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Rozdział 1
Wstęp – podstawa prawna opracowania
Obowiązek składania co dwa lata Radzie Miejskiej 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 (t.j Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 13,
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada
Radzie Miejskiej oraz Zarządowi Powiatu.
Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy z realizacji planu
gospodarki odpadami, stanowi okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku
kończącego ten okres. Niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
obejmuje okres od dnia od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą nr 181/XVIII/2004 z 26 listopada 2004
przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004-2011”
wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004-2011”.
Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji ww. planu.
Rozdział 2
Gospodarowanie odpadami
A. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które zostały
poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania:
Burmistrz, jako organy wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008r. z późn.
zmianami) dysponuje informacjami o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych.
Tabela 1. Ilość podpisanych umów na odbiór odpadów na terenie gminy w latach 2009-2010.

Ogółem

Gospodarstwa
domowe
indywid.

Wspólnoty,
spółdzielnie

obiekty użyteczności usługi i przemysł
publicznej

2009

2017

1684

177

34

122

2010

1904

1527

177

32

168

Tabela 2. Ilości odpadów komunalnych dostarczane na składowisko w podziale na lata
2009
Lp.
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Rodzaj odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

1.

Odpady komunalne od mieszkańców
indywidualnych/spółdzielni itp.

3580,16

2.

Odpady komunalne z sektora publicznego

1899,53

3.

Odpady przemysłowe

0,42
razem 5.480,11

2010
Lp.

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów
[Mg/rok]

1.

Odpady komunalne od mieszkańców
indywidualnych/spółdzielni itp.

3275,36

2.

Odpady komunalne z sektora publicznego

1919,74

3.

Odpady przemysłowe

0,19
razem 5.195,29

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie w latach 2009-2010.
wyszczególnienie

Ogółem
Mg/rok

0

Selektywna
zbiórka
odpadów komunalnych w
tonach w ciągu roku (z
jednym
znakiem
po
przecinku)

Miasto

Gmina

Razem

01

2009
58,35

2010
71,67

2009
9,20

2010
3,73

Papier i tektura 20 01 01

02

22,95

24,84

0,27

0,99

Szkło 20 01 02

03

26,02

28,34

1,66

1,64

Tworzywa sztuczne 20 01 39

04

9,38

13,61

0,24

0,41

Metale

05

Tekstylia

06

Niebezpieczne

07

O kodach:200123*, 200135*, 200136

08

2,76

wielkogabarytowe

09

2,12

0,69
7,03

Forma unieszkodliwienia odpadów zebranych selektywnie : recykling
INNE ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE (RÓWNIEŻ) MOGĄCE STANOWIĆ ODPADY
KOMUNALNE
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Efekty [tony/rok] 7,03 - 2009 r.
2,12 - 2010 r.
zbiórka odpadów niebezpiecznych
Efekty [tony/rok] 5,53 – 2009 r.
6,90 – 2010 r.

3

zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
Efekty [tony/rok] 3,87 – 2009 r.
3,45 - 2010 r.
zbiórka odpadów biodegradowalnych
Efekty [tony/rok] 1,38 - 2009 r.
35,56 – 2010 r.

B. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
1) podmioty zbierające odpady
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres/telefon

Szacowany %

obsługi gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Kanałowa 2
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. 055 247-28-77

Nr decyzji / /okres
ważności

60%

3/2007 /15.032015
2/2007/20.03.2015

Przedsiębiorstwo Robót SanitarnoPorządkowych
Sp. z o.o.

