdań dotyczących sposobów odzysku i unieszkodliwiania 
odebranych odpadów, co pozwala na kontrolowanie przez miasto działań przedsiębiorców. Informacje na 
temat ilości odebranych odpadów i sposobu ich zagospodarowania zawarte w ww. sprawozdaniach 
stanowią „gminną bazę danych o odpadach” utworzoną i prowadzoną od 2009r.  



Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy w latach 2009-2010. 

Masa odebranych odpadów w 2009r .[Mg] Masa odebranych odpadów w 2010r. [Mg] 

ogółem z gospodarstw domowych 
Liczba obsługiwanych 
właścicieli nieruchomości ogółem z gospodarstw domowych 

Liczba obsługiwanych 
właścicieli nieruchomości

Kod 
odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

ogółem 
 

z gospodarstw 
domowych 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

ogółem 
w tym 

gospodarstw 
domowych

20 01 02 - b.d. - b.d. b.d. b.d. 7 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 01 08 36,23 b.d. - b.d. b.d. b.d. 10,98 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 01 10 16,03 b.d. 16,03 b.d. b.d. b.d. 44,25 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 01 36 2,67 b.d. 2,67 b.d. b.d. b.d. - b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 01 35* 2,30 b.d. 2,30 b.d. b.d. b.d. - b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 02 01 270,08 b.d. - b.d. b.d. b.d. 312,74 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 02 02 107,32 b.d. - b.d. b.d. b.d. 211,94 b.d. 15,00 b.d. b.d. b.d.

20 03 01 24 492,78 b.d. 15 994,75 b.d. b.d. b.d. 34 348,39 b.d. 14 249,07 b.d. b.d. b.d.

20 03 02 175,12 b.d. - b.d. b.d. b.d. 147,04 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 03 03 25,08 b.d. - b.d. b.d. b.d. 86,98 b.d. - b.d. b.d. b.d.

20 03 07 219,23 b.d. 213,51 b.d. b.d. b.d. 226,24 b.d. 225,38 b.d. b.d. b.d.
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3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku. 

 

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych, z wyszczególnieniem odpadów ulegających biodegradacji 
poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009-2010. 

 

2009r. 2010r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
masa [Mg] 

sucha 
masa  

odpadów 
[Mg] 

rodzaj procesu 
unieszkodliwiania masa [Mg] 

sucha 
masa  
odpadó
w [Mg] 

rodzaj procesu 
unieszkodliwiania 

20 01 02 Szkło - - - 7 b.d. D - 5 

20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 
36,23 b.d. D - 5 10,98 b.d. D - 5 

20 01 10 Odzież 16,03 b.d. D - 5 44,25 b.d. D - 5 

20 01 35* 

Zużyte urzadzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
200121, 200123 i  200135 

2,30 - D - 5 - b.d. - 

20 01 36 

Zużyte urzadzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
200121, 200123 

zawierające niebezpieczne 
składniki 

2,67 b.d. D - 5 - b.d. - 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

270,08 b.d. D - 5 312,74 b.d. D - 5 

20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym 

kamienie 
107,32 b.d. D - 5 211,94 b.d. D - 5 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 
24 492,78 b.d. D - 5 34 348,39 b.d. D - 5 

20 03 02 Odpady z targowisk 175,12 b.d. D - 5 147,04 b.d. D - 5 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic 

i placów 
25,08 b.d. D - 5 86,98 b.d. D - 5 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
219,23 b.d. D - 5 226,24 b.d. D - 5 

SUMA 25 346,84 - D - 5 35 395,56 - D – 5 

D – 5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

Pozstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa jest ich 
składowanie. W latach 2009-2010 składowanie odpadów odbywało się na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej.  
W 2010r. wzrosła w stosunku do 2009r. ilość unieszkodliwionych odpadów ulegajacych biodegradacji 
poprzez kompostowanie. Tą naturalną metodę zagospodarowania odpadów zajmuje się Firma 
Kommunalservice Vornkahl Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Czatkowskiej.  
Nie wykazano suchej masy odpadów ponieważ na terenie miasta Tczewa nie wprowadzono zbiórki 
oddzielenie masy suchej i mokrej. 
 
 
 
 

8 



 

  9 

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych z wyszczególnieniem odpadów ulegających biodegradacji 
poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2009-2010. 

 

 
Wzrosła ogólna ilość odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w 2010r. na terenie miasta Tczewa w 
stosunku do 2009r. Największy udział wśród zawartych w powyższej tabeli danych miały odpady: 

- odzież, 
- szkło, 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- gleba i ziemia, w tym kamienie, 
- odpady z czyszczenia ulic i placów, 
- odpady wielkogabarytowe. 

 

 

 

 

 

 

2009r. 2010r. 
Kod odpadu 

Rodzaj odpadu 

masa [Mg] 
rodzaj procesu 
odzysku 

masa [Mg] 
rodzaj procesu 
odzysku 

20 01 02 Szkło - - 7 R – 14 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
36,23 R – 3 10,98 R – 3 

20 01 10 Odzież 15,07 R – 14 43,12 R – 14 

20 01 10 Odzież 0,96 R – 15 1,13 R – 15 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 
i  200135 

2,30 R – 15 - - 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 
zawierające niebezpieczne 

składniki 

2,67 R – 15 - - 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

177,62 R – 14 7,04 R – 14 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

92,46 R – 3 305,70 R – 3 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 107,32 R – 14 211,94 R – 14 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
24 492,78 R – 14 34 348,39 R – 14 

20 03 02 Odpady z targowisk 175,12 R – 14 147,04 R – 14 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic i 

placów 
25,08 R – 14 86,98 R – 14 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 219,23 R – 14 226,24 R – 14 

R – 3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (właczając kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania). 

R – 14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. 

R – 15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu. 
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Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009-2010. 

2009r. 2010r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
masa [Mg] 

rodzaj procesu 
unieszkodliwiania 

masa [Mg] 
rodzaj procesu 
unieszkodliwiania 

02 01 03 Odpadowa masa roslinna 43,40 D - 5 - - 

02 02 99 Inne niewymienione odpady 22,54 D - 5 - - 

02 03 04 
Surowce i produkty 

nienadające się do spożycia i 
przetwórstwa 

12,34 D - 5 - - 

02 03 99 Inne niewymienione odpady 326,62 D - 5 - - 

03 01 01 Odpady z korka i kory 1 007,00 D - 5 - - 

03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, 

drewno, płyta wiórowa itp. 
2 068,70 D - 5 - - 

03 03 02 
Osady i szlamy z produkcji 

celulozy 
21,16 D - 5 - - 

03 03 07 
Mechanicznie wydzielone 
odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 

25,88 D - 5 - - 

10 01 01 Szlaka 0,44 D - 5 - - 

12 01 17 Materiały ścierne 0,22 D - 5 - - 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
594,56 D - 5 145,39 D - 5 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
28,27 D - 5 39,72 D - 5 

15 01 07 Opakowania ze szkła 7,01 D - 5 12,47 D - 5 

16 02 13 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezp. 

elementy 

- - 4,27 D - 5 

16 02 14 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezp. 

elementy 

- - 3,37 D - 5 

16 03 80 
Produkty spożywcze 
przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia 

25,20 D - 5 - D - 5 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 

remontów 

475,32 D - 5 847,92 D - 5 

17 01 02 Gruz ceglany 47,86 D - 5 126,08 D - 5 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 170106 

254,88 D - 5 68,15 D - 5 
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17 02 01 Drewno 0,38 D - 5 - - 

17 02 03 Odpady tworzyw sztucznych 5,00 D - 5 5,44 D - 5 

17 03 80 Papa 10,99 D - 5 2,82 D - 5 

17 05 04 
Gleba i ziemia w tym 
kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

- - 34,00 D - 5 

17 06 04 Materiały izolacyjne 1,76 D - 5 - - 

19 08 01 Skratki 873,21 D - 5 176,29 D - 5 

19 08 02 Zawartość piaskowników 3 951,13 D - 5 86,20 D - 5 

19 08 05 
Ustabilizowany komunalny 

osad ściekowy 
17 698,03 D - 5 6 846,36 D - 5 

19 09 02 Osady z klarowania wody 6,00 D - 5 6,00 D - 5 

SUMA 27 507,90 D - 5 8 404,48 D - 5 

D – 5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

 

Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów odebranych na terenie gminy w latach 2009-2010. 

 

2009r. 2010r. 

Rodzaj odpadu 
Liczba 

mieszkańców 

masa 
[Mg] 
 

Masa odebranych 
odpadów na mieszkańca 

[Mg] 

Liczba 
mieszkańców 

masa 
[Mg] 
 

Masa odebranych 
odpadów na 

mieszkańca [Mg] 

odpady 
komunalne 

60 269 25 346,84 0,42 59 883 35 395,56 0,59 

pozostałe 
odpady 

60 269 27 507,90 0,46 59 883 8 404,48 0,14 

Suma 60 269 52 854,74 0,88 59 883 43 800,04 0,73 

 

Powierzchnia miasta Tczewa, na której prowadzona jest zbiórka wszystkich frakcji odpadów wynosi 22 km2. 
W analizowanym okresie czasu zmalała ilość mieszkańców miasta a także ogólna masa odebranych 
odpadów. Ilość odebranych odpadów na jednego mieszkańca pod koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 
730 kg rocznie.  
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Tabela 6. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym 
procesom odzysku na terenie gminy w latach 2009-2010. 

 

2009r. 2010 r. 
Kod 
odpadu masa [Mg] 

sucha masa 
odpadów [Mg] 

rodzaj procesu 
odzysku 

masa [Mg] 
sucha masa 
odpadów [Mg] 

rodzaj procesu 
odzysku 

02 01 03 43,40 b.d. R - 3 - - - 

02 02 99 22,54 b.d. R - 3 - - - 

02 03 04 12,34 b.d. R - 3 - - - 

02 03 99 326,62 b.d. R - 3 - - - 

03 01 01 1 007,00 b.d. R - 3 - - - 

03 01 05 2 068,70 b.d. R - 3 - - - 

03 03 02 21,16 b.d. R - 3 - - - 

03 03 07 25,88 b.d. R - 3 - - - 

10 01 01 0,44 b.d. R - 14 - - - 

12 01 17 0,22 b.d. R - 14 - - - 

15 01 01 594,56 b.d. R – 3, R - 15 145,39 b.d. R - 15 

15 01 02 28,27 b.d. R - 15 39,72 b.d. R - 15 

15 01 07 7,01 b.d. R - 13 12,47 b.d. R - 13 

16 02 13 - - - 4,27 b.d. R - 15 

16 02 14 - - - 3,37 b.d. R - 15 

16 03 80 25,20 b.d. R - 3 - - - 

17 01 01 475,32 b.d. R – 14, R - 15 847,92 b.d. R – 14, R - 15 

17 01 02 47,86 b.d. R – 14, R - 15 126,08 b.d. R – 14, R - 15 

17 01 07 254,88 b.d. R – 14, R - 15 68,15 b.d. R – 14, R - 15 

17 02 01 0,38 b.d. R - 14 - - - 

17 02 03 5,00 b.d. R - 14 5,44 b.d. R - 14 

17 03 80 10,99 b.d. R - 14 2,82 b.d. R - 14 

17 05 04 - - - 34,00 b.d. R - 14 

17 06 04 1,76 b.d. R - 15 - - - 

19 08 01 873,21 b.d. R - 3 176,29 b.d. R - 3 

19 08 02 3 951,13 b.d. R - 3 86,20 b.d. R - 3 

19 08 05 17 698,03 b.d. R - 3 6 846,36 b.d. R - 3 

19 09 02 6,00 b.d. R - 3 6,00 b.d. R - 3 

R – 3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (właczając 
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

R – 13 magazynowanie odpadów, które maja być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktachod R1 do 
R12 (z wyjatkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady sa wytwarzane). 

