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1. Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest  informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 
kończący się 31 grudnia 2008 r. 
 

2. Stan prawny 
 
Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). 
 
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy         
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, 
poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: 
1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, 
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego 
planu gospodarki odpadami. 
 
Ad. 1. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. 
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany    
i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów 
gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres 
gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze 
danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją 
tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 
2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r. 
 
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 
gminnego planu gospodarki odpadami. 
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy            
z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 
31 grudnia roku kończącego ten okres.  
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, 
że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy 
przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu 
sprawozdawczego. 
 

3. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki 
odpadami za okres kończący się 31 grudnia 2008 r. 
 
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. 
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Gminny plan gospodarki odpadami został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. 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 2005 r. 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 od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych 
poniżej aspektów gospodarki odpadami: 
1) Stan gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych, 
b) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych, 
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych, 
f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu 
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów. 
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. 
 
Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. 
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4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku 
 
Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania na terenie 

miasta Tczewa w latach 2007-2008 
 

2007 2008 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwia-
nia 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodliwia-
nia 

20 01 01 Papier i tektura 1,40 D5 1,50 D5 

20 01 08 
Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

2,30 D5 69,10 D5 

20 01 10 Odzież 8,00 D5 39,00 D5 

20 01 99 

Inne 
niewymieniane 
frakcje zbierane 
selektywnie 

- - 1,80 D5 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

858,00 D5 660,50 D5 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady komunalne 

30 737,00 D5 37 301,10 D5 

20 03 02 
Odpady 
z targowisk 

160,10 D5 155,00 D5 

20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe 

99,73 D5 429,50 D5 

RAZEM 31 866,53 D5 38 657,50 D5 
D5 –  składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów 
innych niż niebezpieczne 

 
Podsumowanie: 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta 
Tczewa jest składowanie. W latach 2007-2008 składowanie odpadów odbywało się na składowisku 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie przy ul. Rokickiej.  
 
Wzrost ilości unieszkodliwionych na składowisku odpadów w 2008 r. w stosunku do poprzedniego 
roku spowodowane było rozszerzeniem obszaru obsługiwanego przez składowisko oraz wzrostem 
liczby mieszkańców miasta Tczewa w analizowanych latach. 
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Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku             
na terenie miasta Tczewa w latach 2007-2008 

 
2007 2008 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 
odzysku 

20 01 01 Papier i tektura 0,601 R14 - R14 

20 01 08 
Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

96,060 R3 139,090 R3 

20 01 10 Odzież - R14 - - 

20 01 11 Tekstylia - R14 - - 

20 01 21* 

Lampy 
fluorescencyjne      
i inne odpady 
zawierające rtęć 

0,120 - - R14 

20 02 02 
Gleba i ziemia,     
w tym kamienie 

2 321,000 R14 1 022,900 R14 

20 02 03 
Inne odpady       
nie ulegające 
biodegradacji  

- - 0,200 - 

20 03 03 
Odpady                 
z czyszczenia     
ulic i placów 

2 434,900 R14 1 885,500 R14 

20 03 99 

Odpady 
komunalne nie 
wymienione w 
innych podgrupach 

0,074 R14 - R14 

RAZEM 4 852,755 R3, R14 3 047,690 R3, R14 
R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 
R14 – Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do 
odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione         
w punktach od R1 do R13 

 
Podsumowanie: 
Ogólna ilość odpadów komunalnych poddanych odzyskowi w  2008 r. na terenie miasta Tczewa 
spadła o ok. 37 % w stosunku do 2007 r. Największy udział wśród zawartych w powyższej tabeli 
danych miały odpady: 

• gleba i ziemia, w tym kamienie, 
• z czyszczenia ulic i placów. 

Odpady te stanowiły odpowiednio: ok. 98,0% w 2007 r. i ok. 95,4% w 2008 r. – wszystkich odpadów 
komunalnych poddanych procesom odzysku na terenie miasta Tczewa. 
 
W tabelach 3 i 4 zestawiono ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie miasta Tczewa                  
w latach 2007-2008, które zostały przekazane do odzysku poza terenem miasta. Szczegółowe opisy 
poszczególnych zbiórek przedstawiono w rozdziale 6.  
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Tabela 3. Ilość i rodzaje odpadów zebranych selektywnie od ludności na terenie miasta Tczewa              
w latach 2007-2008 

 
Ilość selektywnie zebranych odpadów [Mg] 

2007 2008 

Rodzaj odpadu 

Z
U
O
S
 

S
p
. z
 o
.o
. 

P
ro
g
ra
m
y 

ed
u
ka
c
yj
n
e 

S
el
e
kt
yw

n
a 

zb
ió
rk
a 

Z
U
O
S
 

S
p
. z
 o
.o
. 

P
ro
g
ra
m
y 

ed
u
ka
c
yj
n
e 

S
el
e
kt
yw

n
a 

zb
ió
rk
a 

Papier i tektura - 55,100 10,600 - 45,500 5,000 
Tworzywa sztuczne 89,200 7,340 10,900 77,000 7,000 10,200 
Szkło 1,000 - 3,100 1,230 0,090 3,390 
Drewno 2,000 - - 11,250 - - 
Metale 100,400 0,030 - 101,000 0,030 - 
Leki - - 0,150 - - 0,104 
Baterie i akumulatory - 0,480 - - 0,760 - 
Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

- - 0,750 - - 2,800 

Suma 192,600 62,950 25,500 190,480 53,380 21,494 
RAZEM 281,050 265,354 

 

Tabela 4. Ilość i rodzaje odpadów odzyskanych przez Punkt Skupu Surowców Wtórnych w latach      
2007-2008 

 

Masa [Mg] 
Rodzaj odpadu 

2007 2008 

Makulatura kartonowa 286 244 
Makulatura mieszana 195 241 
Gazety - 15 
Folia 18 18 
Stłuczka szklana 6 5 
Butelki plastikowe PET 18 19 
Butelki szklane 27 - 
Puszki 29 - 

RAZEM 579 542 
 
Ponadto w analizowanych latach pozyskano następujące ilości odpadów od podmiotów 
gospodarczych, firm, zakładów, jednostek użyteczności publicznej itp.: 

• 2007 r.: 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,22 Mg, 
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych             

i elektronicznych – 1,86 Mg. 
• 2008 r.: 

- tworzywa sztuczne – 78,8 Mg, 
- makulatura  –  78,1 Mg, 
- metale – 4,7 Mg, 
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych             

i elektronicznych – 2,8 Mg, 
- odpady biodegradowalne – 433,2 Mg. 
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5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów 
 

5.1. Składowiska odpadów 
 
Na terenie miasta Tczewa funkcjonuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne             
przy ul. Rokickiej, które oprócz miasta i gminy Tczew obsługuje gminy: Krynica Morska, Sztutowo, 
Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański (miejska), częściowo Pruszcz Gdański (wiejska), Subkowy, 
Miłoradz, Ostaszewo, Stegna, Pszczółki, Lichnowy, Nowy Staw oraz Cedry Wielkie.  
 