Ul. Pszenna 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. 055 247-22-33
www.prsp24.pl

20%

4/2007
Do 30.06.2014

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
COMPLEX

Ul. Wiejska 6
82-230 Nowy Dwór Gdański
Tel. 055 271-50-17

25%

Nr Decyzji 1/2007
Do 4.02.2015

5%

2/2009, 3/2009
Do 17.06.2019

brak
podpisanych
umów

Nr decyzji 1/2009
Do 14.03.2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ul. Szańcowa 1
Sp. z o.o.
82-300 Elbląg
Tel. 55 232 42 57
www.biletyn.abip.pl/mpoelblag
www
HONEST Karol Kleniewski
Krzyżanowskiego 7/3
82-300 Elbląg

2) podmioty prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie:
Firmy prowadzące odzysk – punkty skupu surowców wtórnych:
o ELMET Firma Handlowo-Usługowa Piotr Rudnicki
82-300 Elbląg ul.Władysława W. 28/9
Miejsce prowadzenia Nowy Dwór Gd, ul.Warszawska
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o Piotr Lubrant Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LUKA
Ul.3-go Maja 4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Rozdział 3
Realizacja celów długoterminowych i krótkoterminowych
Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (z podaniem terminów ich
osiągania, zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat, rodzaje przedsięwzięć i
harmonogram ich realizacji (obejmujący okres 4 lat) oraz instrumenty finansowe, które służyły realizacji
celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w danym okresie raportowania.
CELE;
ZADANIA (W TYM
STRATEGICZNE);
PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMINY REALIZACJI

ZAKOŃCZONO / W CZASIE
REALIZACJI /
(POPRZEZ WPROWADZENIE
LUB OPRACOWANIE):

CELE DŁUGOTERMINOWE
Ograniczenie
negatywnego Działania ciągłe – do 2013
oddziaływania
odpadów
na
środowisko
Podniesienie
świadomości Działania ciągłe – do 2013
ekologicznej mieszkańców

Weryfikacja lub opracowanie nowych
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego,
uwzględniających
wymagania
wynikające ze znowelizowanych
przepisów dotyczących gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
Zapewnienie bezpiecznego dla
środowiska składowania odpadów –
zabezpieczenie
odpowiedniego
(wymaganego prawem) wyposażenia
i standardu składowiska odpadów w
gminie
Organizowanie akcji wystawiania
zbędnych przedmiotów lub odpadów
(np. złomu papieru, starych mebli,
itp.)
Utworzenie pilotowych Gminnych
Punktów
Zbiórki
Odpadów
Niebezpiecznych
Zapobieganie
powstawaniu
i
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Działania ciągłe – do 2013

W czasie realizacji/
systematyczne wprowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów
W czasie realizacji/
informacje na temat selektywnej
zbiórki odpadów (ulotki ZGK Sp.
z
o.o.),
montaż
tablic
ostrzegawczych o zakazie
wyrzucania odpadów
Bez konieczności wprowadzania
zmian: lokalizacja wysypiska
poza terenem gminy

Działania ciągłe – do 2013

Porozumienie
w
sprawie
budowy
Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w
Tczewie

Działania ciągłe – do 2013

Na bieżąco prowadzona przez
firmy wywozowe

Działania ciągłe – do 2013

Prowadzone przez Firmy we
własnym zakresie

Działania ciągłe – do 2013

Kontrole

w

zakresie

likwidacja dzikich wysypisk śmieci
Utworzenie zakładów segregacji Działania ciągłe – do 2013
odpadów i przerobu odpadów
komunalnych
Budowa spalarni lub współspalarni
odpadów
Budowa samodzielnie lub wspólnie z
innymi gminami kompostowni
Budowa samodzielnie lub wspólnie z
innymi gminami innych instalacji
odzysku
lub
unieszkodliwiania
odpadów
Rekultywacja
terenów
„dzikich
wysypisk”

Kontrola umów
odpadów

na

Działania ciągłe – do 2013
Działania ciągłe – do 2013
Działania ciągłe – do 2013

Działania ciągłe – do 2013

odbieranie Działania ciągłe – do 2013

Upowszechnianie
segregacji Działania ciągłe – do 2013
odpadów
–
wprowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów na
terenie gminy
Odzysk surowców ze strumienia Działania ciągłe – do 2013
odpadów
Edukacja ekologiczna – podnoszenie Działania ciągłe – do 2013
świadomości ekologicznej w szkole,
przedszkolu, wśród społeczności
lokalnej
Odzysk
lub
unieszkodliwianie Działania ciągłe – do 2013
odpadów ulegających biodegradacji
Wydzielenie
odpadów Działania ciągłe – do 2013
wielkogabarytowych ze strumienia
odpadów komunalnych
Zbiórka selektywna opon oraz Działania ciągłe – do 2013
odpadów
niebezpiecznych
i
wielkogabarytowych
Wydzielenie odpadów budowlanych Działania ciągłe – do 2013
(z remontów) ze strumienia odpadów
komunalnych
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podpisywania umów na wywóz
odpadów komunalnych
W ramach porozumienia ZUO
Tczew