R – 14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. 

R – 15 Przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku lub do recyklingu. 
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3.1 Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta w latach 2009-2010. 

 
Tabela 7. Ilość i rodzaje odpadów zebranych selektywnie od ludności na terenie miasta Tczewa w latach   
2009-2010. 
 

Ilość selektywnie zebranych odpadów [Mg] 

2009r. 2010r. 

Rodzaj odpadu 

Z
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S
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Papier i tektura - 40,63 594,56 - 40,74 145,39 
Tworzywa sztuczne 113,26 2,28 328,27 75,04 11,32 39,72 
Szkło 31,30 0,17 - 7 - 7 
Drewno 29,22 - 0,38 11,32 - - 
Metale 172,22 0,02 - 117,98 0,03 - 
Odzież - - 16,03 - - 44,25 
Baterie i akumulatory - 0,71 - - 0,63 - 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

- 0,19 4,97 - 0,19 7,64 

Suma 346,00 44,00 944,21 211,34 52,91 242,44 
RAZEM 1 334,21 506,69 

 
 
W latach 2009-2010 selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Tczewa odbywała się poprzez: 
- system pojemników rozstawionych na terenie miasta w większości należących do firmy SITA Tczew              
Sp. z o. o.  
- odzysk odpadów na terenie składowiska odpadów przy ul. Rokickiej, gdzie surowce wtórne były ręcznie 
wybierane z masy dowiezionych odpadów, 
- programy edukacyjne organizowane przez Eracownię Edukacji Ekologicznej działającą przy Wydziale 
Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego, 
- akcje odbioru odpadów od mieszkańców miasta organizowane przez Wydział Spraw Komunalnych przy 
współpracy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. 
 
Odpady zebrane selektywnie od mieszkańców miasta odbiera także Punkt Skupu Surowców Wtórnych 
mieszczący się przy ul. Czyżykowskiej 1a w Tczewie. 
 
Od lipca 2010 roku zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są poprzez otworzone w 
strukturze Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. biuro ds. Selektywnej Zbiórki Odpadów. W 
początkowym okresie działalności zinwentaryzowano stan istniejącego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie miasta Tczewa. W wyniku inwentaryzacji podjęto decyzję o przejęciu selektywnej 
zbiórki odpadów od Firmy SITA Tczew Sp. z o. o. W latach 2009-2010 Firma ta pozyskiwała najwiekszą 
ilość surowców wtórnych (papieru, szkła i plastiku) z terenu miasta Tczewa. 
Biuro ds. Selektywnej Zbiórki Odpadów podjęło następujące działania w celu uruchomienia systemu 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Tczewa:  
- pozyskano jako nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat od Urzędu Miejskiego w Tczewie teren pod plac 
składowy o powierzchni 72 arów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego składowiska 
odpadów przy ul. Rokickiej, 
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- utwardzono plac tymczasowego składowania selektywnie odebranych odpadów (płyty do utwardzenia 
placu pozyskano nieodpłatnie z terenu przebudowywanego Regionalnego Węzła Transportowego przy 
Dworcu PKP), 
- przygotowano drogę dojazdową do placu tymczasowego składowania, 
- odkupiono 232 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od Firma SITA Tczew Sp. z o.o.: 

• makulatura –  38 szt.,   
• plastik  – 151 szt.,  
• szkło –   43 szt., 

- od listopada 2010r. przejęto zbiórkę w systemie pojemnikowym, 
- zawarto z Firmą SITA Tczew Sp. z o. o. umowę na zbiórkę i transport zbieranych selektywnie odpadów do 
punktu ich odbioru na okres listopad – grudzień 2010r., 
- zawarto umowę z punktem odbioru odpadów w zakresie plastik, szkło i makulatura na okres listopad – 
grudzień 2010r., 
- wszczeto przygotowania do przeprowadzenia przetargu na transport odpadów i zakup nowych pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2009-2010                     
w zakresie składowisk odpadów. 
 
Gminy w ramach nałożonych na nie ustawowych obowiązków winny realizować zadania w zakresie 
utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania. Gmina Miejska Tczew realizuje zadanie własne w 
oparciu o Jednoosobową Spółkę Gminy Miejskiej w Tczewie tj. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych               
Sp. z o. o. w Tczewie.  
Poza bieżącą eksploatacją istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów 
obojętnych, Spółka wykonała szereg zadań inwestycyjnych w ramach uporządkowania sposobu eksploatacji 
składowiska. Najważniejsze zadania realizowane w latach 2009-2010: 

 
2009r. 

1. Prowadzono monitoring składowiska w zakresie:  
1.1. badania gazu składowiskowego, 
1.2. badania stopnia osiadania składowiska, 
1.3. badania struktury i składu masy deponowanych odpadów,  
1.4. rejestrowania raz na dobę wielkości opadu atmosferycznego, 
1.5. badania wód poziemnych. 

2. Podniesiono ogroblowania kwatery. 
3. Poprawiono stateczność zboczy. 
4. Wybudowano drogę na kwaterę składowiska. 
5. Uzyskano przedłużenie pozwolenia zintegrowanego do 2015 roku. 
6. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę robót budowlanych 

zadania: „Budowa nowej kwatery składowania odpadów przy ul. Rokickiej w Tczewie”. 
7. Prowadzono prace związane z przygotowaniem projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami  

Tczew”, w tym: 
- maj - wynik pozytywny zakończył procedurę konkursową na szczeblu krajowym, 
- czerwiec - wniosek o potwierdzenie wniesienia wkładu UE został przekazany do Ministerstwa 
Środowiska. Ministerstwo Środowiska przekazało Wniosek wraz z dokumentacją Projektu  do 
inicjatywy JASPERS  celem dokonania przeglądu. Równocześnie złożono Wniosek o kredyt do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na brakującą 
część środków, 

- wrzesień - wpłynął raport europejskiej  instytucji audytorskiej JASPERS dotyczący projektu pn.: 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” zawierający uwagi i zalecenia, 
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- listopad - podpisanie umowy z firmą BBF Sp. z o.o. z Poznania na dostosowanie dokumentacji 
(Studium Wykonalności) oraz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu 
do zaleceń instytucji JASPERS. Termin wykonania umowy został wyznaczony na 30.01.2010r. 
Odbyły się  konsultacje robocze z instytucją JASPERS przy udziale NFOŚiGW na temat sposobu 
wdrożenia uwag zawartych w raporcie, 

- grudzień - Ministerstwo Środowiska skróciło termin złożenia poprawionej dokumentacji do              
11 stycznia 2010 roku.  

 
2010r. 

1. Prowadzono monitoring składowiska w zakresie:  
1.1. badanie gazu składowiskowego, 
1.2. badanie stopnia osiadania składowiska, 
1.3. badanie struktury i składu masy deponowanych odpadów,  
1.4. rejestrowanie raz na dobę wielkości opadu atmosferycznego, 
1.5. badanie wód poziemnych. 

2. Budowa nowej kwatery składowiska odpadów, w tym: 
2.1. mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia, 
2.2. kształtowanie terenu - usunięcie odpadów na istniejącą kwaterę, 
2.3. kształtowanie niecki składowiska - roboty ziemne, 
2.4. uszczelnienie podłoża niecki warstwą izolacyjną gliny, 
2.5. uszczelnianie skarp niecki składowiska folią  HDPE 2.00 mm,  
2.6. uszczelniania dna niecki folią HDPE 2.00 mm, 
2.7. zakończenie układania warstwy z geowłukniny GEON 800 na skarpie zachodniej i części dnia w 
sektorach ABC, 
2.8. wykonanie złoża żwirowego filtracyjnego. 

3. Prowadzono prace związane z przygotowaniem projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami  
Tczew”, w tym: 
- styczeń – złożenie dokumentacji według zaleceń inicjatywy JASPERS w NFOŚiGW,  
- marzec - NFOŚiGW poinformował, że eksperci JASPERS przekażą pozytywną opinię dotyczącą 

Projektu, 
- marzec - rozpoczęcie procedury negocjacji zapisów umowy o dofinansowanie Projektu, 
- maj - 12 maja została podpisana umowa nr POIS.02.01.00-00-006/08-00 z NFOŚiGW o 

dofinansowanie Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” w ramach działania 
2.1. priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

- czerwiec - złożono do Funduszu Spójności pierwszy wniosek o płatność za okres 01.01.2007 – 
30.06.2010 roku na kwotę (refundacji i zaliczki) 4 935 826,89 zł. W grudniu 2010 roku Spółka 
otrzymała wnioskowane środki w kwocie 4 935 826,89 zł., 

- czerwiec - ogłoszono przetarg pn. „Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt”, 
- wrzesień - złożono do Funduszu Spójności drugi wniosek o płatność za okres 1.07.-30.09.2010 

roku na kwotę refundacji 1 676 598,13 zł. (trwa weryfikacja przez NFOŚiGW), 
- listopad - podpisano umowę z firmą Grontmij Sp. z o.o. na usługi pn. Inżynier Kontraktu dla 

projektu pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” (dla kontraktów: 1, 2a i 3) na 
kwotę 1 429 185 zł. netto, 

- listopad - przeprowadzono postępowanie przetargowe dla Kontraktu 1, 
- grudzień – ponieważ ceny złożonych ofert znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na 

realizację została unieważniona procedura przetargowa dla Kontraktu 1 pn. „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” na budowę zakładu w Tczewie, stacji przeładunkowej w Pelplinie 
i przygotowanie infrastruktury do przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie, 

- grudzień - złożono trzeci wniosek o płatność za okres 1.10.-31.12.2010 roku na kwotę refundacji 
2 279 699,31 zł. (trwa weryfikacja przez NFOŚiGW). 
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Zadania inwestycyjne realizowane w okresie sprawozdawczym oprócz inwestycji niezbędnych do bieżącej 
działalności Spółki, ukierunkowane były głównie na przygotowanie projektu pn: „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” i aplikowanie o środki z Funduszu Spójności. Realizując projekt, dąży się do 
zapewnienia sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie czterech powiatów 
województwa pomorskiego (malborskim, tczewskim, nowodworskim, gdańskim ziemskim). 
 
Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system 
rozwiązań regionalnych, w którym są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w 
warunkach lokalnych. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego jest zapis, że na 
terenie województwa pomorskiego będzie funkcjonowało 9 obiektów - składowisk odpadów komunalnych - 
planowanych do przekształcenia w Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO) o zasięgu lokalnym.  
Zaplanowano, że ZZO Rokitki obsłuży obszar o powierzchni 223,7 tys. ha z łączną liczbą 238 356 
mieszkańców. Proponowane w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego docelowe 
obszary (gminy) obsługiwane przez ZZO Rokitki: Tczew (miejska), Tczew (wiejska), Subkowy, Cedry 
Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Miłoradz. Po wypełnieniu składowisk: Malbork (miejska), Malbork (wiejska), Nowy Staw, 
Lichnowy, Stare Pole, Pelplin, Gniew, Morzeszczyn. 
W celu spełnienia ww. zapisu Prezydent Miasta Tczewa zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/2010 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010r. zawarł w 2010r. porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 
Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów z 
Gminami: Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, 
Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Sztutowo, Cedry Wielkie, 
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. Planuje się podpisanie w 2011r. kolejnych porozumień z Gminami, 
które wyrażą chęć przystapienia do współpracy. Porozumienia zawarto na okres 10 lat. 
 
Gminy przystępując do porozumienia wyraziły wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi i w związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Tczewie będą: 

1) Dążyć do wprowadzenia na całym swoim terenie do 31.12.2013r. systemu selektywnej zbiórki            
„u źródła” następujących odpadów komunalnych: 

- odpady suche (odpady opakowaniowe), 
- odpady mokre ( zmieszane odpady komunalne), 
- opakowania szklane, 
- odpady budowlane, 
- odpady wielkogabarytowe ( w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 
- przeterminowane lekarstwa, 
- odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych. 
2) Wskazywać podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jako miejsce odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ZUOS sp. z o.o. w Tczewie , co wynika z zapisu Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami. 

3) Umieszczać ustalone w porozumieniu zasady postępowania z odpadami w stosowanych dla 
swojego szczebla samorządowego planach gospodarki odpadami. 

4) Podejmować ścisłe konsultacje z Gminą miejską Tczew w trakcie tworzenia, wprowadzania i 
korygowania zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w gminnych regulaminach utrzymania 
czystości i porządku. 

5) Przedkładać do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego w Tczewie 
sprawozdania za rok ubiegły o rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub 
unieszkodliwienia do ZUOS sp. z o. o. w Tczewie. 
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Realizacja Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” zapewni powstanie kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów 
komunalnych. W efekcie uzyska się odzysk surowców, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych na składowisko, minimalizację objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich 
ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi 
wymogami prawnymi. W efekcie wdrożenia „Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew”, odpady 
komunalne z regionu czterech powiatów będą w całości odebrane od wytwórców i zagospodarowane. 
Odpady te będą poddane odzyskowi, przetworzeniu oraz unieszkodliwieniu. W ramach porządkowania i 
usprawnienia gospodarki odpadami w tym rejonie przewiduje się wykonanie rekultywacji dodatkowo 11 
istniejących składowisk. 

 
Zakłada się realizację przedsięwzięcia w trzech lokalizacjach: 

1) Tczew – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Tczew zawierający wszystkie niezbędne 
funkcje przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z wyjątkiem postępowania z odpadami budowlanymi. 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

• budowa sortowni odpadów surowcowych, 
• budowa linii biochemicznego przetwarzania odpadów organicznych, 
• budowa linii demontażu odpadów wielkogabarytowych, 
• budowa zaplecza socjalnego, 
• budowa magazynu odpadów niebezpiecznych, 
• budowa nowej kwatery składowiska odpadów, 
• budowa garaży i warsztatu podręcznego, 
• realizacja infrastruktury technicznej (drogi i place, wodociąg, gospodarka ściekowa, energetyka, 

ogrodzenie), 
• budowa drogi dojazdowej, 
• rekultywacja istniejącego składowiska odpadów. 

  
2) Stegna – stacja przeładunkowa odpadów dla rejonu znacznie oddalonego od Tczewa obejmującego 

miejscowości: Nowy Dwór Gdański, Krynicę Morską. Stegnę i Sztutowo. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
obejmuje następujące zadania: 

• budowa stacji przeładunkowej odpadów, 
• budowa zaplecza socjalnego, 
• realizacja infrastruktury technicznej (drogi, wodociąg, gospodarka ściekowa, energetyka, 

ogrodzenie). 
 
3) Pelplin – Przetwarzanie odpadów budowlanych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje 

następujące zadania: 
• budowa stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych, 
• realizacja uzupełniającej infrastruktury technicznej (drogi, wodociąg, gospodarka ściekowa, 

energetyka, ogrodzenie). 
 



Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie składowisk odpadów na terenie gminy w latach 2009-2010. 
 

Lp
. 

Nazwa zadania w 
KPGO 2010/PGO 

WP 2010 

Rok 
realizacji1) 

Nazwa zadania w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 

1. 

Wdrażanie 
systemowych i 
kompleksowych 
rozwiązań w 
gospodarce odpadami 
komunalnymi. 
 

2009-2010 

Np. Budowa składowisk 
odpadów komunalnych lub ich 
modernizacja wg standardów i 
wymogów UE –  budowa 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w miejscowości ... . 

Nie wybudowano nowych składowisk odpadów komunalnych. 

2009-2010 

Np. Zamykanie i rekultywacja 
składowisk odpadów 

komunalnych niespełniających 
wymogów UE. 

- W latach 2009-2010 nie zamknięto ani nie zrekultywowano składowiska na terenie gminy.  
- Marszałek Województwa Pomorskiego Decyzją DROŚ.S.ES.7655-30/10 z dnia 16.07.2010r. 
uchylił w całości decyzje Wojewody Pomorskiego znak ŚR.III.ES/6622-32/05/06 z dnia 23 
lutego 2006r, zmienionej decyzją znak ŚR.III/ES/6621-44/07 z dnia 21 sierpnia 2007r., 
zmieniona decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.S.SO.ES.7655-6/09 z 
dnia 10 czerwca 2009r. zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w miejscowości Tczew na działce nr 28/3 (Obr. 11). 
- Starosta Tczewski wydał Decyzję nr WB.7351-P/97/2/08 z dnia 27czerwca 2008r. w sprawie 
pozwolenia na budowę nowej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne oraz rekultywację kwatery istniejącej przy ul. Rokickiej 2, na terenie działek nr 28/3 
(Obr. 11) i 3/3 (Obr. 12) w Tczewie. Przewidywany termin realizacji inwestycji 2013r. 

2. 

Uporządkowanie 
składowisk odpadów 
innych niż 
niebezpieczne i 
obojętne.   

2009-2010 

Np. identyfikacj lokalizacji 
istniejących tzw. „dzikich 

składowisk odpadów” oraz ich 
eliminowanie ze środowiska. 

Dzikie wysypiska z terenu Miasta Tczewa są usuwane przez Zakład Usług Komunalnych i 
Zieleń Miejską. Sp. z o. o. Dzikie wysypiska usuwane są z terenów będących własnością gminy, 
pasów drogowych i terenów zielonych. Największe „dzikie składowiska” zlikwidowane w 
latach 2009-2010 zlokalizowane były: 
- okolica kanału młyńskiego za budynkami TBS przy ul. Armii Krajowej 
- pas drogowy przy ul. Targowej w rejonie ul. Świętopełka 
- ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie ul. Piastowskiej 
- ul. Sadowa za garażami 
- pas drogowy ul. Działkowa 
- ul. Ceglarska i ul. Baczyńskiego, rejon ogrodów działkowych 
- ul. Nadbrzeżna okolica kładki w kierunku Bałdowa 
- ul. Traugutta okolica mostków niedaleko ogródków działkowych 
- ul. Nizinna okolica ogródków działkowych koło ZWiK Sp. z o. o. 
- ul. Głowackiego okolica drogi do Śliwin 
- pas drogowy al. Kociewska i droga krajowa nr 91. 

- 

Budowa składowiska lub 
kwatery odpadów 
niebezpiecznych 

w miejscowości Tczew 

Nie dotyczy. 

3. 
Uporządkowanie 
składowisk odpadów 
niebezpiecznych.  

- 

Np. Zamykanie i rekultywacja 
kwatery lub składowiska 

odpadów niebezpiecznych w 
miejscowości Tczew 

Nie dotyczy. 
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Lp
. 

Nazwa zadania w 
KPGO 2010/PGO 

WP 2010 

Rok 
realizacji1) 

Nazwa zadania w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 

- 

Budowa składowiska lub 
kwatery odpadów 
niebezpiecznych 

w miejscowości Tczew 

 Nie dotyczy. 

4. 
Uporządkowanie 
składowisk odpadów 
obojętnych. 

- 

Np. Zamykanie i rekultywacja 
składowiska odpadów 

obojętnych w miejscowości 
Tczew 

Nie dotyczy. 

Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie składowisk odpadów, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki 
odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. 

5. - 2009-2010 

Budowa Regionalnego Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Tczew, w tym kwatery na 
odpady poprocesowe 

12.05.2009r. podpisano umowę nr POIS.02.01.00-00-006/08-00 z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew”. 