Składowisko odpadów położone jest w zachodniej części miasta, w odległości około 3 km od centrum. 
W sąsiedztwie składowiska znajdują się: 
- od strony północno – zachodniej w odległości około 100 m cmentarz, który jest oddzielony pasem 
zieleni i drzewami, a w dalszej odległości pojedyncze domy mieszkalne, oddzielone od składowiska 
łąkami i nieużytkami; 
- od strony północnej przebiegają tereny PKP wraz z linią kolejową i nasypem, a w dalszej odległości 
znajdują się ogródki działkowe; 
- w kierunku południowym i południowo – zachodnim od składowiska znajdują się tereny 
niezagospodarowane, zmienione w wyniku eksploatacji kruszywa mineralnego; na tym obszarze 
planowana jest rozbudowa omawianego składowiska; 
w dalszej odległości w kierunku zachodnim i północno – zachodnim rozciągają się tereny Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec – Tczew”, natomiast na wschodzie tereny użytkowane przez 
jednostkę wojskową. 
 
Istniejące 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. 
Składowisko odpadów zajmuje łącznie obszar o pow. 36,3 ha, przy czym powierzchnia wykorzystana 
zajmuje 6,76 ha: 
 - część nieeksploatowana o powierzchni 1,6 ha określana 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; 
- obecnie eksploatowana część tzw. „nowe składowisko” o powierzchni 6,76 ha; nie posiada ona 
uszczelnienia, powstające odcieki nie są zagospodarowywane a gaz składowiskowy jest emitowany 
do atmosfery za pośrednictwem 13 studni odgazowujących z zainstalowanymi biofiltrami. 
 
Całkowita pojemność kwatery, obejmująca część wyłączoną z eksploatacji i obecnie eksploatowaną 
szacowana na ok. 1114 tys. m3, przy założonej rzędnej korony kwatery odpadów - 51,8 m n.p.m. 
Wyposażenie składowiska stanowią: 
- zaplecze socjalne w budynku wagi 
- obiekt warsztatowy 
- elektroniczna waga samochodowa 
- brodzik do dezynfekcji kół samochodów dowożących odpady 
- kompaktor K 34 MK. 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., będący zarządzającym składowiskiem odpadów              
w Tczewie, posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Pomorskiego                              
nr ŚR/Ś.IX.6619/11/2007 z dnia 22.08.2007 r. 
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Planowane przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte budową nowej niecki składowiska. Wspomniana 
niecka składowiska zostanie uszczelniona na dnie i skarpach poprzez zastosowanie sztucznej bariery 
geologicznej z warstwy gliny o grubości 0,5 m oraz syntetycznej izolacji poprzez wykorzystanie 
geomembrany PEHD o grubości 2 mm, która dodatkowo zostanie zabezpieczona od góry 
geowłókniną polipropylenową. Omawiana niecka będzie odwodniona, a na dnie i skarpach zostanie 
ułożony drenaż wód odciekowych. Wody odciekowe zbierane w kwaterze drenażem dennym 
warstwowym i rurowym będą przetłaczane pompowo do zbiornika retencyjnego, który będzie miał 
formę otwartego zbiornika ziemnego i dodatkowo będzie uszczelniony geomembraną PEHD                
o grubości 2 mm oraz zabezpieczony geowłókniną i płytkami chodnikowymi. W początkowej fazie 
eksploatacji składowiska wody odciekowe będą wywożone ze zbiornika wozami asenizacyjnymi          
do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po zrealizowaniu inwestycji wody odciekowe będą odprowadzane 
przykanalikiem do kanalizacji miejskiej. 
Niecka składowiska zostanie zabezpieczona przed napływem wód powierzchniowych. W tym celu 
zastosowana  będzie  grobla ziemna o wysokości 2 m n.p.t. i o szerokości korony 2 m oraz dno niecki 
będzie wyposażone w 13 studni odgazowujących. Dodatkowo każda studnia zostanie wyposażona         
u wylotu w biofiltr w postaci złoża z włókien kokosowych lub z wyselekcjonowanej kory z drzew 
iglastych. 
Ścieki sanitarne, technologiczne oraz odcieki ze składowiska odprowadzane będą do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, natomiast ścieki deszczowe z dróg i placów po podczyszczeniu oraz ścieki opadowe   
z dachów odprowadzane będą do zbiornika odparowalno – przesiąkowego. 
W końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia planowana jest rekultywacja istniejącej niecki 
składowiska. Z uwagi na brak uszczelnienia dna, przewiduje się rekultywację „systemem 
zamkniętym”. Polegającym na powierzchniowym uszczelnieniu korpusu składowiska warstwą 
nieprzepuszczalną, a dopiero na niej formuje się rekultywacyjną warstwę gruntu oraz wykonuje się 
instalację odgazowującą składowisko. Dla nieuszczelnionej części składowiska odpadów, 
przewidywanej do rekultywacji „systemem zamkniętym” – bez wywiezienia złożonych tam odpadów 
na składowisko spełniające wymogi środowiskowe – szczególnie wskazane jest prowadzenie 
obserwacji wpływu składowiska na wody podziemne odpowiednio na dnie i skarpach. 
 
PLANY I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 
 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”, planowanym 
obiektem realizującym kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta Tczewa 
jest Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) pn. Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Tczew. 
 
Projekt - Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 
W ramach tego projektu przewiduje się następujące zadania: 
1) Budowa nowego Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tczew na terenie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Tczewie przy ul. Rokickiej; będzie to 
kompleksowy obiekt spełniający wymagania techniczne: 
- przepustowość w I etapie ok. 70,0 tys. Mg/rok, a docelowo w 2019 r. ok. 82,0 tys. Mg/rok,  
- nowa kwatera na odpady poprocesowe o pojemności geometrycznej wynoszącej V = 639 752 m3; 

2) Budowa Stacji Przeładunkowej i Sortowni Odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, 
zlokalizowanej w gminie Stegna; 

3) Zakład przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie; 
4) Rekultywacja składowisk w gminach: Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie, Malbork - składowisko 

Dzierżoniów, Malbork, ul. Tczewska, Malbork, ul. Ceglana, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare 
Pole, Gniew, Pelplin, Tczew - kwatery obecnie eksploatowanej. 



 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA TCZEWA ZA LATA 

2007-2008 

2009 rok 
 

 11 

 
 
ZASIĘG OBSŁUGI ZZO 
 

• gminy objęte działalnością ZZO: Tczew (miejska), Tczew (wiejska), Subkowy, Cedry W., 
Pszczółki, Pruszcz Gdański (miejska), Pruszcz Gdański (wiejska), Suchy Dąb, Trąbki W., 
Krynica M., Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gd., Ostaszewo, Miłoradz, Malbork (miejska), 
Malbork (wiejska), Nowy Staw, Lichnowy, Stare Pole, Pelplin, Gniew, Morzeszczyn; 

• powierzchnia terenu: 223,7 tys. ha; 
• łączna liczba mieszkańców: ok. 284 tys. 