W ramach porozumienia ZUO
Tczew
W ramach porozumienia ZUO
Tczew
W ramach porozumienia ZUO
Tczew

Likwidacja wysypiska przy
ul.Kościuszki,
ul.Polnej,
Jantarowej w NDgd, w
miejscowości Tuja, Żelichowo,
Marzęcino,
Kontroli dokonano na podstawie
posiadanych
informacji
składanych
przez
przedsiębiorców
Akcje edukacyjne w ramach
Sprzątania Świata, wspieranie
szkolnych
konkursów,
pogadanka w Zespole Szkół
Segregacja odpadów
Wspieranie finansowe szkół w
zakresie
organizowania
konkursów
o
tematyce
ekologicznej w tym segregacji
odpadów
Brak kompostowni
Na terenach wiejskich w ramach
własnych kompostowników
Odbierane w ramach działania
zakładów oczyszczania, brak
tzw. wystawek
Pod koniec 2008r. przystąpiono
do kampanii „Zbierajmy zużyte
baterie”
Wszelkie inwestycje realizowane
są tak by firmy miały podpisane
umowy na odbiór odpadów
budowlanych,
mieszkańcy
wykonując
remonty
mają
obowiązek
wynajmowania

Wydzielenie
niebezpiecznych
ze
odpadów komunalnych

odpadów Działania ciągłe – do 2013
strumienia

Segregacja PET-ów i poddanie ich Działania ciągłe – do 2013
odzyskowi

Osiąganie limitów odzysku i Działania ciągłe – do 2013
recyklingu
dla
odpadów
opakowaniowych
2) CELE KRÓTKOTERMINOWE
2009-2010

Uporządkowanie
odpadowej

gospodarki

osobnych
kontenerów
na
odpady remontowe
Działania prowadzone przez
przedsiębiorców w zakresie
zbiórki akumulatorów i baterii,
oraz zgodnie z zatwierdzonymi
programami
gospodarki
odpadami niebezpiecznymi w
związku
z
prowadzoną
W
ramach
działalnością.
programu pilotażowego w 2007
roku zorganizowano akcję
zbierania sprzętu na zasadach
wystawki. Aktualnie mieszkańcy
mają możliwość dostarczania
sprzętu bezpłatnie do punktów
zbiórki organizowanych przez
przedsiębiorców i w sklepach ze
sprzedażą
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Pod koniec 2008r. przystąpiono
do kampanii „Zbierajmy zużyte
baterie”
Realizowane przez jednostki
zajmujące
się
odbiorem
odpadów
komunalnych,
zauważalny wzrost odzysku
Realizowane na bieżąco

ZAKOŃCZONO/W
CZASIE
REALIZACJI/
POPRZEZ WPROWADZENIE
LUB OPRACOWANIE:
Uchwalenie
regulaminu
porządku i czystości na terenie
miasta i gminy, określenie prze
Burmistrza wymagań jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o
zezwolenie w zakresie odbioru
odpadów - Uchwalono w dniu 21
marca
2006r.
297/XXXI/2006