 

 
 
 



4.1 Stan formalno-prawny składowisk odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2010r. 

 

Tabela 9. Stan formalno-prawny składowisk odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2010r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2  Stan techniczny składowisk odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2010r. 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych - składowisko odpadów komunalnych, położone jest w zachodniej, 
peryferyjnej części miasta Tczewa, w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Z terenem składowiska sąsiadują: 

• od strony północno-zachodniej w odległości ok. 100 m znajduje się cmentarz komunalny oddzielony 
pasem zieleni i drzew zasłaniających go wizualnie, w dalszej odległości ok. 350 m biegnie ulica 
Rokicka, przy której zlokalizowane są pojedyncze domy mieszkalne, oddzielone od terenu składowiska 
łąkami i nieużytkami rolnymi; 

• od strony północnej w odległości ok. 250 m przebiegają tereny PKP wraz z linią kolejową i nasypem, za 
którym w odległości ok. 100 m od drogi dojazdowej do składowiska znajdują się ogródki działkowe; 

• od południowego zachodu, południa i wschodu składowisko otoczone jest przez pas lasu mieszanego o 
szerokości 150 m; 

• w kierunku południowym i południowo – zachodnim od składowiska (w granicach własności ZUOS Sp. 
z o.o.) znajdują się tereny wolne od składowania odpadów, częściowo zmienione w wyniku eksploatacji 
kruszywa mineralnego. Na terenach tych planowana jest rozbudowa składowiska;  

• w dalszej odległości w kierunku zachodnim i północno-zachodnim rozciągają się tereny Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, natomiast w kierunku wschodnim tereny użytkowane przez jednostkę 
wojskową. 
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Gmina Miasto Tczew 

Nazwa składowiska Składowisko Odpadów Tczew 

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 

ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew 
Decyzja w sprawie wstrzymania użytkowania art. 59 

ustawy o odpadach) 
Nie dotyczy 

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na 
podstawie art. 54 ustawy o odpadach 

Nie dotyczy 

Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska 
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach 

Nie dotyczy 

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 
ust. 6 ustawy wprowadzającej 

Nie dotyczy 

Pozwolenie zintegrowane 
DROŚ.P.Z.ES.7650-19/09 z 27.11.2009r. Marszałek 

Województwa Pomorskiego 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
Nie dotyczy 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji 
składowiska 

DROŚ.S.IS.7655-4/10 z 28.04.2010r. 
Marszałek Województwa Pomorskiego 

Decyzja o dostosowaniu Nie dotyczy 

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na 
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 

Nie dotyczy 

Pozwolenie na użytkowanie Nie dotyczy 

Pozwolenie na budowę Nie dotyczy 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

Nie dotyczy 

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
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W okresie objętym sprawozdaniem składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy                  
ul. Rokickiej, oprócz miasta i gminy Tczew obsługiwało gminy: Krynica Morska, Sztutowo, Nowy Dwór 
Gdański, Pruszcz Gdański (miejska), Pruszcz Gdański (wiejska), Subkowy, Miłoradz, Ostaszewo, Stegna, 
Pszczółki, Lichnowy, Nowy Staw oraz Cedry Wielkie.  
 
Składowisko odpadów zajmuje łącznie obszar o pow. 36,3 ha, powierzchnia składowiska ze skarpami 
obwałowania (w obrysie zewnętrznym) wynosi 8,36 ha, przy czym powierzchnia kwatery obecnie 
eksploatowanej wynosi 6,76 ha. Część nieeksploatowana o powierzchni 1,6 ha określana jest jako 
„składowisko stare”, o szacunkowej objętości odpadów - 100 tys. m3. Ta część w 2000 roku została poddana 
rekultywacji, podczas której wykorzystano osady z oczyszczalni ścieków komunalnych jako warstw 
przesypowych i utworzenia terenów zielonych, równocześnie wykonano 2 studnie odgazowujące, emitowany 
gaz nie jest zagospodarowywany, składowisko nie jest uszczelnione, a powstające odcieki nie są 
zagospodarowywane.  
 
Zakład poziada rezerwę terenu pod zabudowę o powierzchni 29,0 ha. Obecnie eksploatowana część tzw. „nowe 
składowisko” o powierzchni 6,76 ha nie posiada uszczelnienia, powstające odcieki nie są zagospodarowywane 
a gaz składowiskowy jest emitowany do atmosfery za pośrednictwem 13 studni odgazowujących z 
zainstalowanymi biofiltrami. Składowisko odpadów komunalnych jest ogrodzone siatką o wysokości około 3,5 
m, oraz jest wyposażone w plac recyklingu o utwardzonej nawierzchni. Drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne są 
utwardzone przy pomocy płyt betonowych. Całkowita pojemność składowiska z rzędną korony kwatery 
odpadów 54 m n.p.m. wynosi ok. 1 214 tys. m3. Wyposażenie składowiska stanowią: 
- zaplecze socjalne w budynku wagi, 
- obiekt warsztatowy, 
- elektroniczna waga samochodowa, 
- brodzik do dezynfekcji kół samochodów dowożących odpady, 
- kompaktor K 34 MK. 
 
Tabela 10. Stan techniczny składowisk odpadów – stan techniczny na dzień 31 grudnia 2010r. 

 

1. 
Nazwa i adres 
składowiska 

Składowisko Odpadów 
Tczew 

2. Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Sp. z o.o. 
ul. Rokicka 16 
83-110 Tczew 

  DANE TECHNICZNE 
3. Rodzaj skladowiska: IN, N, O IN 
4. Liczba kwater 2 
5. Liczba kwater eksploatowanych 2 
6. Pojemność całkowita 1 114 000 m3 
7. Pojemność zapełniona wraz z warstwami izolacyjnymi 978 000 m3 
8. Powierzchnia całkowita 6,76 ha 
9. Powierzchnia w granicach korony  8,36 ha 

Brak [tak/nie] Tak 

Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) Tak 

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)  
10. Uszczelnienie 

Izolacja syntetyczna 
(materiał, grubość) 

 

Brak [tak/nie] Nie 
Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)  

Kolektory (materiał, średnica)  
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku 

kolektorów, %) 
 

11. Drenaż  odcieków 

Zewnętrzny system rowów  

Brak [tak/nie] Tak 
12. 

Gromadzenie 
odcieków W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) 5 zbiorników – 2 m3 
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1. 
Nazwa i adres 
składowiska 

Składowisko Odpadów 
Tczew 

2. Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych Sp. z o.o. 
ul. Rokicka 16 
83-110 Tczew 

Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]  

Wywóz do oczyszczalni  miejskiej [tak/nie] Tak 

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)  13. 
Postępowanie z 
odciekami 

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik 
ścieków oczyszczonych) 

 

Brak [tak/nie] Tak 

Z emisją do atmosfery  

Spalanie w pochodni Tak 
14. 

Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

Odzysk energii  

Brak [tak/nie] Tak 
15. Pas zieleni 

Szerokość pasa [m] 30 m 

16. Ogrodzenie [tak/nie] Tak 

17. Rejestracja wjazdów [tak/nie] Tak 

18. Ewidencja odpadów [tak/nie] Tak 

19. Waga [tak/nie] Tak 

20. 
Urządzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] Tak 

[tak/nie] Tak 

21. 

Wykonywanie 
warstw 
przekrywających 
odpady 

Materiał 

(jeśli odpady, podać kod) 

170101,170102,170103,170107, 

170504,200202 

Opad atmosferyczny Tak 

Wody powierzchniowe  

Wody odciekowe Tak 

Wody podziemne Tak 

Gaz składowiskowy Tak 

Osiadanie powierzchni składowiska Tak 

22. 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

Struktura i skład odpadów Tak 

Ogółem 66 721,60 

Grupa 20 58 457,20 
23. 

Ilość odpadów 
unieszkodliwionych 
w 2009 r. 

Odpad 200301 53 253,20 

Ogółem 54 875,80 

Grupa 20 44 240,90 
24. 

Ilość odpadów 
unieszkodliwionych 
w 2010 r. 

Odpad 200301 39 625,10 

 



 

 23 

5. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów. 

 

Tabela 11. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania (innego niż składowanie) odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2010r. 

 

Lp. 
Nazwa instalacji 
lub urządzenia 

Nazwa posiadacza 
instalacji 

Adres posiadacza 
instalacji 

Rodzaj instalacji1) 
Projektowana 
moc przerobowa 

[Mg/rok] 

Proces [R lub 
D]2) 

Kod odpadów 
poddawanych procesom 
unieszkodliwienia lub 

odzysku) 
Odpad: 

IN – inne niż 
niebezpieczne 

N - Niebezpieczne 

1. Wytwórnia betonu 
LAFARGE Kruszywa i 

Beton Sp. z o.o. 
ul. Sadowa 6 
83-110 Tczew 

Wytwórnia betonu b.d. R14 
100102 

 

2. 
Instalacja do demontażu 

pojazdów 

Przedsiębiorstwo 
Złomowania i Usług 

Technicznych PIROSTAL 
Joanna Wrycza, Iwona 

Zwolińska 

ul. Malinowska 18 
83-110 tczew 

Stacja demontażu pojazdów 450 R14 
160104* 
160106* 

Linia mokra 30 000 R14 IN, N 

Linia sucha 30 000 R14 IN, N 

Linia woda 5 000 R14 IN, N 
3. 

Instalacja do regeneracji 
olejów odpadowych 

OILER Sp. z o.o. 
ul. Malinowska 24A 
83-110 tczew 

Linia olej 20 000 R14 IN, N 

4. Kocioł rusztowy typu KDF 
Zakład Stolarski 
Stanisław Zieliński 

ul. Wybickiego  13B 
83-110 Tczew 

 
Wentylator wyciagowy 7 R1 IN 

5. Kompostownia 
Kommunalservice Vornkahl 

Polska 
Sp. z o. o. 

 
ul. Czatkowska 8 
83-110 Tczew 

Kompostownia 50 000 R3 

190805,190801,190802 
030105,020103,150101 
200108,160380,030101 
200201,020399,020299 
190814,030305,190904 
190699,060299,190809 
020382,030399,190902 

Utylizacja olejów 
przepracowanych 

22 300 R9, R14, D9 IN, N 

Utylizacja odpadów 22 300 R14 IN, N 6. 
Instalacja do regeneracji 
olejów odpadowych 

Przedsiębiorstwo 
COMAL Sp. z o.o. 

ul. Malinowska 24 
83-110 Tczew 

Oczyszczalnia wód 
zaolejonych 

104 000 R14, D8, D9 IN, N 

 

 

 

 



 

 24 

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2009-2010. 

 

Tabela 12. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2009-2010. 
 
 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

1. 
Przygotowanie i przyjęcie 
aktualizacji gminnych planów 
gospodarki odpadami. 

2009 
Np. Przyjęcie gminnego planu 

gospodarki odpadami. 

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2012-2015 został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Tczewa Nr 
XXXII/278/2009 z dnia 26.03.2009r. 

Dostosowanie regulaminu 
utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy 

Regulamin utrzymania czystości i porządku Gmina Miejska Tczew przyjęła dnia 23 lutego 
2006 roku uchwałą Rady Miejskie w Tczewie Nr XLI/368/2006. Wprowadzono zmiany do 
Regulaminu Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r..Nr 
XIV/108/2007. 

W celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zmianami) 
art. 3 ust. 3 pkt. 3, w Urzędzie Miasta Tczewa od 2009r. użytkowany jest program 
komputerowy do gospodarowania odpadami miasta i gminy „GOMiG – Odpady”. Dane 
właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami 
prowadzacymi taką działalność na terenie miasta, umieszczane są w „zestawieniu 
właścicieli”. Na dzień 31.12.2010r. zestawienie obejmuje 4010 wpisów. Ewidencja jest 
aktualizowana na bieżąco, po otrzymaniu informacji od przedsiębiorców.  
Straż Miejska dokonywała kontroli zawierania przez właścicieli nieruchomości umów na 
wywóz nieczystości stałych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. W 
latach 2009- 2010 były to kontrole stałe. W sytuacji ujawnienia przypadków nie zawarcia 
umów po interwencji Straży Miejskiej umowy zawierano w wyznaczonych terminach. 
W 2009r. 16 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa. Informacje o ilości odebranych odpadów przekazało 8 przedsiebiorców 
odbierających odpady, natomiast 8 przedsiebiorców poinformowało o fakcie nie 
prowadzenia działalności w tym roku na terenie miasta Tczewa.  
W 2010r. 21 przedsiębiorców posiadało zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa. Informacje o ilości odebranych odpadów przekazało 12 przedsiebiorców 
odbierających odpady, natomiast 9 przedsiebiorców poinformowało o fakcie nie 
prowadzenia działalności w tym roku na terenie miasta Tczewa.  

2. 
 

Organizacja gminnych 
systemów gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

2009-2010 
Np. Wzmocnienie kontroli 
podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych 

Wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie w zakresie prowadzenia działalności na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości na terenie gminy 
przekazują wykazy, o których mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy. Natomiast 
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalnoścna terenie miasta Tczewa, również 
informowali o takim fakcie. 



 

 25 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

3. 
Organizacja gminnych 
systemów gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

2009-2010 

Np. Przejęcie obowiązków od 
mieszkańców przez gminę w 
trybie art. 6a ust.1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

Nie zorganizowano referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od 
właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. 

2009-2010 

Np. Utworzenie celowego 
związku gmin/porozumienia 
międzygminnego w zakresie 
gospodarki odpadami. 

Prezydent Miasta Tczewa zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010r. zawarł w 2010r. porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania 
składowisk odpadów z Gminami: Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, 
Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór 
Gdański, Ostaszewo, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. 
Porozumienie zawarto na okres 10 lat.  
Gminy przystępując do porozumienia wyraziły wolę współdziałania na rzecz przebudowy 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi i w związku z uruchomieniem Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie będą: 
1) dążyć do wprowadzenia na całym swoim terenie do 31.12.2013r. systemu selektywnej 
zbiórki „u źródła” następujących odpadów komunalnych: odpady suche (odpady 
opakowaniowe),  odpady mokre ( zmieszane odpady komunalne),  opakowania szklane, 
odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny),  przeterminowane lekarstwa, odpady niebezpieczne pochodzące ze 
strumienia odpadów komunalnych, 
2) wskazywać podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ZUOS Sp. z o. o. w 
Tczewie , co wynika z zapisu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
3) umieszczać ustalone w niniejszym porozumieniu zasady postępowania z odpadami w 
stosowanych dla swojego szczebla samorządowego planach gospodarki odpadami, 
4) podejmować ścisłe konsultacje z Gminą miejską Tczew w trakcie tworzenia, 
wprowadzania i korygowania zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w 
gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku, 
5) przedkładać do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego 
w Tczewie sprawozdania za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych 
przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia do ZUOS sp. z o. o. w Tczewie. 

4. 

Organizacja międzygminnych 
i gminnych systemów 
gospodarki odpadami, 
wdrożenie nowych systemów 
zbiórki, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 

2009-2010 
Np. Wprowadzenie nowego 
systemu zbierania odpadów. 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona na terenie miasta Tczewa obejmuje segregację 
papieru, szkła oraz plastiku. Odpady te gromadzone są w specjalnie oznaczonych 
pojemnikach i kontenerach rozstawionych w różnych punktach miasta. Organizacją 
selektywnej zbiórki zajmuje się Firma SITA Tczew Sp. z o.o. Na terenie Tczewa 
rozstawione są następujące pojemniki i kontenery: 
• na papier – 25 szt., 
• na plastik – 193 szt., 
• na szkło – 72 szt., 
Selektywną zbiórką odzieży zajmuje się Firma Handlowa TESSO Sp. J. i PPH 
WTÓRPOL. Rozstawiono na terenie miasta 47 kontenerów na odzież . 
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Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

Poza tym selektywna zbiórka odpadów w Tczewie odbywa się również w ramach 
ręcznego wybierania surowców wtórnych ze zmieszanych odpadów komunalnych na 
terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie oraz w ramach 
programów edukacji ekologicznej realizowanych przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej. Od lipca 2010r. zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów 
realizowane są poprzez otworzone w strukturze Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. 
z o. o. Biuro ds. Selektywnej Zbiórki Odpadów.  
Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się rozdziale 3.1 sprawozdania. 

5. 

Objęcie 100% mieszkańców 
zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów 
komunalnych. 

2009-2010 

Np. Objęcie 100% 
mieszkańców 

zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów 
komunalnych. 

W latach 2009-2010 100% mieszkańców miasta Tczewa było objętych zorganizowaną 
zbiórką odpadów komunalnych. 

Np. Wdrożenie na terenie 
gminy systemu selektywnego 

zbierania odpadów 
ulegających biodegradacji, w 
tym odpadów zielonych i 
odpadów organicznych z 
gospodarstw domowych 

Na terenie miasta Tczewa nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów 
ulegających biodegradacji. W Tczewie funkcjonuje kompostownia pryzmowa należąca do 
Kommunlaservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. z mieszcząca się przy ul. Czatkowskiej 8. W 
latach 2009-2010 procesowi kompostowania poddano łącznie 47,21 Mg odpadów 
kuchennych, ulegajacych biodegradacji. Wdrożenie na terenie miasta Tczewa systemy 
selektywnego zbierania odpadów ulegajacych biodegradacji planuje się po uruchomieniu 
Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Tczew. Przewiduje się wprowadzenie 
programu pilotażowego najpierw wśród mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych, 
w puźniejszym okresue na terenie całego miasta. 

6. 

Zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów 
komunalnych, w tym 
ulegających biodegradacji 
Budowa instalacji, które 
zapewnią odzysk i 
unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

2009-2010 

Np. budowa gminnej 
kompostowni odpadów o 
przepustowości ... Mg/rok. 

Nie wybudowano nowej gminnej kompostowni. W ramach projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” planowana jest budowa kompostowni pryzmowej 
zamkniętej. Pierwotnie realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2008-2011, 
jednakże z powodu pozyskania funduszy dopiero w 2010r. szacuje się, iż zakończenie 
budowy nastąpi w 2013 roku. 

Np. budowa linii 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 

komunalnych 
Np. budowa instalacji 
fermentacji odpadów 
(organicznych lub 
zmieszanych) 7. 

Zmniejszenie składowanej 
ilości odpadów odpadów 
komunalnych zmieszanych. 
Budowa instalacji, które 
zapewnią odzysk i 
unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) odpadów 
komunalnych zmieszanych. 

2009-2010 

Np. inne instalacje do 
przekształcania zmieszanych 
odpadów komunalnych 

W ramach projektu „Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Tczew” planowana jest: 
- budowa sortowni odpadów surowcowych 
- budowa linii biochemicznego przetwarzania odpadów organicznych 
- budowa linii demontażu odpadów wielkogabarytowych 
- budowa zaplecza socjalnego 
- budowa magazynu odpadów niebezpiecznych 
- budowa nowej kwatery składowiska odpadów 
- budowa garaży i warsztatu podręcznego 
- realizacja infrastruktury technicznej (drogi i place, wodociąg, gospodarka ściekowa, 
energetyka, ogrodzenie) 
- budowa drogi dojazdowej 
- rekultywacja istniejącego składowiska odpadów. 
Szacuje się, iż zakończenie budowy nastąpi w2013 roku. 
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Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

Np. Wdrożenie systemu 
selektywnego zbierania 

odpadów 
wielkogabarytowych 

Firma SITA Tczew Sp. z o. o. i PPHU PACMA prowadzą zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych na żądanie – mieszkańcy obok kontenerów na zmieszane odpady 
komunalne wystawiają odpady, które są usuwane po zgłoszeniu przez pracowników 
zabierających odpady z kontenerów. 
Zebrano następujące ilości odpadów wielkogabarytowych: 
2009r. 219,23Mg 
2010 r. 226,24 Mg 8. 

Rozwój systemu 
selektywnego zbierania i 
odbierania poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 
– odpady wielkogabarytowe 
 

2009-2010 

Np. Budowa instalacji do 
demontażu i recyklingu 

odpadów 
wielkogabarytowych o 

przepustowości … tys. Mg 

Na terenie miasta Tczewa nie wybudowano takiej instalacji. W ramach projektu 
„Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Tczew” planowana jest budowa linii 
demontażu odpadów wielkogabarytowych. 
Szacuje się, iż zakończenie budowy nastąpi w 2013 roku. 

Np. Wdrożenie systemu 
selektywnego zbierania 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

Selektywną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Tczewie prowadzi głównie 
Firma SITA Tczew sp. z o. o. w  punkcie  przy ul. Targowej 4. Nieodpłatną zbiórką 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego objęci są wszyscy mieszkańcy, których obsługuje 
ww. firma. Zebrano następujące ilości odpadów 2009r. 4,97 Mg, 2010r. 4,27 Mg. 

9. 

Rozwój systemu 
selektywnego zbierania i 
odbierania poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 
– zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

2009-2010 
Np. Budowa instalacji do 
demontażu i recyklingu 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego  

Na terenie miasta Tczewa nie zbudowano instalacji do demontażu i recyklingu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

10. 

Rozwój systemu 
selektywnego zbierania i 
odbierania poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 
– odpady niebezpieczne 

2009-2010 

Np. Budowa systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych. 

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych, na terenie Miasta Tczewa, oparta jest na zbiórce zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów. Prowadzi 
ją głównie Firma SITA Tczew sp. z o. o. w  punkcie  przy ul. Targowej 4. Nieodpłatną 
zbiórką sprzętu elektrycznego i elektronicznego objęci są wszyscy mieszkańcy, których 
obsługuje ww. firma. 
Zbiórka zużytych baterii odbywa się także w ramach programu „Recykling w mojej 
szkole” realizowanego przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. Odbiorcą baterii jest 
firma REBA Organizacja Odzysku S.A. Zebrano następujące ilości zużytych baterii: 
0,71 Mg w 2009r., 
0,63 Mg w 2010r. 
Zużyte akumulatory ołowiowe oraz akumulatory i baterie niklowo-kadmowe skupowane 
są m. in. przez Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych „Pirostal” w 
Tczewie. Ponadto zużyte akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych 
akumulatorów. 