 
Tabela 5. Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie                            

przy ul. Rokickiej –  stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 
 

Ogólne informacje 

1 Nazwa składowiska odpadów 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 

Sp. z o.o. 
2 Adres składowiska odpadów ul. Rokicka 16; 83-110 Tczew 
3 Gmina Tczew 
4 Powiat tczewski 

5 
Województwo 
  

pomorskie 

6 REGON 192471199 

7 NIP 593-22-68-695 

8 Typ składowiska inne niż niebezpieczne i obojętne 

9 Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych 

Sp. z o.o.  
ul. Rokicka 16; 83-110 Tczew 

Decyzje 

10 
Decyzja 
lokalizacyjna (jeśli 
dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji 

nie dotyczy 

11 

Decyzja                      
o warunkach 
zabudowy                    
i zagospodarowania 
terenu (jeśli dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji 

 

12 
Pozwolenie na 
budowę 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona 

 

13 
Pozwolenie na 
użytkowanie (jeśli 
dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji 

nie dotyczy 

14 

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

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji 

 



 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA TCZEWA ZA LATA 

2007-2008 

2009 rok 
 

 12 

15 

Decyzja                      
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 
ust. 2 pkt 1 ustawy 
wprowadzająccej 
(jeśli dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, wyznaczony rok dostosowania 

Wojewoda Pomorski, z dnia 
18.12.2003; znak - 

ŚR/Ś.III.KG/6621-11/2003 

16 

Czy decyzja o 
dostosowaniu 
została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - 
podać: podstawę prawną, organ wydający, datę 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 
dostosowania 

 

17 

Decyzja                          
o dostosowaniu na 
podstawie art. 33 
ust. 2 pkt 2 ustawy 
wprowadzającej 

(jeśli dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, wyznaczony rok dostosowania 

 

18 

Czy decyzja o 
dostosowaniu 
została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - 
podać: podstawę prawną, organ wydający, datę 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 
dostosowania 

 

19 

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

(jeśli dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia 

 

20 
Czy decyzja o 
zamknięciu została 
przedłużona? 

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - 
podać: podstawę prawną, organ wydający, datę 
decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok 
zamknięcia 

 

21 

Zgoda na 
zamknięcie 
wydzielonej części 
składowiska na 
podstawie art. 54 
ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.                
o odpadach 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia oraz datę 
zaprzestania przyjmowania odpadów 

 

22 

Zgoda na 
zamknięcie 
składowiska 
odpadów na 
podstawie art. 54 
ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.            
o odpadach 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, wyznaczony rok zamknięcia oraz datę 
zaprzestania przyjmowania odpadów 

Wojewoda Pomorski, z dnia 
23.02.2006; znak - 

ŚR/Ś.III.ES/6622-32/05/06 ze 
zmianą w dniu 21.08.2007; 
ŚR.III.ES/6621-44/07; rok 

zamknięcia 2009, data zaprzestania 
przyjmowania odpadów 30.12.2009 

23 

Decyzja 
zatwierdzająca 
instrukcję 
eksploatacji 
składowiska 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji 

Wojewoda Pomorski; 14.08.2007; 
ŚR.III.KG/6621/30/07 
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24 

Czy decyzja 
zatwierdzająca 
instrukcję 
eksploatacji 
składowiska była 
czasowa? 

Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres nie dotyczy 

25 

Zezwolenie                 
na prowadzenie 
działalności                    
w zakresie           
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
odpadów 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, termin obowiązywania 

 

26 
Pozwolenie 
zintegrowane (jeśli 
dotyczy) 

Podać organ wydający, datę wydania, znak 
decyzji, termin obowiązywania 

Wojewoda Pomorski; 22.08.2007; 
ŚR/Ś.IX.6619/11/2007 

27 

Czy składowisko jest 
przewidziane do 
uzyskania 
pozwolenia 
zintegrowanego? 

Jeżeli tak, to podać termin (planowany) 
złożenia wniosku 

tak 

28 

Czy dla składowiska 
była wydana decyzja 
w sprawie 
wstrzymania 
działalności? 

Jeżeli tak, to podać dane dotyczące decyzji – 
podstawę prawną, organ wydający, datę 
wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania 

nie 

Dane techniczne 
29 Liczba kwater 4 
30 Liczba kwater eksploatowanych 4 

31 Liczba kwater zamkniętych 0 

32 Pojemność całkowita [m3] 1 114 000 m3 

33 Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] 978 000 m3 

34 Powierzchnia w granicach korony [m2]  

[tak/nie] nie 

naturalna bariera geologiczna (miąższość, 
współczynnik filtracji) 

tak 

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, 
miąższość, współczynnik filtracji) 

 
35 Uszczelnienie 

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)  
[tak/nie] nie 
warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik 
filtracji) 

nie 

kolektory (materiał, średnica) nie 

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż 
kolektorów i w kierunku kolektorów, %) 

nie 

36 Drenaż odcieków 

zewnętrzny system rowów nie 
tak/nie nie 

37 
Gromadzenie 
odcieków w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) nie 

odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] nie 

wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] nie 

38 Postępowanie z 
odciekami 

wykorzystanie do celów technologicznych 
(jakich?) 

nie 
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej 
oczyszczalni (odbiornik ścieków 
oczyszczonych) 

nie 

[tak/nie] tak 

z emisją do atmosfery [tak/nie] nie 
spalanie w pochodni [tak/nie] tak 

39 
Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

odzysk energii [tak/nie] nie 
[tak/nie] tak 

40 Pas zieleni 
szerokość pasa [m] 30 m 

41 Ogrodzenie [tak/nie] tak 

42 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 

43 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 

44 Waga [tak/nie] tak 

45 
Urządzenia do mycia 
i dezynfekcji 

[tak/nie] tak 

[tak/nie] tak 

kod odpadów rodzaj odpadów 

01 04 08 
Odpady z fizycznej i chemicznej 
przeróbki kopali 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 
17 01 02 Gruz ceglany 
17 01 03 Odpady innych mat. Ceramicznych 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, 
remontów 

19 08 02 Zawartość piaskowników 
20 02 02 Gleba ziemia, w tym kamienie 

46 
Wykonywanie 
warstw izolacyjnych 
odpadów 

w przypadku 
wykorzystywania 
odpadów podać kod          
i rodzaj odpadów 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

dane meteorologiczne [tak/nie]  

kontrola wykonywania elementów służących do 
monitoringu [tak/nie] 

