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1. Wprowadzenie 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1399 ze zm.) wprowadziła wiele zmian, nie tylko w zakresie 

gospodarki odpadami zmieszanymi i surowcowymi, ale także dotyczących gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). 

Gminy, stając się właścicielami odpadów, zostały zobowiązane do zorganizowania systemu 

zbierania wszystkich rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

Art. 3 ust.2 pkt 6 w/w ustawy zobowiązuje gminy do tworzenia punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, w tym do wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

Gminy powinny udostępniać na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty informacje o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego na terenie danej gminy. 

Gminy zobowiązane są do uchwalenia Regulaminów utrzymania czystości i porządku w 

gminach (art. 4), który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. prowadzenia we 

wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

zużytych opon, a także odpadów zielonych.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa poziomów zbierania 

odpadów niebezpiecznych i ZSEE, lecz jest to określone w odpowiednich rozporządzeniach: 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych 

rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. 2011 nr 3, poz. 5), Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania 

zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. 2009 nr 215, 

poz. 1671). Za osiągnięcie wymaganych poziomów nie odpowiadają gminy, lecz 

wprowadzający sprzęt i baterie oraz podmioty pośredniczące.  

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które 

musi osiągnąć wprowadzający elektro sprzęt wynoszą 35 %, natomiast dla lamp 

fluorescencyjnych, sodowych i wyładowczych poziom ten wynosi 43%.  

Poziomy zbierania zużytych baterii są następujące: 

 w 2013 r. — 30 %; 

 w 2014 r. — 35 %; 

 w 2015 r. — 40 %; 

 w 2016 r. i w kolejnych latach — 45 %. 

Dla pozostałych odpadów niebezpiecznych nie określono poziomów zbierania.  
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W celu porównania systemów zbierania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) na terenie województwa pomorskiego oraz ich 

efektywności przeanalizowano działania prowadzone przez: 

 

- Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” –  8 gmin,  

-  Związek Gmin Wierzyca –  20 gmin,  

- 19 wytypowanych gmin z terenu województwa, w tym gminy miejskie: Gdańsk, Słupsk, 

Chojnice,  Kwidzyn, Pruszcz Gdański, Władysławowo, Puck; gminy wiejskie: Puck, Pruszcz 

Gdański, Chojnice, Słupsk, Kolbudy, Luzino, Kwidzyn, Somonino, Przodkowo; oraz gminy –

miejsko-wiejskie: Kartuzy, Żukowo.   

2. Opis systemów zbierania odpadów niebezpiecznych i ZSEE na 

terenie wybranych gmin województwa pomorskiego.  

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i z obiektów użyteczności 

publicznej zbierane są następujące rodzaje odpadów: 

 baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 resztki farb, lakierów, klejów, 

 przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, 

 środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

 oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali itp., 

 odczynniki chemiczne wraz z opakowaniami. 

 

Systemy zbierania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego na terenie województwa można podzielić na stacjonarne i objazdowe. Różnią 

się one zakresem i sposobem realizacji w zależności od gminy.  

Poniżej opisano szczegółowo sposoby zbierania odpadów niebezpiecznych na terenie miast i 

gmin objętych analizą oraz dodatkowo ujęto porównanie w zestawieniu tabelarycznym. 

Informacje pochodzą ze stron internetowych urzędów miast i gmin, rozmów z pracownikami 

urzędów oraz z ankiet opracowanych przez KZG i wypełnionych przez poszczególne urzędy. 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zrzesza miasta: Gdynię Sopot, 

Rumię, Redę, Wejherowo i gminy: Kosakowo, Szemud, Wejherowo. Swoimi działaniami 

stara się ułatwić mieszkańcom przekazywanie odpadów niebezpiecznych, organizując: 

- objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych 2-3 razy w roku na terenie każdej z gmin 

członkowskich,  

- zbiórkę przeterminowanych leków z aptek (co 2 tygodnie) pochodzących od mieszkańców, 

- zbiórkę zużytych baterii przenośnych z placówek oświatowych i obiektów użyteczności 

publicznej,  

- stacjonarne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON.  

