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I. Wstęp 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), jednym z zadań gminy 

jest opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

II. Zagadnienia ogólne 

1. W okresie do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Będzino odbywał się na podstawie indywidualnie zawieranych umów 

o świadczenie usług.  

2. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów 

dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy do gminy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadów wykonywać może firma wybrana w drodze 

przetargu. W Gminie Będzino wykonawcą tego zadania ustanowiono w drodze 

przetargu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie. 

Umowa została zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. tj. na okres 1 

roku.  

3. W Gminie Będzino systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto 

nieruchomości zamieszkałe. 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Na terenie Gminy Będzino nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego, Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Koszalińskiego, w którym znajduje się Gmina 



Biesiekierz, jest instalacja w m. Sianów, ul. Łubuszan 80. Do instalacji tej trafiają 

wszelkie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Będzino. 

W roku 2013 na terenie Gminy Będzino nie realizowano żadnych zadań 

inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów 

komunalnych i z tego też tytułu nie poniesiono żadnych kosztów. 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                       

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych za rok 2013. 

 

  

Wydatki związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły - 

245.340,30 zł 

dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -                                                                            

411. 770,82 zł 

4. Liczba mieszkańców Gminy Będzino. 

Liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2013 r. wynosi:  8531 

 

1. 
Liczba ludności - osoby zameldowane na pobyt stały 

i czasowy 

8531 

 

   

2. 
Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
1447 

3. Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji  4085 

   

4. 

Liczba deklaracji według których właściciele 

nieruchomości deklarują zbieranie odpadów w sposób 

segregowany 

1096 (75,74%) 

3154 os. 

5. 

Liczba deklaracji według których właściciele 

nieruchomości deklarują zbieranie odpadów w sposób 

niesegregowany 

351 (24,26%) 

931os. 

   

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa art. 6 ust. 1,  w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 

których mowa w art. 6 ust. 6-12 

Na terenie Gminy Będzino do końca 2013 roku nie odnotowano konieczności 

wydawania przez Wójta Gminy Będzino decyzji administracyjnej wobec 



właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2013 roku na terenie 

Gminy     Będzino. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. Wnioski 



Priorytetowym zadaniem dla Gminy Będzino na przyszłość jest budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także tworzenie innych, dogodnych 

możliwości przekazywania odpadów komunalnych wysegregowanych. Bardzo 

ważną sprawą jest prowadzenie akcji edukacyjnych, w jak najszerszym zakresie. 

Uświadamianie mieszkańcom Gminy potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki 

odpadami komunalnymi, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, 

prowadzenia możliwie sumiennej selekcji odpadów. W wypadku nieuzyskania 

odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów, Gmina może być ukarana 

karą finansową. Obciążenia te przełożą się bezpośrednio na koszty obsługi systemu, 

a w konsekwencji na wzrost opłat wnoszonych przez mieszkańców. 

 

      W roku 2013 Gmina Będzino uzyskała, wymagane ustawowo poziomy odzysku i 

recyklingu w poszczególnych strumieniach odpadów. Odpowiednie dane 

zamieszczono, w prezentowanym powyżej, sprawozdaniu Wójta Gminy Będzino 

z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przekazanym 

Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.   

 

 

 

 

         Opracowała:    Kusyk Mariola   
                                                                           