 

wody powierzchniowe [tak/nie]  
47 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

wody podziemne [tak/nie]  
opad atmosferyczny [tak/nie] tak 
wody powierzchniowe [tak/nie]  
wody odciekowe [tak/nie]  
wody podziemne [tak/nie] tak 
gaz składowiskowy [tak/nie] tak 

osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie] tak 

48 
Monitoring w fazie 
eksploatacyjnej lub 
poeksploatacyjnej 

struktura i skład odpadów [tak/nie] tak 

Odpady 

49 Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny? [tak/nie]  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Masa odpadu 

[Mg] 
Cel wykorzystania 

odpadu 
50 

Odpady poddane 
odzyskowi na 
składowisku 
odpadów w roku 01 04 08 

Odpady żwiru, skruszone skały inne 
niż … 

307,9 
jako materiał 
służący do 
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17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz 
betonowy 

2753,9 

17 01 02 Gruz ceglany 1321 

17 01 03 
Odpady innych mat. ceramicznych  
i el. wyposażenia 

7,2 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego 

1011 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, 
remontów 

10,6 

19 08 02 Zawartość piaskowników 0,1 
20 02 02 Gleba i ziemia w tym, kamienie. 1022,9 

sprawozdawczym 
(jeśli dotyczy) 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1885,5 

przesypywania 
składowiska 

51 
Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) 
[Mg] 

47455,3 

Masa odpadów składowana              
w roku sprawozdawczym [Mg] 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

masa 
odpadów 

sucha masa 
odpadów 

1 01 04 08 
Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż 
wymienione w 01 04 07 

307,9 
  

2 02 01 04 
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
opakowań)  

1,5 
  

3 03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 
fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

1,1 
  

4 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 
10 01 04)  

36,8 
  

5 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 111,7   

6 12 01 17 
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione           
w 12 01 16  

0,5 
  

7 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie 1,6   
8 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  8,7   
9 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  13,9   
10 15 01 03 Opakowania z drewna  4,3   
11 15 01 04 Opakowania z metali  0,5   
12 16 01 19 Tworzywa sztuczne  1,5   

13 16 11 06 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe               
z procesów niemetalurgicznych inne niż 
wymienione w 16 11 05 

3,8 
  

14 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów 

2753,9 
  

15 17 01 02 Gruz ceglany 1321   

16 17 01 03 
Odpady innych mat. ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

7,2 
  

17 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego.. 1011   
18 17 02 01 Drewno 179,6   
19 17 02 02 Szkło 10,8   
20 17 03 80 Odpadowa papa 0,4   
21 17 06 04 Materiały izolacyjne .. 9,9   

22 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów                  
i demontażu 

10,6 
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23 19 08 01 Skratki 55   
24 19 08 02 Zawartość piaskowników 0,1   
25 19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obróbki  35,9   
26 20 01 01 Papier i tektura 1,5   
27 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 69,1   
28 20 01 10 Odzież 39   

29 20 01 99 
Inne niewymieniane frakcje zbierane 
selektywnie 

1,8 
  

30 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji. 660,5   
31 20 02 02 Gleba i ziemia w tym, kamienie. 1022,9   
32 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,2   
33 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne. 37301,1   
34 20 03 02 Odpady z targowisk. 155   
35 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1885,5   
36 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 429,5   
 

5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania 
odpadów 
 
Na terenie miasta Tczewa funkcjonuje obecnie tylko jedna instalacja do odzysku, w której poddawane 
są m.in. odpady pochodzące z sektora komunalnego: kompostownia pryzmowa należąca do 
Kommunlaservice Vornkahl Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Czatkowskiej 8. Z uwagi na brak 
wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpady komunalne stanowią tylko 
niewielką część wszystkich odpadów poddanych procesowi kompostowania w w/w instalacji. Odpady 
komunalne ulegające biodegradacji poddawane są głównie procesowi składowania.  
 
Proces kompostowania bioodpadów odbywa się w wydłużonej pryzmie o powierzchni  ok. 2 500 m2, 
wyposażonej w kanalizację odciekową, odprowadzającą odcieki i wodę opadową do zbiornika             
o pojemności 5 m3. 
 
W 2007 r. procesowi kompostowania poddano łącznie 21 349,91 Mg odpadów, z czego w 96% były 
to: ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników, trociny, wióry            
i ścinki. Spośród wszystkich odpadów poddanych kompostowaniu, odpady komunalne stanowiły tylko 
0,45% (tj. 96,06 Mg – odpadów kuchennych ulegających biodegradacji). W 2008 r. kompostowaniu 
poddano łącznie 33 954,95 Mg odpadów, z tego odpady komunalne stanowiły 0,41% (tj. 139,09 Mg). 
 
Poza wspomnianymi wyżej składowiskiem i kompostownią, dodatkowo w Tabeli 6. zamieszczono 
wykaz instalacji przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne znajdujących się na terenie miasta Tczewa. 
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Tabela 6. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów innych 
niż niebezpieczne (bez składowisk odpadów) – stan na dzień 31.12.2008 r. 

Nazwa posiadacza instalacji Nazwa instalacji Adres instalacji 
Rodzaj procesu 

[R] 

Odpad IN – 
 inne niż 

niebezpieczne,  
N - 

niebezpieczne 

Projektowana moc 
przerobowa 
[Mg/rok] 

Przedsiębiorstwo Złomowania               
i Usług Technicznych PIROSTAL 
Jolanta Wrycza, Iwona Zwolińska 
ul. Czatkowska 1, 83-100 Tczew 

Stacja demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

ul. Malinowska 18 
83-110 Tczew 

R14 IN, N 450 

Linia MOKRA 
ul. Malinowska 24 A,  
83-110 Tczew 

R15 IN, N 16800 

Linia SUCHA 
ul. Malinowska 24 A, 
83-110 Tczew 

R15 IN, N 8500 

Linia OLEJ 
ul. Malinowska 24 A,  
83-110 Tczew 

R9 IN, N 20000 

Linia DEMONTAŻ 
ul. Malinowska 24 A,  
83-110 Tczew 

R15 IN 500 

Linia WODA 
ul. Malinowska 24 A,  
83-110 Tczew 

R15 N 5000 

Oiler Sp. z o.o 
ul. Malinowska 24 A, 83-110 Tczew 

Linia OLEJ - PALIWA 
ul. Malinowska 24 A,  
83-110 Tczew 

R15 IN, N 20000 

Zakład Stolarski Stanisław Zieliński 
ul. Wybickiego 13b, 83-110 Tczew  

Kocioł rusztowy typu 
KDF 

ul. Wybickiego 13b 
83-110 Tczew  

R1 IN 7 

Submet Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew  

Kocioł energetyczny o 
mocy 350 kW 

ul. Jagiellońska 55 
83-110 Tczew  

R1 IN 120 

Kommunalservice Vornkahl Polska 
Sp. z o. o. 
ul. Czatkowska 8, 
83-110 Tczew 

Kompostownia 
ul. Czatkowska 8, 
83-110 Tczew 

R3 IN 50000 
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Nazwa posiadacza instalacji Nazwa instalacji Adres instalacji 
Rodzaj procesu 