Obecnie funkcjonuje 10 takich punktów: 5 na terenie Gdyni, po jednym w Sopocie, Rumi, 

Redzie, Wejherowie oraz w Kielnie (gmina Szemud). 
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Punkty w Gdyni Witominie, Rumi, Redzie, Wejherowie, Sopocie i Kielnie są czynne od 

poniedziałku do soboty (Kielno bez sobót), pozostałe 4 punkty w Gdyni czynne są 10 godzin 

w tygodniu. W 2015 r. zostanie otworzony punkt w Bolszewie (gmina Wejherowo), oraz 

planowane jest otwarcie kolejnego punktu w Kosakowie (gmina Kosakowo). Każdy z 

punktów obsługuje średnio 45 tysięcy osób, spełniając w ten sposób wytyczne Ministerstwa 

Środowiska, które zakładają dostępność 1 punktu na ok. 70 tys. mieszkańców. Warto 

nadmienić, że Związek od 2001 r. konsekwentnie realizuje budowę systemu zbierania 

odpadów niebezpiecznych. W chwili obecnej obsługuje 474 placówki zbierające zużyte 

baterie oraz 153 miejsca zbiórki przeterminowanych leków (w tym 147 aptek, 5 ośrodków 

zdrowia, 1 hospicjum).  

Zorganizowany przez Związek system zbierania jest dostępny i bezpłatny dla wszystkich 

mieszkańców Związku. Na stronie internetowej Związku (www.kzg.pl) znajdują się 

informacje dotyczące gospodarki odpadami, w tym ON i ZSEE oraz wykaz placówek 

posiadających pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. Miasta i 

gminy należące do KZG również na swoich stronach internetowych informują o sposobach 

zbierania ww. odpadów.  

 

Związek Gmin Wierzyca tworzy 20 gmin, w tym miasta: Czarna Woda, Kościerzyna, 

Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański oraz gminy wiejskie: Bobowo, Kaliska, Karsin, 

Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, 

Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo. Odbiór odpadów 

niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych na terenie gmin Związku odbywa się dwa 

razy w roku w trakcie objazdowych zbiórek w terminach od 15 kwietnia do 31 maja oraz od 

15 września do 31 października. O każdorazowej akcji objazdowej zbiórki odpadów 

mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem przez wykonawcę usługi. Na terenie Związku 

działają dwa PSZOKi, do których mieszkańcy mogą oddawać m. in. odpady niebezpieczne i 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jeden z nich znajduje się na terenie RIPOK Stary 

Las (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o., Stary Las 9, 83-200 

Starogard Gdański, czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 20.00), drugi PSZOK 

znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.(ul. 

Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański, czynny: poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00, 

sobota od 8.00 do 12.00). Związek nie prowadzi zbiórki przeterminowanych leków i zużytych 

baterii w systemie pojemnikowym, tzn. na terenie placówek użyteczności publicznej.  

Na stronie internetowej ZG Wierzyca (https://zgw.doc.pl/ ) znajdują się informacje dotyczące 

zasad gospodarki odpadami na jej obszarze. 

 

Urząd Miasta Gdańsk przekazał organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE 

Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. w Gdańsku (ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk), który 3 razy w 

roku zbiera te odpady w systemie objazdowym. W Gdańsku PSZOK znajduje się na terenie 

RIPOK Szadółki, do którego odpady problemowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00 - 15.00. Dodatkowo przed Zakładem (parking przy bramie wjazdowej do 

administracji) usytuowany jest  kontener na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny (ZSEiE). Kontener jest dla mieszkańców dostępny w następujące 

dni: poniedziałek  - 6.00 - 16.00, piątek - 6.00 - 18.00, sobota - 7.00 - 15.00. 
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Każdy mieszkaniec Gdańska może w powyższych godzinach przywieźć odpady 

niebezpieczne oraz ZSEiE bez konieczności wjeżdżania na teren Zakładu. 