10.  2009-2010 

Np. Budowa instalacji lub 
linii do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych 

Na trenie miasta Tczewa nie wybudowano instalacji lub linii do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W ramach projektu „Regionalny Zakład 
Gospodarki Odpadami Tczew” planowana jest budowa magazynu odpadów 
niebezpiecznych. Szacuje się, iż zakończenie budowy nastąpi w2013 roku.  
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Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

11. Nie zdefiniowano w KPGO 2009-2010 

Zbiórka przeterminowanych 
leków od ludności 

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w następujących aptekach na terenie 
Tczewa: 
Apteka „Optima” , ul. Wł. Jagiełły 15,    
Apteka „Pod Lwem”, ul. Żwirki 40,    
Apteka A . Wojciechowska, ul. Wąska 2/2, 
Apteka „Salus”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23, 
Apteka „Czyżykowska”, ul. Czyżykowska 68, 
Apteka Św. Łukasz”, al. Zwycięstwa 6 
Zebrano następujące ilości odpadów z tej grupy: 
2009r. - 0,085 Mg, 
2010r. – 0,085 Mg. 
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Tabela 13. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie 
gminy w latach 2009-2010. 
 
 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO 

WP 2010 
Rok 

realizacji1) 
Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

1. 

Rozbudowa systemu gospodarki 
odpadami opakowaniowymi na 
terenie gminy, w tym selektywnego 
zbierania odpadów 
opakowaniowych. 

2009-2010 

Np. Budowa systemu 
selektywnego zbierania 

odpadów 
opakowaniowych. 

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona na terenie miasta 
Tczewa poprzez system pojemników rozstawionych na terenie miasta. Selektywną 
zbiórką objęto 3 rodzaje odpadów surowcowych (w tym odpadów 
opakowaniowych): papier (makulatura), tworzywa sztuczne (plastik), szkło. 
Odpady zbierane są w systemie pojemnikowo-kontenerowym. W kolejnych latach 
z terenu miasta Tczewa zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych 
zebranych selektywnie: 
2009r:  
- papier i tektura 594,56 Mg 
- szkło 7,01Mg 
- tworzywa sztuczne 28,27 Mg 
2010r.: 
- papier i tektura 145,39 Mg 
- szkło12,47 Mg 
- tworzywa sztuczne 39,72 Mg 
Ponadto odpady opakowaniowe zbierane są: 
- w ramach programów edukacji ekologicznej realizowanych przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej, 
- na terenie składowiska odpadów przy ul. Rokickiej, gdzie surowce wtórne są 
ręcznie wybierane z masy dowiezionych odpadów, 
- w Punkcie Skupu Surowców Wtórnych. 
Ilości zebranych odpadów w wyniku powyższych zbiórek przedstawiono w tabeli 
nr 7. 

2. 
 

Wdrażanie systemów selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych 

2009-2010 

Np. zakup odpowiedniej 
ilości pojemników, 
budowa punktów 

gromadzenia odpadów 
opakowaniowych, 
podpisanie umowy z 
organizacją odzysku na 
wyposażenie gminy w 
zakresie pojemników na 
odpady opakowaniowe. 

Od 2 listopada 2010r. selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych na terenie 
miasta Tczewa zajmuje się ZUOS Sp. z o. o., który przejął zbiórkę od Firmy SITA 
Sp. z o. o. Liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych 
rozstawionych na terenie miasta Tczewa wg stanu na koniec 2010r.: 
- papier (makulatura) 38 szt., 
- tworzywa sztuczne (plastik) 151 szt., 
- szkło 43 szt.  
 Ponadto 2011r. planowany jest zakup pojemników do zbierania odpadów 
surowcowych dla nowych lokalizacji na terenie miasta Tczewa. 
 ZUOS Sp. z o. o. zarł umowę z Punktem Skupu Surowców Wtórnych Odbioru 
Tczewie na odbiór odpadów (papier, szkło i tworzywa sztuczne). 



 

 30 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO 

WP 2010 
Rok 

realizacji1) 
Nazwa zadania w 
gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

2009-2010 

Np. Budowa potencjału 
technicznego w zakresie 
transportu odpadów 

opakowaniowyc np. zakup  
samochodów do 

transportu odpadów. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Nr XXXIX/344/2009 Rady Miejskiej w 
Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
objętym regulacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorcy 
prowadzacy działalność w zakresie odbierania dpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych są zobowiązani m. inn. posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne. 
Przedsiębiorca winien dysponować lub posiadać minimum dwa pojazdy dopuszczone do 
ruchu drogowego stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.500 kg, o okresie 
eksploatacyjnym nie dłuższym niż 10 lat. Do odbierania odpadów selektywnie zebranych 
przez właścicieli nieruchomości samochód typu: pojazd z dźwignikiem hakowym, pojazd z 
dźwignikiem bramowym, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd skrzyniowy. 
Pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny spełniać 
standardy techniczne. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 
umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy 
firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 
Aktualnie brak jednak danych pozwalających na określenie ilości samochodów 
wykorzystywanych przez przedsiębiorców wyłącznie do obsługi ww. systemu - samochody 
ciężarowe są wykorzystywane także do transportu np. odpadów z remontów i 
wielkogabarytowych, samochody śmieciarki - do transportu odpadów niesegregowanych i 
zbieranych selektywnie (alternatywnie). 
ZUOS Sp. z o. o. po przejeciu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, 
zarł z Firmą SITA Tczew Sp. z o. o. umowę na zbiórke i transport zbieranych selektywnie 
odpadów do punktu ich odbioru. Zbiórka z pojemników i transport odbywają się 
specjalnie oznakowanym samochodem, który na mocy pospisanej umowy został wyłączony 
z dotychczasowej eksploatacji i nie może być wykorzystywany do zbierania 
nieselekcjonowanych odpadów komunalnych. 

2009-2010 

Np. Promowanie 
opakowań ulegających 

biodegradacji, 
przydatnych do 
kompostowania 

Pracownia Edukacji Ekologicznej prowadziła szereg działań w celu kształtowania 
świadomości ekologicznej i zmiany zachowań oraz przyzwyczajeń ludzi dot. opakowań. W 
ramach programu „Zielone zakupy” promowano stosowanie toreb wielokrotnego użycia 
lub toreb ulegających biodegradacji. Urząd Miasta zakupił 1544 szt. toreb bawełnianych 
z napisem „Zielone zakupy” i z logo Pracowni Edukacji Ekologicznej. Zakupione torby są 
rozdawanie w ramach organizowanych działań edukacyjnych.  

3. 

Rozbudowa infrastruktury 
technicznej do sortowania i 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych 

2009-2010 

Np. Budowa instalacji do 
sortowania odpadów 
opakowaniowych o 
przepustowości… 

Nie wybudowano na terenie miasta Tczew instalacji do sortowania odpadów 
opakowaniowych. W ramach projektu „Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami 
Tczew” planowana jest budowa sortowni odpadów surowcowych. Szacuje się, iż 
zakończenie budowy nastąpi w 2013 roku. 
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Tabela 14. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 
2009-2010. 
 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 

1.  

Rozwój i organizacja 
nowych systemów 
zbierania odpadów 
niebezpiecznych. 

2009-2010 
Np. Wdrożenie systemu 
zbierania odpadów 
niebezpiecznych. 

Programy edukacyjne realizowane są cyklicznie przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej. W ramach programu "Recykling w mojej szkole" zbierane są zużyte 
baterie i kartridże. Zebrano następujące ilości odpadów: 
2009r. - baterie - 0,71 Mg 
            - kartridże 0,19 Mg. 
2010r. - baterie - 0,63 Mg 
            - kartridże 0,19 Mg  
Na terenie miasta Tczewa zbiórka przeterminowanych farmaceutyków 
prowadzona jest w aptekach, w których znajdują się przystosowane specjalnie do 
tego celu pojemniki. Koordynację zbiórki prowadzi Starostwo Powiatowe w 
Tczewie. Zebrane odpady odbiera specjalistyczna firma posiadająca stosowną 
decyzję na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów. 

2. 
Budowa gminnych 
punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych  

2019-2010 
Np. Budowa gminnego 
punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 

Nie wybudowano gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

3. 
Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych. 

2009-2010 

Np.  Budowa zakładu 
unieszkodliwiania 

odpadów 
niebezpiecznych, w tym 
spalarni odpadów 
medycznych i 
weterynaryjnych. 

Na terenie miasta Tczewa zmodernizowano spalarnię odpadów medycznych 
mieszczącą się przy Zespole Opieki Zdrowotnej ul. 30 Stycznia 57, o mocy 
przerobowej 200 kg/h. Budowa, rozruch i próby spalarni zostały zakończone 16 
lutego 2009r. 
Instalacja jest przystosowana do termicznego przekształcania odpadów 
medycznych, jak również odpadów weterynaryjnych. W zmodernizowanej 
spalarni zainstalowano układ kogeneracyjny z silnikiem Rankina umożliwiającym 
produkcję prądu. Proces oparty jest o turbinę o mocy 320 kW, do której 
podłączony jest generator energii elektrycznej o mocy 124 kW. Sprawność 
produkcji energii elektrycznej wynosi ok. 20 proc. Pozostała część ciepła 
odpadowego jest odzyskiwana w generatorze w postaci ciepłej wody, 
wykorzystanej na potrzeby obiektu spalarni oraz szpitala. W skali roku możliwe 
jest odzyskanie ponad 11 tys. GJ energii cieplnej. Zastosowanie układu 
kogeneracji, umożliwiającego gospodarcze wykorzystanie ciepła odpadowego 
pozwoliło obniżyć jednostkowy koszt spalania odpadów. Pomimo znacznego 
wzrostu ilości spalanych odpadów nastąpi istotna redukcja emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych. W spalarni docelowo utylizowane ma być ok. 700 Mg odpadów 
rocznie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w 
Tczewie. 

4. 
Likwidacja mogilników i 
innych zbiorników na 
odpady niebezpieczne. 

2009-2010 

Np. sukcesywna 
likwidacja istniejących 
mogilników i zbiorników 
smoły pogazowej. 

Na terenie miasta Tczewa nie ma mogilników i zbiorników smoły pogazowej. 

5. 

Rozwój i organizacja 
systemu  zbierania i 
demontażu pojazdów 

wycofanych z 

2009-2010 

Budowa instalacji do 
demontażu i recyklingu 
pojazdów wycofanych z 

eksploatacji o 

Na terenie miasta Tczewa nie powstała w latach 2009-2010 stacja demontażu 
pojazdów. 
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Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 
2010/PGO WP 2010 

Rok realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Opis podjętych działań 

eksploatacji oraz odzysku 
i recyklingu odpadów 

powstających z pojazdów 
wycofanych z 
eksploatacji. 

przepustowości … tys. Mg 
. 

6. 

Inwentaryzacja 
budynków i urządzeń 
zawierających azbest i 
urządzeń zawierających 

PCB  

2009-2010 

Np. Wykonanie pelnej 
inwentaryzacji obiektów 
(budynki i urzędzenia) 
zawierające azbest i PCB 

W 2007r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, która 
jest na bieżąco aktualizowana. Z danych uzyskanych podczas inwentaryzacji 
wynika, że na terenie miasta Tczewa występuje około 133.331 Mg wyrobów 
cementowo-azbestowych. Nie przeprowadzono inwentaryzacji PCB. 
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Tabela. 15 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach informacyjno-edkuacyjnych na terenie gminy w latach 2009-2010r. 
 