[R] 

Odpad IN – 
 inne niż 

niebezpieczne,  
N - 

niebezpieczne 

Projektowana moc 
przerobowa 
[Mg/rok] 

Zakład Utylizacji Olejów 
Przepracowanych    

R9, R14, D9 IN, N 22300 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

R14  IN, N 22300 

Przedsiębiorstwo „COMAL”  
Sp. z o.o. 
ul. Bałtycka 5 
80 – 341 Gdańsk 

Oczyszczalnia Wód 
Zaolejonych 

ul. Malinowska 24 
83 – 110 Tczew 

R14, D8, D9 IN, N 104000 

 

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 
2007-2008 
 
 „Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi Stałymi i Medycznymi dla Miasta Tczewa – Element Planu Ochrony Środowiska” został 
przyjęty Uchwałą Nr XLVI/407/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2002 r. 
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku Gmina Miejska Tczew przyjęła dnia 23 lutego 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej                    
w Tczewie Nr XLI/368/2006. 
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizują firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadają stosowne 
zezwolenia. Wykaz firm świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa zawarto w tabeli 7. 
 
Gmina miejska Tczew w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa Nr 1540/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, określiła i podała do 
publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta. Natomiast 13 kwietnia 
2006 roku została utworzona ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta. 
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Tabela 7. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa 

 

Lp. Nazwa i adres firmy Termin ważnego zezwolenia 

1. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska 11.06. 2014r. 

2. ZGKiM w Malborku, ul. Gen. De Gaulle'a 70, 82-200 Malbork 10.06.2014r. 

3. SITA Tczew Sp. z o.o., ul. Targowa 4, 83-110 Tczew czas nieokreślony 

4. Kommunalservice Vornkahl Polska, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew 31.03.2010r. 

5. P.P.H.U. “PACEMA”, Rokitki ul. Tczewska 46, 83-112 Lubiszewo 31.12.2012r. 

6. P.H.U. “NOBAS” Jacek Starosik, ul. Kartuska 291, 83-126 Gdańsk 31.12.2012r. 

7. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A., ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk czas nieokreślony 

8. ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków 01.08.2018r. 

9. TESSO Sp. j. Andrzek Kowalczyk, Dorota Kowalczyk, ul. Spokojna 20A, 81-549-Gdynia 10.04.2018r. 

10. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw czas nieokreślony 

11. HONEST, ul. Krzyżanowskiego 7/3, 82-300 Elbląg 12.03.2019r. 

12. Przedsiębiorstwo Robót Sanitaro - Porządkowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański 1.03.2019r. 
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Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
miasta Tczewa w latach 2007-2008 

 

Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

Utworzenie związku 
gmin w zakresie 
gospodarki odpadami 

Powołanie Związku Gmin nie nastąpiło. 
Zgodnie z PGOWP 2010, planowanym obiektem realizującym 
kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi jest Regionalny Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Tczew, który ma powstać na terenie 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Tczewie przy ul. 
Rokickiej. Wspomniany Zakład będzie obejmował swoją działalnością 
następujące gminy: Tczew (miejska), Tczew (wiejska), Subkowy, Cedry 
W., Pszczółki, Pruszcz Gdański (miejska), Pruszcz Gdański (wiejska), 
Suchy Dąb, Trąbki W., Krynica M., Sztutowo, Stegna, Nowy Dwór Gd., 
Ostaszewo, Miłoradz, Malbork (miejska), Malbork (wiejska), Nowy Staw, 
Lichnowy, Stare Pole, Pelplin, Gniew, Morzeszczyn. 

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

2007-
2008 

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  
SITA Tczew Sp. z o.o. Na terenie Tczewa rozstawione są następujące 
pojemniki i kontenery: 

• na papier – 34 szt., 
• na plastik – 123 szt., 
• na szkło – 34 szt., 
• na odzież – 17 szt. 

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. 
 
Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części 
opracowania, w punktach poświęconych poszczególnym grupom 
odpadów. 

2. Intensyfikacja akcji 
podnoszenia 
świadomości 

2007-
2008 

Wdrożenie programu 
edukacyjno-
informacyjnego 

Programy edukacyjno-informacyjne związane z gospodarowaniem 
odpadami, prowadzone są przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, 
funkcjonującą przy Urzędzie Miejskim w Tczewie. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

społecznej               
w dziedzinie 
gospodarki 
odpadami. 
Edukacja 
ekologiczna 

Programy edukacji ekologicznej realizowane przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej:  
• „Moje miasto bez odpadów” – celem programu jest zbiórka makulatury, 

plastiku, puszek aluminiowych w placówkach edukacyjnych 
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne); w latach 2007-2008 odbyły się V i VI edycja 
programu; zebrano następujące ilości odpadów: 
2007 r.: 
- 55,1 Mg makulatury, 
- 3,2 Mg  plastiku, 
- 0,03 Mg puszek aluminiowych, 
2008 r.:  
- 45,5 Mg makulatury,  
- 2,2 Mg plastiku, 
- 0,03 Mg puszek aluminiowych, 
- 0,09 Mg szkło. 

• „Recykling w mojej szkole” – celem programu jest zbiórka zużytych 
baterii, kartridży i tonerów do drukarek w placówkach edukacyjnych;          
w latach 2007-2008 odbyły się IV i V edycja programu; zebrano 
następujące ilości odpadów: 
2007 r.: 
- 0,48 Mg baterii, 
- 304 szt. kartridży, 
2008 r.:  
- 0,76 Mg baterii, 
- 574 szt. kartridży. 

Ponadto Urząd Miejski w Tczewie przekazał do utylizacji 349 szt. zużytych 
pojemników po tuszach i tonerach. 
• Konkurs „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 2007-2008 przeprowadzono w szkołach i 
przedszkolach III i IV edycję konkursu; zebrano następujące ilości  
plastikowych nakrętek: 
- 4,14 Mg w 2007 r., 
- 4,80 Mg w 2008 r.. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

• „Sprzątanie Świata - Polska 2007” – coroczna kampania 
przeprowadzona w dniach 14-16 września 2007 r. oraz 19-20 września 
pod hasłem „Ziemia w twoich rękach”, w której wzięły udział placówki 
edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne; 
zebrane odpady Zakład Usług Komunalnych wywiózł na składowisko 
miejskie przy ul. Rokickiej; zebrano następujące ilości odpadów: 
- ok. 2,0 Mg w 2007 r., 
- ok. 1,4 Mg w 2008 r. 

• warsztaty pt. „Zielone Zakupy” - uczestniczyli w nich uczniowie ze 
szkół podstawowych (realizacja programu zaczęła się pod koniec 
października 2008 r. i będzie kontynuowana w 2009r.);  udział wzięło 
68 osób. 