Miasto nie prowadzi zbiórki zużytych baterii, pojemniki znajdujące się w placówkach 

użyteczności publicznej obsługiwane są przez inne podmioty komercyjne prowadzące takie 

zbiórki. Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w 173 aptekach, których 

opróżnianiem zajmują się firmy SITA i Remondis (wyłonione w przetargu na odbiór i 

transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Miasta Gdańska). Opróżnianie pojemników odbywa się co dwa miesiące. 

Na stronie internetowej dedykowanej odpadom „Czyste Miasto Gdańsk” 

(https://czystemiasto.gdansk.pl) znajduje się wykaz aptek, jak również inne informacje na 

temat gospodarki odpadami niebezpiecznymi i ZSEE oraz na stronie internetowej Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku (www.zut.com.pl).  

 

Na terenie miasta Słupsk znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). PSZOK-i zlokalizowane są w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 11a oraz przy ul. Szczecińskiej 112, obydwa czynne 

w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 18.00, oraz w soboty od 7.00 do 15.00.  

Do Punktów przyjmowane są odpady niebezpieczne takie jak: przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. ZSEE 

można oddać również do 4 innych placówek wskazanych na terenie Słupska. Miasto 

organizuje także od lipca 2014 r. bezpłatny odbiór elektro odpadów z domów na telefoniczne 

zgłoszenie z terenu miasta za pośrednictwem PGK. W Słupsku funkcjonuje 85 punktów 

zbierania baterii zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i obiektów użyteczności 

publicznej oraz 23 apteki prowadzące zbiórkę przeterminowanych leków. Ustawieniem i 

opróżnianiem pojemników zajmuje się firma, która wygrała przetarg na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wszelkie informacje dotyczące gospodarki 

odpadami i wykazy placówek znajdują się na stronie internetowej miasta www.slupsk.pl w 

zakładce „Rewolucja śmieciowa”.  

 

W mieście Chojnice odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych leków, 

chemikaliów, zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane 

są w PSZOK zlokalizowanym na terenie RIPOK Nowy Dwór (Zakład Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice). Punkt czynny jest w dni robocze w 

godzinach 7.00 – 16.00. Na stronie internetowej urzędu miasta (www.miastochojniece.pl) 

zamieszczony jest link do ZZO oraz oddzielna zakładka „Gospodarka Odpadami”, w której 

mieszkańcy mogą znaleźć informacje dotyczące gospodarki odpadami, w tym gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi. Miasto nie prowadzi zbiórki przeterminowanych leków i 

zużytych baterii w systemie pojemnikowym z placówek użyteczności publicznej. 

 

Miasto Kwidzyn na swojej stronie internetowej www.kwidzyn.pl w zakładce „dla 

mieszkańców” ma dedykowaną podstronę www.odpady.ekokwidzyn.pl, gdzie można 

zapoznać się z obowiązującym na terenie miasta systemem gospodarki odpadami.  

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje PSZOK (Ul. Owcza 7, 82-500 Kwidzyn) prowadzony przez 

RIPOK Gilwa Mała (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn). 
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Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie dostarczać 

selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów, m.in.: przeterminowane leki, chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte oleje 

silnikowe.  

PSZOK przyjmuje odpady pochodzące od mieszkańców wyłącznie z terenu miasta Kwidzyna, 

godziny otwarcia punktu od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 oraz w pierwszą sobotę 

miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00.  

Mieszkańcy Kwidzyna mają też możliwość przekazania odpadów elektrycznych i 

elektronicznych, zużytych akumulatorów, opakowań po farbach i rozpuszczalnikach do 

kontenerów tzw. ekoskładów.  

Lokalizacja ekoskładów na terenie Kwidzyna: 

• ul. Owcza 7, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

• ul. Słowackiego, targowisko miejskie przy pływalni, 

• ul. 11 Listopada 13, parking przy Kwidzyńskim Centrum Kultury,  

• ul. Spółdzielcza, parking za Komendą Straży Miejskiej. 