Uchwała

Nr

Wzrost gospodarczego wykorzystania
odpadów

Rolnicze wykorzystanie osadów
z Oczyszczalni Ścieków SZOP

Edukacja ekologiczna

Rozpowszechniono ulotki na
temat negatywnego wpływu
spalania odpadów, kontrole pod
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katem spalania odpadów: 200920 pouczeń, 1 mandat karny, 1
wniosek do sądu
2010 – 17 pouczeń, 18
mandatów
Sfinansowano Akcje Sprzątania
Świata, Dzień Ziemi, Sprzątanie
rzeki Tugi: zakup worków i
rękawic ochronnych, utylizacja
odpadów
Przeprowadzenie
szczegółowej Na bieżąco
weryfikacji danych
skontrolowanie właścicieli
na bieżąco
nieruchomości w zakresie
posiadanych umów na odbieranie
odpadów
wprowadzenie
selektywnej kontynuacja
gospodarki odpadami w zakresie
obejmującym
trzy
strumienie
odpadów komunalnych
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Bieżąca aktualizacja bazy umów
Bieżące kontrole dokonywane
przez
Straż
Miejską
i
pracowników urzędu:
Wprowadzono
system
pojemnikowy
na
terenach
zwartej zabudowy. Na terenach
wiejskich przy szkołach.

Tabela: Finansowanie działań pozainwestycyjnych zrealizowanych w latach 2009 – 2010
Opis przedsięwzięcia

Jednostki realizujące

Koszty w tys. zł
2009

Zrealizowane zadania

2010

Działania pozainwestycyjne
Zebranie informacji nt. wykonania planów operacyjnych

Burmistrz

Opracowanie raportu z wykonania PGO

b.k.

b.k.

Opracowanie sprawozdań rocznych,
informacji, opracowanie wyników

Burmistrz

b.k.

Opracowano raport

Ocena stopnia wykonania PGO

Burmistrz

b.k

wykonano

Weryfikacja PGO – na lata 2011-2014

Burmistrz

2

W trakcie weryfikacji

Współpraca przy opracowaniu Wojewódzkiej bazy
danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania
odpadami
Działania uświadamiające (selektywna zb. surowców
wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe)

Burmistrz

5

b.d

Urząd Miasta i Gminy

1

1,5

Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzenia
segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz
minimalizacji produkcji odpadów
Rozprowadzenie ww. materiałów

Urząd Miasta i Gminy

1

1,4

Urząd Miasta i Gminy

0,2

0,3

Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących
gospodarki odpadami
Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych
pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach
domowych
Propagowanie kompostowania odpadów organicznych
przez mieszkańców we własnym zakresie

Urząd Miasta i Gminy

-

-

Urzędy Miast i Gmin,
Organizacje pozarządowe

b.k

b.k

-

-
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Urząd Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy

zebranie

Bieżąca
aktualizacja
danych
dot.odpadów
zawierających
azbest
na
stronach
www.bazaazbestowa.pl
działania prowadzone w ramach akcji Sprzątania
Świata, Dnia Ziemi. Działania należy rozwinąć na
szerszą skalę, zbiórka opon samochodowych
Konkursy ekologiczne realizowane przez szkoły

Materiały udostępniono mieszkańcom, rozsyłano
do szkół
Nie organizowano szkoleń
Brak prelekcji w szkołach

Brak działań z uwagi na brak kompostowni, do
której
mogłyby
być
wywożone
odpadki
biodegradowalne.
Należy
promować
kompostowanie na terenach wiejskich

Cd. Harmonogram i szacunkowe koszty pozainwestycyjnych w latach 2009 – 2010
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące

Koszty w tys. zł

2009

Zrealizowane zadania

2010

Działania pozainwestycyjne
Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia wytwórców
odpadów w zorganizowanym wywozie odpadów
komunalnych

Urzędy Miast i Gmin, Firmy
wywozowe

Wdrażanie ww. Systemu kontroli

Urzędy Miast i Gmin, Firmy
wywozowe

b.k

b.k

Założenie systemu informacji o komunalnych osadach
ściekowych i ich stosowaniu
Inwentaryzacja „dzikich wysypisk” i ich likwidacja

Urzędy Miast i Gmin, SZOP

b.k

b.k

Urzędy Miast i Gmin

1,5

1,5

Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia
możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych

SZOP

3,2

3,5

Zagospodarowanie osadów pościekowych

SZOP

93,5

98,3

Urzędy Miast i Gmin,
Organizacje pozarządowe

b.k

Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania
właściwego składowania odpadów przemysłowych
Łącznie działania pozainwestycyjne
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213,9 tyś zł PLN

b.k

105,4

108,5

Bieżąca aktualizacja bazy danych dotycząca
zawartych umów na wywóz odpadów, plany
kontroli posesji przeprowadzanych przez Straż
Miejską
Przeprowadzane kontrole:
2009: 544 pouczenia, 29 mandatów karnych, 2010:288 pouczeń, 28 mandatów
Przedsiębiorcy składają informację do Urzędu
Marszałkowskiego i Burmistrzowi
W 2010r. zlokalizowano 18 dzikich wysypisk.
Ustalono 13 sprawców, którym nałożono
mandaty , łącznie na kwotę 1300 zł. Sprawcy
zostali zobowiązani do uprzątnięcia wysypisk.
Pięć wysypisk uprzątnęła gmina z uwagi na
brak sprawców – dwa w Osłonce, dwa ulica
Warszawska, ul. Jantarowa w Nowym Dworze
Gdańskim
Badania wykonywane są przez Spółkę SZOP w
ramach bieżącej działalności, łącznie wykonano
6 badań osadu i 5 badań gleby
ilość wytworzonych osadów w 2010r. 1162,8
Mg- wykorzystano rolniczo
Zgłoszono jedną interwencję w sprawie
nieprawidłowej
gospodarki
wyrobami
azbestowymi

Rozdział 4
1. Prognozowanie
komunalnymi

zmian w

zakresie

wytwarzania

i

gospodarowania

odpadami

Prognozy dotyczące emisji odpadów w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański zostały opracowane do
2011 roku. Na ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany
jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek
rozwoju gospodarczo – społecznego.
Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w mieście i gminie Nowy Dwór
Gdański w latach 2004 – 2011 (Mg/rok)

2004
7 217

2007
7 944

2011
8 666

Prognozy wyraźnie przewidywały znaczne tendencje zwyżkowe w ilości mieszkańców, a co za tym idzie
w ilości wytworzonych odpadów. Miedzy innymi prognozy przewidywały, że w 2004 r. liczba ludności
wynosić będzie 18.630 mieszkańców by w 2011r osiągnąć 19.881 mieszkańców. Jednakże w 2008r.
ilość mieszkańców wynosiła 18.333 osób w 2010r – 18.209 i cały czas ma tendencje spadkowe.
W oparciu o posiadane dane należy stwierdzić, że na terenie Miasta i Gminy wytworzono znacznie
mniej odpadów niż to przewidywały prognozy. Mimo to, istnieje cały czas tendencja zwyżkowa w ilości
wytwarzanych odpadów. W 2006r było około 3800 Mg , lata 2007-2008– 4900/4700 Mg. Obecnie ilość
ta kształtuje się na poziomie 5480-5100Mg.
Zwiększyła się ilość odpadów segregowanych z ilości 9,46 Mg w 2004r. na 16,52 Mg w 2006r., 24 Mg w
2007 ,120 Mg w 2008r.Przez ostanie dwa lata selektywnie zebrano – 142,95 czyli średni ponad 70
Mg/rok.
Następuje powolny wzrost poziomu odzysku odpadów biodegradowalnych z ogólnego strumienia
odpadów.
Rozdział 5
Podsumowanie realizacji Planu z uwzględnieniem wniosków do aktualizacji
Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań, większość przedsięwzięć ujętych w Planie została, w
danym okresie raportowania, zrealizowana w około 100%, poza segregacją odpadów. W analizowanym
okresie sprawozdawczym nie wszyscy mieszkańcy gminy Nowy Dwór Gdański objęci byli
zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych w sposób selektywny. Istotnym problemem na
terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański są nieodpowiednie stanowiska odpadowe, które
uniemożliwiają ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Brak jest również odpowiednich
ogrodzeń, utwardzeń podłoża i zadaszeń stanowisk.
Łącznie na finansowanie realizacji Planu przeznaczono w okresie objętym raportowaniem około
213 tyś. zł. Dla wielu zadań realizowanych przez instytucje wspierające nie udało się określić
poniesionych nakładów finansowych, wobec czego można stwierdzić, że wydatki te były znacznie
wyższe.
Elementem podsumowującym niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte.
W latach 2009-2010 można obserwować znaczną poprawę w gospodarce odpadami w gminie Nowy
Dwór Gdański.
Są jednak mieszkańcy gminy, którzy nie przestrzegają zasad określonych w
przepisach porządkowych.