Poza tym Pracownia Edukacji Ekologicznej promowała selektywną zbiórkę 
odpadów wśród dzieci przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Zajęcia edukacyjne 
o tematyce odpadowej odbywały się w pracowni i terenie. 
W ramach zajęć dla młodego ekologa podczas Zimowiska 2008 pod 
hasłem „Zmarnotrawić czy odzyskać czyli dwa życia jednej rzeczy” 
uczestnicy otrzymali podstawowe wiadomości na temat gospodarki 
odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. 

3. Objęcie 100% 
mieszkańców 
zorganizowaną 
zbiórką odpadów 
komunalnych 

2007-
2008 

(Nie zdefiniowano        
w GPGO) 

W latach 2007-2008, na terenie miasta Tczewa, zorganizowaną zbiórką 
odpadów komunalnych objęte było 100% procent mieszkańców. 

4. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
ulegających 
biodegradacji, 
w tym odpadów 
zielonych i odpadów 
organicznych              
z gospodarstw 
domowych 

2007-
2008 

Wdrożenie systemu 
selektywnego 
zbierania 
odpadów ulegających 
biodegradacji                
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 siedzibą przy                   
ul. Czatkowskiej 8. Jednakże brak porozumienia między firmą 
zarządzającą kompostownią a władzami miasta jest główną przeszkodą         
w organizacji systemu zbiórki odpadów z tej grupy (brak możliwości 
dalszego zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów). 
W latach 2007-2008 procesowi kompostowania poddano łącznie              
235,15 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło tylko ok. 0,4% wszystkich 
odpadów poddanych kompostowaniu. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

5. Budowa instalacji, 
które zapewnią 
odzysk                          
i unieszkodliwianie 
(poza składowaniem) 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 

2007-
2008 

Budowa Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów 
 

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 braku możliwości pozyskania funduszy szacuje się,                   
iż zakończenie budowy nastąpi w 2013 r. 
 

System selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych 
 

Do 2007 r. system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych 
na terenie miasta Tczewa, oparty był na tzw. „wystawkach” w określonych 
i podanych do publicznej wiadomości dniach. Ze względu na małą 
efektywność (zbyt duże koszty transportu w stosunku do ilości zebranych 
odpadów) zrezygnowano z takiej formy zbiórki.  
Od 2007 r. SITA Tczew Sp. z o.o. rozpoczęła 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: 
- 99,73 Mg w 2007 r., 
- 428,80 Mg w 2008 r. 

6. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. 

2007-
2008 

System selektywnej 
zbiórki zużytego 
sprzętu 
elektronicznego             
i elektrycznego 
 

Selektywna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Tczewie 
prowadzona jest głównie przez firmę 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 z miasta Tczewa, gminy Tczew i gminy Subkowy.  
Zebrano następujące ilości odpadów: 
2007 r.: 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,22 Mg, 
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 1,86 Mg, 
2008 r.: 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 2,8 Mg. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

7. Budowa instalacji          
do demontażu               
i recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych 
 

2007-
2008 

Budowa Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów 
 

Na terenie miasta Tczewa nie wybudowano instalacji do demontażu              
i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Instalacja taka planowana jest             
w ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. 

8. Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
budowlanych 
wchodzących               
w strumień odpadów 
komunalnych 

2007-
2008 

System selektywnej 
zbiórki odpadów 
budowlanych 

System selektywnej zbiórki odpadów budowlanych na terenie Tczewa 
prowadzi Sita Tczew Sp. z o.o. Opiera się on na możliwości zamówienia 
za opłatą kontenerów na odpady przez osoby indywidualne. System taki 
pozwala na odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. Odpady (gruz, 
beton, materiały ceramiczne) trafiają na składowisko odpadów w Tczewie, 
gdzie w całości są wykorzystywane jako materiał służący do 
przesypywania składowiska. Zebrano następujące ilości odpadów z tej 
grupy: 
- 2 862,0 Mg – w 2007 r., 
- 5 304,4 Mg – w 2008 r. 

9. Budowa instalacji do 
recyklingu odpadów 
budowlanych 

2007-
2008 

Budowa Zakładu 
Zagospodarowania 
Odpadów 

Na terenie miasta Tczewa nie wybudowano instalacji do recyklingu 
odpadów budowlanych. 
W ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” 
planowana jest budowa Zakładu przetwarzania odpadów budowlanych           
w Pelplinie. 

10. Rozwój selektywnej 
zbiórki, celem 
unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych 
wydzielonych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych 

2007-
2008 

System selektywnej 
zbiórki 
odpadów 
niebezpiecznych 
 

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych, na terenie Miasta Tczewa, oparta jest 
na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opis zbiórki 
w pkt. 6 niniejszej tabeli) oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów. 
Zbiórka zużytych baterii odbywa się w Tczewie 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: 
- 0,48 Mg w 2007 r., 
- 0,76 Mg w 2008 r. 
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. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

11. Budowa instalacji linii 
unieszkodliwiania 
odpadów 
niebezpiecznych 
 

2007-
2008 

(Nie zdefiniowano        
w GPGO) 

Na terenie miasta Tczewa wykonano kompleksową modernizację 
istniejącej spalarni odpadów medycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej 
ul. 30 Stycznia 57, która z dniem 1 stycznia 2006 r. wstrzymała swoją 
działalność, z uwagi na niespełnienie przez nią wymogów ochrony 
środowiska. Budowa, rozruch i próby spalarni o mocy przerobowej               
200 kg/h zostały zakończone 16 lutego 2009 r. 
Instalacja jest przystosowana do termicznego przekształcania odpadów 
medycznych, jak również odpadów weterynaryjnych. Obecnie prowadzone 
są czynności w celu oddania obiektu do użytkowania i przygotowania            
do wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji               
na wytwarzanie energii elektrycznej i sprzedaż jej do krajowej sieci 
energetycznej. 
Instalacja powinna oddawać ciepło w ilości ok. 500 kW (w postaci ciepłej 
wody - do sieci centralnego ogrzewania Szpitala - co w zupełności 
pokrywałoby potrzeby jego obiektów) oraz ok. 120 kW prądu. 
  
Wspomniane przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Tczewie. 

Modernizacja 
funkcjonującej 
kwatery składowania 
odpadów 

W 2008 r. na składowisku odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
- wykonanie wałów wyprzedzających (ogroblowanie kwater), 
- wykonanie poprawy stateczności zboczy kwater składowania. 