Przeterminowane leki oraz zużyte baterie można także przekazywać do 15 aptek oraz 34 

miejsc zbiórki zużytych baterii. Wykaz placówek znajduje się na stronach: 

www.bip.kwidzyn.pl oraz na www.odpady.ekokwidzyn.pl. 

 

Miasto Pruszcz Gdański na swojej stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl w dziale 

„dla Mieszkańców” posiada zakładkę dotyczącą gospodarki odpadami, w której w sposób 

jasny i przejrzysty można znaleźć informacje dotyczące gospodarki odpadami, lokalizację 

PSZOK i punktów zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii.  

Przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim funkcjonuje gminny punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (GPSZOK), który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 14.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.  

W punkcie tym odbierane są wyłącznie selektywnie zebrane odpady, w tym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (np.: farby, lakiery, środki ochrony roślin, 

oleje, akumulatory, baterie, przeterminowane leki), pochodzące z gospodarstw domowych 

znajdujących się na terenie Pruszcza Gdańskiego. Punkt obsługiwany jest przez „SITA 

PÓŁNOC” Spółka z o.o. Na stronie internetowej miasta znajduje się wykaz 11 aptek, w 

których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków oraz wykaz 35 punktów zbiórki 

zużytych baterii. Mieszkańcy mogą również oddawać zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny do PSZOK znajdującego się w RIPOK Szadółki. 

 

We Władysławowie informacje na temat gospodarki odpadami znajdują się na stronie 

internetowej urzędu miasta www.wladyslawowo.pl w zakładce „Nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi” oraz na stronie internetowej bip.wladyslawowo.pl w zakładce 

„Gospodarka odpadami”. Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) przy ul. Gdańskiej 78, gdzie można oddać m.in.: zużyte baterie i 

akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i 

odpady niebezpieczne. Punkt jest czynny wg następującego grafiku: 

•grudzień – marzec: 

- poniedziałek, w godz. 07.00 – 15.00 
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- wtorek – piątek w godz. 07.00 – 16.00 

- sobota, w godz. 09.00 – 13.00 

•kwiecień – listopad: 

- poniedziałek, w godz. 07.00 – 15.00 

- wtorek, czwartek, piątek w godz. 07.00 – 16.00 

- środa, w godz. 07.00 – 18.00 

- sobota, w godz. 09.00 – 13.00 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany z PSZOK-u przez firmę REMONDIS 

Electrorecycling Sp. z o.o. z Warszawy. Zużyte baterie mieszkańcy mogą również wrzucać do 

specjalnych pojemników znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie 

oraz w placówkach oświatowych i handlowych. Na stronie internetowej jednak nie ma 

wykazu adresów tych placówek. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do 

specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie 

Gminy Miasta Władysławowo (9 placówek). Adresy aptek znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu. 

 

W mieście Puck zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane są poprzez firmę Pucka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., na której terenie znajduje się PSZOK (ul. Zamkowa 6 

Puck). Do tego miejsca mieszkańcy mogą oddawać odpady problemowe takie jak ZSEE, 

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie. Na terenie miasta nie jest prowadzona 

pojemnikowa zbiórka przeterminowanych leków w aptekach, natomiast zbiórka zużytych 

baterii jest prowadzona w placówkach użyteczności publicznej poprzez firmy komercyjne. 

Urząd nie posiada informacji na temat ich lokalizacji. Informacje na temat odpadów znajdują 

się na stronie www.miastopuck.pl w zakładce „Ochrona środowiska” oraz „Gospodarka 

odpadami”. Nie ma informacji na temat lokalizacji PSZOK, Urząd tłumaczy to faktem, że jest 

to informacja ogólnie znana mieszkańcom. Rozważą zamieszczenie bardziej dokładnych 

informacji na stronie. 

 

Gmina Puck prowadzi zbiórkę odpadów niebezpiecznych i elektro odpadów we wspólnym 

dla miasta i gminy PSZOK znajdującym się na terenie bazy Puckiej Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. przy ulicy Zamkowej 6 w Pucku. PSZOK czynny jest w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, w soboty w godzinach 10.00 – 15.00. 