Lp. 
Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO 

WP 2010 
Rok 

realizacji1) 
Nazwa zadania w gminnym planie 

gospodarki odpadami 
Opis podjętych działań 

1. 

Intensyfikacja edukacji 
ekologicznej promującej 
minimalizację powstawania 
odpadów oraz prowadzenie 
kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie. 

2009-2010 
Np. szkolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskigo w Tczewie prowadził w latach 2009-2010 
kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. 
Wydrukowane plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie ma ogrzewania 
centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, Spółdzielniach 
Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta 
Tczewa. Wydrukowane ulotki informacyjne rozdano w śród mieszkańców miasta. Film 
edukacyjny na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w lokalnej stacji telewizji 
TeTka oraz na monitorach umieszczonych w autobusach komunikacji miejskiej VEOLIA.  
Programy edukacyjno-informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami, prowadzone 
są przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, funkcjonującą Komunalnych Wydziale Spraw 
Komunalnych. Realizowano programy:  

1) „Recykling w mojej szkole” – celem programu było wyrobienie wśród uczniów i 
ich rodzin nawyku prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
VIII i IX edycja programu obejmowały zbiórkę zużytych baterii, kartridży i 
tonerów do drukarek przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
Przedszkole Ekologiczne Jodełka. Zebrano następujące ilości odpadów: 

2009r.: 0,71 Mg baterii, 0,19 Mg kartridży, 
2010r.: 0,63 Mg baterii, 0,19 Mg kartridży. 

2) „Sprzątanie Świata - Polska 2009”, „Sprzątanie Świata - Polska 2010” – 
coroczna kampania przeprowadzona w miesiącu wrześniu, w 2009r. pod hasłem: 
„Pomagajmy Ziemi – codziennie”, w 2010r. pod hasłem: „Chroń bioróżnorodność – 
segregujmy odpady”, w której wzięły udział placówki edukacyjne (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Zebrane odpady Zakład Usług 
Komunalnych wywiózł na składowisko odpadów przy ul. Rokickiej. Zebrano 
następujące ilości odpadów: 
- ok. 1,22 Mg w 2009r., 
- ok. 0,78 Mg w 2010r. 
3) „Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz” – program edukacyjny mający 
na celu zmniejszenie ilości zadrukowanego papieru i promocję zachowań zmierzająca 
do utrwalenia nawyku racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi 
użytkowników zestawów komputerowych. 

Pracownia Edukacji Ekologicznej promowała selektywną zbiórkę odpadów wśród dzieci 
przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dorosłych.  
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Np. Organizacja programów 
edukacyjnych poświęconych 
prawidłowemu postępowaniu z 
odpadami opakowaniowymi. 

Programy edukacji ekologicznej poświęcone prawidłowemu postepowaniu z odpadami 
opakowaniowymi, realizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej:  

1) „Zakręcone – Odkręcone” – konkurs ma na celu wyrobienie nawyku odkręcania 
nakrętek z butelek plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem, co umożliwia 
zmniejszenie objętości opakowania. W latach 2009-2010 przeprowadzono w szkołach 
i przedszkolach VI i VII edycję konkursu. Zebrano następujące ilości  plastikowych 
nakrętek: 

- 5,86 Mg w 2009r., 
- 8,53 Mg w 2010r.. 

2) „Zielone Zakupy” – program edukacyjny mający na celu wyeliminowanie 
opakowań plastikowych na rzecz toreb płóciennych (wielokrotnego użytku). 

3) „Moje miasto bez odpadów” – w programie wzięły udział przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazja z terenu miasta Tczewa. Celem programu było 
odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości papieru, puszek 
aluminiowych oraz butelek plastikowych po napojach typu PET, szkła (w 2009 
roku). W latach 2009-2010 odbyły się VIII i IX edycja programu; zebrano 
następujące ilości odpadów: 

2009r.:  
- 40,63 Mg makulatury, 
- 2,28 Mg  plastiku, 
- 0,02 Mg puszek aluminiowych, 
- 0,17 Mg szkła. 

2010r.:  
- 40,74 Mg makulatury,  
- 2,78 Mg plastiku, 

       -      0,03 Mg puszek aluminiowych. 
Pracownia Edukacji Ekologicznej promowała prawidłowe postepowanie z odpadami 
opakowaniowymi wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Zajęcia edukacyjne o tematyce 
odpadowej odbywały się w pracowni i terenie.  

Np. Szkolenia w zakresie 
obowiązków z dziedziny 
gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi dla np. 
przedsiębiorców. 

Zadanie nie figuruje w planie gospodarki odpadami dla miasta Tczewa. 
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Tabela. 16. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów z ternu miasta 
Tczewa w latach 2009-2010. 

 

2009r. 2010r. 
Lp. 

Nazwa, adres, NIP 
przedsiębiorcy prowadzącego 
działalnośc na terenie gminy Kody odebranych 

odpadów 
Termin ważnego 
zezwolenia 

Kody odebranych 
odpadów 

Termin ważnego 
zezwolenia 

1. 

Przedsiębiorstwo Robót  
Sanitarno-Porządkowych SA 
Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-
044 Gdańsk 
583-000-38-46 

200301 16.08.2016r. 200301 31.03.2020r. 

2. 

SITA Tczew Sp. z o.o. 
ul. Targowa 4,  
83-110 Tczew 
593-16-63-202 

150101, 150107, 
200108, 200135, 
200136, 150102, 
200201, 200301, 

200307 

31.03.2016r. 

150101, 150102, 
150107, 160213, 
160214, 200301, 

200307 

31.03.2020r. 

3. 

Firma Handlowa TESSO Sp. j. 
ul. Spokojna 20A,  
81-549 Gdynia 
585-00-03-134 

200110 10.04.2018r. 200110 31.03.2020r. 

4. 

Kommunalservice Vornkahl 
Polska sp. z o. o. 
ul. Czatkowska 8,  
83-110 Tczew 
593-22-98-503 

020103, 020299, 
020304, 020399, 
030101, 030105, 
150101, 160380, 
190801, 190802, 

190805, 200108, 200201 

31.03.2010r. 
190801, 190802, 
190805, 190902, 
200108, 200201 

31.03.2010r. 

5. 

ART-HORTUS Anna Bubka 
Stanisławie 13, 
83-112 Lubiszewo 
593-164-54-92 

200201 01.02.2017r. 170504 
Wygaśniecie Decyzji z 

dniem 
10.08.2010r. 

6. 

Zieleń Miejska Sp. z o. o. 
Rokitki ul. Tczewska 35, 83-
112 Lubiszewo 
593-22-56-746 

200201 01.02.2017r. 200301 31.10.2020r. 

7. 

Przedsiębiorstwi Usług 
Komunalnych COMPLEX               
Tomasz Grzmil 
ul. Wiejska 6,  
82-230 Nowy Staw 
579-160-11-92 

150101, 150102, 
150107, 170101, 
170102, 170107, 

170203, 200202, 200301 

30.04.2017r. 
150101, 150102, 

150107, 200202, 200301 
31.03.2020r. 

8. 

P.P.H.U. "PACEMA" Rokitki 
ul. Tczewska 46,  
83-112 Lubiszewo 
593-100-05-42 

100101, 120117, 
170101, 170107, 
170380, 200201, 
200202, 200301 

31.12.2012r. 

170101, 170102, 
170107, 170380, 
200102, 200201, 

200202, 200301, 200307 

Wygaśniecie Decyzji z 
dniem 

10.08.2010r. 

9. 

Zakład Usług Komunalnych 
ul. Czatkowska,  
83-110 Tczew 
593-010-01-93 

170101, 170102, 
170107, 170201, 
170380, 170604, 
200201, 200202, 
200301, 200302, 
200303, 200307 

gminna jednostka 
organizacyjna 

170101, 170102, 
170107, 170203, 
200201, 200202, 

200301, 200302, 200303 

gminna jednostka 
organizacyjna 

10. 

STENA RECYCLING Sp. z 
o.o. Oddział w Gdyni  
ul. Chwaszczyńska 129-149, 
81-571 Gdynia 
527-23-46-985 

- - 200301 31.07.2020r. 

11. 

PAM Aniela Pawłuszek 
ul. Portowców 11,  
83-110 Tczew 
593-12-59-932 

- - 170101, 170107, 200301 31.08.2020r. 
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12. 

PPHU WTÓRPOL Zakład 
Pracy Chronionej 
ul. Zurawia 1,  
26-110 Skarżysko-Kamienna 
663-00-03-902 

- - 200110 31.03.2020r. 

13. 

Klarex Usługi Transportowe 
Wywóz nieczystości stałych i 
płynnych 
Jerzy Chmara 
ul. Elżbiety 7/5,  
83-110 Tczew 
593-10-30-721 

- - 200301 31.08.2020r. 

 

 
 
7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. 

 

Tabela 17. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2009-
2010. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Koszty poniesione w 2009r. 

[tyś. PLN] 

Koszty poniesione w 2010r. 

[tyś. PLN] 
Źródło finansowania 

I. Przedsięwzięcia w zakresie skladowisk odpadów 

1. 
Budowa technologicznej drogi 
dojazdowej z płyt drogowych  

na składowisko 
107 842 - ZUOS Sp. z o. o. 

2. 
Budowa nowej niecki 

składowiska 
- 7 611 575 ZUOS Sp. z o. o. 

Razem 107 842 7 611 575 - 

II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

1. Wystawki 39 499 - GFOŚ 

2. Wystawki - 50 500 Budżet Gminy 

3. Czyszczenie piaskowników 9 983  GFOŚ 

4. Czyszczenie piaskowników - 19 123 Budżet Gminy 

5. 
Wykonanie stanowiska do 
segregacji odpadów 

6 763 - GFOŚ 

6. Czyszczenie terenów miejskich 6 020 - GFOŚ 

7. Czyszczenie terenów miejskich - 45 670 Budżet Gminy 

8. 

Opracowanie Studium 
wykonalności przedsięwzięcia 
„zaktualizowany program 
selektywnej zbiórki odpadów 

dla miasta Tczewa” 

- 18 300 GFOŚ 

9. 
Utylizacja padłej na terenie 

miasta zwierzyny 
- 500 GFOŚ 

10. 
Utylizacja padłej na terenie 

miasta zwierzyny 
 400 Budżet Gminy 

11. 
Kampanie edukacyjne na temat 
odpadów (plakaty, ulotki, 
spoty informacyjne) 

- 640 GFOŚ 

12. Kampanie edukacyjne na temat - 9 269 Budżet Gminy 
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Lp. Nazwa zadania 
Koszty poniesione w 2009r. 