12. Budowa lub 
modernizacja 
składowisk odpadów 
komunalnych wg 
standardów i 
wymogów UE. 

2007-
2008 

Budowa nowej 
kwatery składowania 
odpadów w ramach 
przedsięwzięcia 
„Regionalny System 
Gospodarki  
Odpadami Tczew” 

W ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” 
planowana jest budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Tczew. Pierwotnie realizację przedsięwzięcia przewidziano na 
lata 2008-2011, jednakże z powodu braku możliwości pozyskania 
funduszy szacuje się, iż zakończenie budowy nastąpi w 2013 r. 
Szczegółowy opis przedsięwzięcia znajduje się w rozdz. 5.1. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

13. Zamykanie                  
i rekultywacja 
składowisk odpadów 
komunalnych 
niespełniających 
wymogów UE. 

2007-
2008 

Rekultywacja kwater 
wyeksploatowanych 
 

Wojewoda Pomorski poprzez wydanie decyzji nr ŚR.III.ES/6621-44/07 z 
dnia 21.08.2007 roku wyraził zgodę Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych 
Sp. z o. o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 16 na zamknięcie kwatery obecnie 
eksploatowanej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w  
Tczewie na terenie działki nr ewid. 28/3 (obr. 11) określając datę 
zaprzestania przyjmowania odpadów na dzień 30 grudzień 2009 roku. 
 
 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 
14. Organizowanie 

gospodarki 
odpadami 
opakowaniowymi na 
terenie gminy 

2007-
2008 

Wprowadzenie 
nowego systemu 
zbierania odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona na terenie 
miasta Tczewa oparta jest na systemie pojemnikowo-kontenerowym. 
Organizacją selektywnej zbiórki zajmuje się  SITA Tczew Sp. z o.o. Na 
terenie Tczewa rozstawione są następujące pojemniki i kontenery: 

• na papier – 34 szt., 
• na plastik – 123 szt., 
• na szkło – 34 szt., 
• na odzież – 17 szt. 

Ponadto odpady opakowaniowe zbierane są również w ramach 
programów edukacji ekologicznej realizowanych przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej oraz w Punkcie Skupu Surowców Wtórnych. 
Wyniki powyższych zbiórek przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

15. Działania 
informacyjno-
edukacyjne dla 
społeczności lokalnej 

2007-
2008 

Wdrożenie programu 
edukacyjno-
informacyjnego 
 

Opis działań w ramach programów edukacyjno-informacyjnych 
związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym również odpadami 
opakowaniowymi zawarto w pkt. 2 niniejszej tabeli. 

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
16. Opracowanie                  

i wdrożenie 
programu 
edukacyjno-
informacyjnego 
dla społeczeństwa         
i przedsiębiorstw 

2007-
2008 

Wdrożenie programu 
edukacyjno-
informacyjnego 
 

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: 

2007 r.: 
- 0,48 Mg baterii, 
- 304 szt. kartridży, 
2008 r.:  
- 0,76 Mg baterii, 
- 574 szt. kartridży. 
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Lp. 

Nazwa zadania          
w krajowym planie 

gospodarki 
odpadami 

Rok 
realizacji 

Nazwa zadania       
w gminnym planie 

gospodarki 
odpadami 

Opis podjętych działań 

17. Budowa gminnych 
punktów zbiórki 
odpadów 
niebezpiecznych 
(GPZON) 

2007-
2008 

Wdrożenie systemu 
objazdowej zbiórki 
odpadów 
niebezpiecznych 
 

Na terenie miasta Tczewa nie funkcjonuje objazdowa forma zbiórki 
odpadów niebezpiecznych. Nie wybudowano również gminnego punktu 
zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
Zbiórka odpadów niebezpiecznych, funkcjonująca na terenie miasta 
Tczewa, oparta jest na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego                   
i elektronicznego oraz zbiórce zużytych baterii i akumulatorów (opisy 
wspomnianych zbiórek zawarto w pkt. 6 i 10 niniejszej tabeli). 

18. Unieszkodliwianie 
odpadów 
niebezpiecznych 

2007-
2008 

(Nie zdefiniowane     
w GPGO) 
 

Na terenie miasta Tczewa wykonano kompleksową modernizację 
istniejącej spalarni odpadów medycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej 
ul. 30 Stycznia 57, która z dniem 1 stycznia 2006 r. wstrzymała swoją 
działalność, z uwagi na niespełnienie przez nią wymogów ochrony 
środowiska. Budowa, rozruch i próby spalarni o mocy przerobowej               
200 kg/h zostały zakończone 16 lutego 2009 r. Instalacja jest 
przystosowana do termicznego przekształcania odpadów medycznych, jak 
również odpadów weterynaryjnych. 
 
Wspomniane przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Tczewie. 

Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami, które były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym 
planie gospodarki odpadami 
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odpadami 
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19. (Nie zdefiniowane     
w KPGO) 

2007-
2008 

Unieszkodliwianie 
odpadów 
azbestowych 

W związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest, niezbędne było sporządzenie szczegółowej 
inwentaryzacji tego typu materiałów na terenie miasta. W 2007 r. 
przeprowadzono pełną inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz 
opracowano „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest na terenie miasta Tczewa”. 
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, oszacowano że na terenie 
miasta Tczewa występuje 30 039,3 m2 wyrobów cementowo-
azbestowych, czyli ok. 390,5 Mg (średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-
cementowych wynosi 13 kg). 
Szacunkowy koszt usunięcia azbestu z terenu miasta wynosi 750 982,50 
zł (dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, 
polegającego na demontażu, transporcie oraz składowaniu wyrobów 
zawierających azbest przyjęto średni koszt 25 zł za 1 m2). 
 
Ponadto w inwentaryzacji uwzględniono również rury cementowo-
azbestowe wykorzystywane na terenie miasta Tczewa, których ilość 
wynosi: 9 280 mb. 

20. (Nie zdefiniowane     
w KPGO) 

2007-
2008 

Zbiórka 
przeterminowanych 
leków od ludności 

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. 
Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w następujących 
aptekach na terenie Tczewa: 
- Apteka „Optima” , ul. Wł. Jagiełły 15,    
- Apteka „Fides”, ul. Żwirki 49,    
- Apteka „Pod Gryfem”, ul. Jedności Narodu 16,   
- Apteka „Śródmiejska”, ul. Wyzwolenia 7, 
- Apteka A . Wojciechowska, ul. Wąska 2/2, 
- Apteka „Salus”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. 
Zebrano następujące ilości odpadów z tej grupy: 
- 0,150 Mg w 2007 r., 
- 0,104 Mg w 2008 r. 
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7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsięwzięć 
 

Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie             
miasta Tczewa w latach 2007-2008 

 

Lp. Nazwa zadania 

Koszty 
poniesione          
w 2007 r. 
[PLN] 

Koszty 
poniesione            
w 2008 r. 
[PLN] 

Źródło 
finansowania 

1. 
Zakup worków do sprzątania miasta      
i słupków do koszy na śmieci 

5 000,00 - Budżet Gminy 

2. 
Zakup worków i rękawic na akcję 
„Sprzątanie Świata” 

4 841,00 3 280,00 GFOŚiGW 

3. Remont dojazdu do wysypiska - 19 969,69 Budżet Gminy 

4. 
Wykonanie tabliczek i naklejek 
"Czystość i porządek" 

- 3 555,00 Budżet Gminy 

5. 
Zakup koszy i automatów na 
woreczki na psie odchody 

- 12 800,00 Budżet Gminy 

6. 