W celu poprawy jakości prowadzonej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański gospodarki odpadami
niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- objęcie 100 % mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,
- prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu właściwej
postawy wobec środowiska naturalnego poprzez organizowanie konkursów i akcji wspierających
działania nas rzecz ochrony środowiska.
Ważnym zadaniem nadal pozostaje problem składowania odpadów zebranych z terenu gminy,
które w większości trafiają na wysypisko śmieci w Tczewie.
Na podstawie informacji przekazywanych od przedsiębiorców prowadzących działalność w
zakresie odbioru odpadów oraz raportów z kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską, wynika iż
ponad 90% mieszkańców ma zawartą umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne na
zasadach określonych w/w uchwałach rady gminy. Oznacza to, iż właściciel nieruchomości zbiera,
gromadzi oraz pozbywa się odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem. Prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości natomiast – zgodnie z
wymogiem ustawowym - w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządza i przekazuje
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z
którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko
lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. Wykazy osób, które zerwały
umowy na odbiór umowy są przekazywane do Straży Miejskiej, która dokonuje kontroli i zobowiązuje do
podpisania nowych umów.
Urząd wspierał działalność edukacyjną prowadzoną przez szkoły, prowadził działalność informacyjną na
łamach strony internetowej.
Duży nacisk należy położyć na propagowanie idei kompostowania odpadów biodegradowalych przez
mieszkańców terenów wiejskich oraz posiadających ogródki w mieście.
W dalszym ciągu Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim musi na bieżąco monitorować działania w
zakresie utworzenia wspólnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Tczewie. Jest to zadanie
priorytetowe w skali gmin objętych przyszłym działaniem zakładu.

Rozdział 6
MONITORING
System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Realizacja wybranych celów, o których mowa była wyżej, została poddana ocenie, według kryteriów
wskazanych w planie, tj:
1) opinii właścicieli nieruchomości – interwencje
2) udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospod.odpadami
3) stopnia zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych;
4) ilości wytwarzanych odpadów w gminie;
5) nakłady na gospodarkę odpadami
6) ilości odzyskanych surowców wtórnych
Znacznie rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców, o czym świadczą interwencje mieszkańców w
zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami, szkodliwości spalania odpadów, tworzenia dzikich
wysypisk, udział w akcjach propagujących ochronę powierzchni ziemi typu Sprzątanie Świata i rzeki
Tugi. Tworzą się stowarzyszenia, koła ukierunkowane na wspieranie działań na rzecz ekologii.
Mieszkańcy coraz chętniej korzystają ze stron internetowych by pogłębiać swoją świadomość
ekologiczną.
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Rozdział 7
PODSUMOWANIE
Podsumowując przedmiotowe sprawozdanie należy stwierdzić, że omówione zadania z zakresu
gospodarki odpadami wynikające z „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Dwór Gdański” są
zgodne z zadaniami przypisywanymi gminom w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz innych
planach wyższego szczebla tj. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i Powiatowym Planie
Gospodarki Odpadami.
Z dokonanej w niniejszym sprawozdaniu szczegółowej analizy realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowego najważniejszych zadań z
zakresu gospodarki odpadami – „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Dwór Gdański” należy
stwierdzić, że nie zaniechano żadnych działań ujętych w harmonogramie oraz nie ma żadnych opóźnień
przy ich realizacji.
Nowe, inne zadania dla gmin wynikające ze zaktualizowanego Krajowego Planu Gospodarki
odpadami oraz z aktualizowanego obecnie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ujęte zostaną
przy najbliższej aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Dwór Gdański”, której
obowiązek wynika z przepisów art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach i którą w myśl w/w przepisu dokonuje
się nie rzadziej niż co 4 lata.
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