[tyś. PLN] 

Koszty poniesione w 2010r. 

[tyś. PLN] 
Źródło finansowania 

odpadów (plakaty, ulotki, 
spoty informacyjne) 

13. 
Budowa ZUOS Sp. z o. o. 
(podwyższenie kapitału 

zakładowego) 
- 3 700 000 Budżet Gminy 

14. 
Wynajem kabin WC jako 
toalet publicznych 

- 11 138 Budżet Gminy 

 
Montaż dystrybutorów na psie 

odchody 
- 19 948 Budżet Gminy 

Razem 62 265 3 875 438 - 

VI.  Przedsięwzięcia informacyjno-edkuacyjnych w zakresie gospodarki odpadami 

1. 
Finansowanie działalności 

Pracowni edukacji 
ekologicznej 

92 195 - FGOŚ 

2. 
Finansowanie działalności 

Pracowni edukacji 
ekologicznej 

- 19 150 FGOŚ 

3. 
Finansowanie działalności 

Pracowni edukacji 
ekologicznej 

 67 738 Budżet Gminy 

Razem 92 195 86 888 - 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 215 pozycja 1664 z 18 grudnia 2009), z dniem 1 stycznia 2010r. 
nastąpiła likwidacja gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których środkami dysponują 
wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). Od 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe tytuły przychodów 
gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w 
dotychczasowych proporcjach – stanowią dochody budżetów gmin. Podobnie należności i zobowiązania 
funduszy staną się należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin. 

Likwidacja gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z założeń 
reformy finansów publicznych opracowanej przez Ministerstwo Finansów w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych. Według znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska środki 
pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych dotychczasowych gminnych funduszy oraz odzyskane 
należności pomniejszone o zobowiązania  funduszy, gminy są obowiązane przeznaczyć na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ustawie. Ponadto do zadań gmin należy 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu 
opłat i kar środowiskowych, stanowiących dochody budżetów gmin. 
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8. Ocena systemu monitoringu. 

 

Tabela 18. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 
dla roku 
bazowego 

Przewidywan
a wartość 

wskaźnika na 
koniec 2010r. 

Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2010r. 

 Odpady komunalne 

1. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem  Mg - - 2009 - 25 346,84 
2010 – 35 395,56 

2. 
Masa odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie 

Mg 
- - 2009 – 854,06 

2010 – 1 047,17 

3. 
Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym 
systemem zbierania odpadów komunalnych 

% 
- - 

100% 

4. 
Odsetek mieszkańców objętych selektywnym 
odbieraniem odpadów 

% 
- - 

100% 

5. 
Masa zebranych odpadów ulegających 
biodegradacji 

Mg 
- - 2009 – 306,31 

2010 – 323,72 

6. 
Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach 
odpadów 

Mg 
- - 

2009 - 177,62 
2010 – 7,04 

7. 
Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących 
w selektywnym zbieraniu komunalnych odpadów 
niebezpiecznych 

% 
- - 

b.d. 

8. 
Masa zebranych odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych 

Mg 
- - 2009 – 5,87 

2010 – 8,46 
 

9. 
Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących 
w selektywnym zbieraniu odpadów 
wielkogabarytowych 

% 
- - 

100% 

10. Masa zebranych odpadów wielkogabarytowych Mg - - 2009 – 219,23 
2010 – 226,24 

11. 
Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących 
w  selektywnym zbieraniu odpadów 
opakowaniowych 

% 
- - 

100% 

12. 
Masa zebranych  odpadów opakowaniowych 
łącznie 

Mg 
- - 2009 – 1 110,47 

2010 – 326,21 

13. 
Masa zebranych selektywnie odpadów z tworzyw 
sztucznych 

Mg 
- - 2009 – 443,81 

2010 – 126,08 

14. 
Masa zebranych selektywnie odpadów z papieru i 
tektury 

Mg 
- - 2009 – 635,19 

2010 – 186,13 

15. Masa zebranych selektywnie odpadów ze szkła Mg - - 2009 – 31,47 
2010 – 14,00 

16. Masa składowanych odpadów komunalnych  Mg - - 2009 – 25 197,15 
2010 – 35 027,63 

17. Odsetek składowanych odpadów komunalnych % - - 2009 – 99% 
2010 – 98% 

18. 
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne – ogółem 

szt. 
- - 2009 – 1 

2010 – 1 

19. 
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 
odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne – ogółem  

Mg 
- - 

136 000 

20. 
Liczba i przepustowość istniejących sortowni 
odpadów surowcowych 

liczba/tys. 
ton/rok 

- - 
0 

21. 
Liczba i przepustowość istniejących sortowni 
odpadów zmieszanych 

liczba/tys. 
ton/rok 

- - 
0 

22. 
Liczba i przepustowość istniejących kompostowni 
odpadów i innych instalacji mechaniczno – 
biologicznych 

liczba/tys. 
ton/rok 

- - 
2009 – 1/50 000 
2010 – 1/50 000 

23. 
Liczba i przepustowość instalacji do demontażu 
odpadów wielkogabarytowych 

liczba/tys. 
ton/rok 

- - 
0 

24. 
Masa odzyskanych i/lub unieszkodliwianych 
odpadów ulegających biodegradacji (poza 
składowaniem) 

Mg 
- - 2009 – 128,69 

2010 – 316,68 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 
dla roku 
bazowego 

Przewidywan
a wartość 

wskaźnika na 
koniec 2010r. 

Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2010r. 

25. 
Udział odpadów komunalnych składowanych w 
odniesieniu do odpadów wytworzonych 

% 
- -  

Odpady niebezpieczne 

26. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg - - 2009 – 5,87 
2010 – 8,46 

27. 
Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
poddanych termicznemu przekształceniu 

% 
- - 0 

28. 
Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
unieszkodliwionych poza składowaniem 

% 
- - 2009 – 0 

2010 – 0 

29. 
Liczba funkcjonujących gminnych punktów 
zbierania odpadów niebezpiecznych 

szt. 
- - 0 

30. 
Masa wytwarzanych odpadów medycznych i 
weterynaryjnych 

Mg 
- - b.d. 

31. 
Liczba i przepustowość funkcjonujących instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych 

Mg 
- - 1 – 200 kg/h 

32. Masa wytworzonych olejów odpadowych Mg - - b.d. 

33. 
Masa poddanych procesom odzysku olejów 
odpadowych 

Mg 
- - b.d. 

34. 
Masa poddanych procesom unieszkodliwionych 
olejów odpadowych 

Mg 
- - b.d. 

35. 
Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń 
zawierających PCB 

Mg 
- - b.d. 

36. 
Masa zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest – do usunięcia i 
unieszkodliwienia 

Mg 
- - 2009 – 127.446 

2010 – 133.331 
 

37. 
Masa zebranych selektywnie zużytych 
przenośnych baterii i akumulatorów 

Mg 
- - 2009 – 0,71 

2010 – 0,63 

38. 
Liczba zinwentaryzowanych mogilników 
pozostałych do likwidacji 

szt. 
- - 0 

39. 
Masa szacunkowa przeterminowanych 
pestycydów zawartych w pozostałych do 
likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach 

Mg 
- - 0 

40. 
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego na mieszkańca 

Kg/ mieszk. 
- - 2009 – 0,09 

2010 – 0,13 

41. 
Masa odzyskanych lub unieszkodliwionych 
odpadów ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego  

Mg 
- - 2009 – 5,16 

2010 – 7,83 

42. 
Liczba punktów zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

szt. 
- - 1 

43. 
Liczba stacji demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

szt. 
- - 1 

44. 
Masa zebranych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji  

Mg 
- - b.d. 

Komunalne osady ściekowe 

45. 
Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych 

Mg s.m. 
- - 2009 – 17 698,03 

2010 – 6 846,36 

46. 
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami 
biologicznymi 

% 
- - 2009 – 100% 

2010 – 100% 

47. 
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami 
termicznymi 

% 
- - 0 

48. 
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w 
rolnictwie 

% 
- - 2009 – 100% 

2010 – 100% 

49. 
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w 
innych zastosowaniach 

% 
- - 0 

50. 
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych składowanych bez przetworzenia na 
składowiskach odpadów 

% 
- - 0 
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9. Podsumowanie. 

 
W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane kolejne zadania wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami 
dla miasta Tczewa. Zadania realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami (KOGO). 
 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla 
miasta Tczewa: 
1) Prowadzenie przez Straż Miejską kontroli umów na odbiór odpadów oraz przekazywanie przez firmy 

wywozowe informacji o realizowanych, zerwanych i nowopodpisanych umowach na świadczenie usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, w celu utrzymania 100% stanu objęcia 
wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. 

2)  Podpisanie 12 maja 2010r. Umowy nr POIS.02.01.00-00-006/08-00 z NFOŚiGW o dofinansowanie 
Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” w ramach działania 2.1. priorytetu II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i rozpoczęcie realizacji projektu. 

3) Wybudowanie na terenie ZUOS Sp. z o.o. nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych. 
4) Zawarcie porozumień w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w 

zakresie utrzymywania składowisk odpadów z Gminami: Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy 
Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. Gminy przystępując do 
porozumienia wyraziły wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie. 

5) Utworzenie i bieżąca aktualizacja gminnej bazy danych o odpadach. 
6) Prowadzenie działań w celu wyeliminowania praktyki nielegalnego skałdowania odpadów. 
7) Wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Tczewa. 
8) Zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Od lipca 2010 roku w 

strukturze Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. działa biuro ds. Selektywnej Zbiórki Odpadów.  
9) Nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów 

komunalnych; na terenie miasta funkcjonuje kompostownia należąca do Kommunlaservice Vornkahl 
Polska Sp. z o.o., która część odpadów biodegradowalnych poddaje procesowi kompostowania. 

10) Kontynuowane i rozwijane były działania w zakresie: 
• zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
• zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach, które podpisały umowę na 

odbiór ze Starosta Powiatowym, 
• uzupełnianie ewidencji wyrobów zawierajacych azbest. 

 
 
W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu 
jest wieloletni. 
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10. Wykorzystane materiały. 

 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z póżniejszymi 
zmianami).  

2) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 
2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póżniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 
25 lutego 2010r. Nr 28 poz. 145). 

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 
150 z póżniejszymi zmianami).  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 
Nr 112, poz. 1206). 

8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 
dnia 28 grudnia 2010r. Nr 249, poz. 1674). 

9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do 
wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z dnia 6 czerwca 
2007r. Nr 101, poz.687). 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

11) Uchwała Nr 223 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2010” (M.P.nr 90 z 2006 r., poz. 946). 

12) Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2014" (M.P. z dnia 31 grudnia 2010r. poz. 101). 

13) Uchwała nr 191/XII/07 sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem 
perspektywy 2011 – 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2010. 

 