Remont kojca na odpady: 
- przy ul. Nowowiejskiej, 
- przy ul. Staromiejskiej, 
- przy ul. Saperskiej 

- 

 
6 471,25 
2 956,19 
4 595,34 

Budżet Gminy 

7. 
Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych z terenu Miasta 

17 950,00 34 799,91  GFOŚiGW 

8. 
Wywóz odpadów z rejonów ogrodów 
działkowych w ramach wiosennych    
porządków Miasta 

9 860,00 - GFOŚiGW 

9. 

Opracowanie oceny i aktualizacji 
programu selektywnej zbiórki 
odpadów zawartego w opracowaniu 
“STUDIUM WYKONALNOŚCI 
Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew – selektywna 
zbiórka odpadów w m. Tczew” 

- 12 810,00 GFOŚiGW 

10. 

Wykonanie opracowania studium 
wykonalności dla projektów w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego: “STUDIUM 
WYKONALNOŚCI dla 
Zaktualizowanego Programu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów             
dla Miasta Tczewa” 

- 36 600,00 GFOŚiGW 

11. 
Finansowanie działalności Pracowni 
Edukacji Ekologicznej 

77 946,50 88 186,44 GFOŚiGW 
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12. 

Sprzątanie i estetyzacja, w tym: 
- utrzymanie czystości ulic                         
i chodników, 
- opróżnianie koszy ulicznych 700 
sztuk, 
- czystość na przystankach 117 
sztuk, 
- zamiatanie ulic zamiatarką, 
- likwidacja dzikich wysypisk 

558 217,00 798 061,71 Budżet Gminy 

13. 

Opracowanie dokumentacji 
wymaganej do Wniosku do 
Funduszu Spójności wraz                 
z badaniem morfologicznym 
odpadów dla przedsięwzięcia: 
"Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew" 

- 145 263,25 Budżet Gminy 

Zadania inwestycyjne w ramach uporządkowania sposobu eksploatacji składowiska odpadów 
- uzyskanie decyzji wodno prawnej 

na zrzut wód opadowych z palcu 
recyklingu do gruntu, 

- uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego, 

- aktualizacja instrukcji eksploatacji 
składowiska, 

- przygotowanie stanowiska do 
badania morfologii odpadów, 

- przygotowanie do realizacji 
projektu „Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew” 

- 

- podniesienie ogroblowania kwater 51 200,00 

14. 

- poprawa stateczności zboczy 

218 392,00 

50 000,00 

ZUOS Sp. z o.o. 

Suma 563 217,00 993 672,43 Budżet Gminy 
Suma 110 597,50 175 676,35 GFOŚiGW 
Suma 218 392,00 101 200,00 ZUOS Sp. z o.o. 
RAZEM 892 206,50 1 270 548,78 (1)+(2)+(3) 

(1) – Budżet Gminy, 
(2) – GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
(3) – ZUOS Sp. z o.o. – Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie 
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8. Ocena systemu monitoringu 
 

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta             
w 2007 r. 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta            
w 2008 r. 

Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów komunalnych 

% 100 100 

Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 25 278 26 823 

Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 860 1 428 

Masa zebranych odpadów niebezpiecznych Mg 3,3 6,5 

Masa zebranych odpadów wielkogabarytowych Mg 99,7 428,8 

Masa zebranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych Mg 125,4 222,8 

Masa zebranych selektywnie odpadów z papieru i tektury Mg 546,7 638,4 

Masa zebranych selektywnie odpadów ze szkła Mg 31,1 14,2 

Masa zebranych selektywnie odpadów z metali Mg 129,4 106,2 

Masa składowanych odpadów komunalnych Mg 24 418 25 395 

Odsetek składowanych odpadów komunalnych % 96,6 94,7 
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są 
odpady komunalne - ogółem 

szt. 1 1 

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, 
na których są składowane odpady komunalne - ogółem 

m3 214 095 136 000 

Liczba i przepustowość istniejących kompostowni odpadów            
i innych instalacji mechaniczno-biologicznych 

liczba/ton/ 
rok 

1/50 000 1/50 000 

Masa odzyskanych i/lub unieszkodliwianych odpadów 
ulegających biodegradacji (poza składowaniem) Mg 96,06 139,09 

Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - 
do usunięcia i unieszkodliwienia 

Mg 390,5 390,5 

Masa zebranych selektywnie przenośnych baterii i akumulatorów Mg 0,48 0,76 
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego                           
i elektronicznego 

Mg 0,75 2,80 

Liczba stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji szt. 1 1 

Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji Mg 82,704 76,845 

Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji % 95 90 

Poziom recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji % 91 86 
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9. Podsumowanie 
 
Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie miasta Tczewa można stwierdzić, iż w okresie 
sprawozdawczym udało się zrealizować część zadań wyznaczonych w Planie Gospodarki Odpadami. 
Realizowane one były zgodnie z założeniami określonymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 
(KPGO). 
 
Sukcesem osiągniętym w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta są działania Pracowni 
Edukacji Ekologicznej. W ramach organizowanych przez Pracownię programów zebrano więcej 
surowców wtórnych niż w ramach kontenerowej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie 
miasta. 
 
Stopień realizacji zadań: 

• na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 100% 
mieszkańców, 

• na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Tczewie przy ul. Rokickiej ma 
powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów - Regionalny Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Tczew, który będzie obiektem realizującym kompleksową gospodarkę odpadami 
komunalnymi, 

• wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z: papieru, tworzyw sztucznych            
i szkła; w ramach programów Pracowni Edukacji Ekologicznej zbierano również opakowania         
z metali (puszki aluminiowe), 

• 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.; odpady komunalne stanowią tylko niewielką część wszystkich 
odpadów poddanych procesowi kompostowania w w/w instalacji, 

• zorganizowano zbiórki: odpadów wielkogabarytowych, na niewielką skalę odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (zużytych baterii, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), odpadów z budowy i remontów, 

• na terenie miasta funkcjonuje zbiórka przeterminowanych leków od ludności (w aptekach), 
koordynowana przez Starosto Powiatowe w Tczewie,  

• na terenie miasta wykonano kompleksową modernizację istniejącej spalarni odpadów 
medycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej; budowa, rozruch i próby spalarni zostały 
zakończone 16 lutego 2009 r.; instalacja jest przystosowana do termicznego przekształcania 
odpadów medycznych, jak również odpadów weterynaryjnych; wspomniane przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, 

• wykonano pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest występujących na terenie 
miasta oraz opracowano program usuwania tych wyrobów. 

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