Zbiórka ZSEE prowadzona jest raz w roku także w systemie objazdowym. Harmonogram 

zamieszczany jest na stronie internetowej urzędu oraz dystrybuowany wśród sołtysów i 

parafii. Gmina nie prowadzi pojemnikowej zbiórki przeterminowanych leków i zużytych 

baterii w placówkach użyteczności publicznej. 

Informacje na temat odpadów można znaleźć na stronie internetowej www.gmina.puck.pl w 

dziale „Śmieci od nowa” oraz na stronie bip.gmina.puck.pl.  

 

Gmina Pruszcz Gdański prowadzi zbiórkę odpadów problemowych w Gminnym Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie. Punkt jest czynny od wtorku 

do piątku w godzinach 14.00-18.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. Zbiórka zużytego sprzętu 

RTV i AGD prowadzona jest również 2 razy w roku w systemie objazdowym. Zużyte sprzęty 

zbierane są wg harmonogramu w 30 punktach na terenie gminy. Elektro odpady z terenu 
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gminy zbiera firma Altvater Piła Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański, a 

Altvater Piła Sp. z o.o.. Na terenie gminy znajduje się 10 punktów zbiórki zużytych baterii 

oraz 3 apteki i 1 NZOZ, gdzie mieszkańcy mogą oddać przeterminowane lekarstwa. 

Informacje na temat gospodarki odpadami znajdują się na stronie internetowej gminy 

www.pruszczgdanski.pl w zakładce „Gospodarowanie odpadami”. Mieszkańcy gminy mogą 

oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK znajdującego się w RIPOK 

Szadółki. 

 

Gmina Chojnice zbiera odpady niebezpieczne i ZSEE w PSZOK zlokalizowanym na terenie 

RIPOK Nowy Dwór (Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy 

Dwór 35, Chojnice), PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00. 

Zbiórka zużytych baterii jest prowadzona w 5 szkołach i urzędzie. Zbiórka 

przeterminowanych leków prowadzona jest w 7 punktach na terenie gminy. Informacje na 

temat gospodarki odpadami znajdują się na stronie urzędu gminy www.gminachojnice.com.pl 

w zakładce „Gospodarka odpadami”.  

 

Gmina Słupsk prowadzi zbiórkę odpadów poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Jezierzycach Sp. z o.o.  Niepotrzebny sprzęt i odpady niebezpieczne można oddać do PSZOK 

znajdującego się na terenie RIPOK Bierkowo w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Zużyty sprzęt można również oddać w trakcie objazdowej zbiórki RTV i AGD. Zużyte 

baterie zbierane są do pojemników zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych – 7 

szkół i 12 świetlic wiejskich, przeterminowane leki można wyrzucić do pojemników 

ustawionych na terenie ośrodków zdrowia – 4 placówki. Informacje na temat postepowania z 

odpadami dostępne są na stronie gminy www.slupsk.ug.gov.pl i na podstronie „Nowy system 

gospodarowania odpadami” (www.ug-slupsk.doc.pl).  

 

Gmina Kolbudy organizuje 3 razy w roku objazdowe zbiórki odpadów takich jak: zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory i inne problemowe odpady. Są one odbierane przez tzw. mobilny PSZOK w 

terminach i według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy 

(www.kolbudy.pl). Odpady niebezpieczne są odbierane w innym terminie niż elektro śmieci. 

Zużyte baterie można oddawać do pojemników w placówkach handlowych, ustawianych i 

opróżnianych przez firmy komercyjne, przeterminowane lekarstwa mieszkańcy mogą 

oddawać do aptek, obsługą zajmuje się firma, która wygrała przetarg na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów (Firma Usług Komunalnych JANPOL). Na terenie gminy nie ma 

stacjonarnego PSZOK, jednak mieszkańcy gminy mogą oddawać zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny do PSZOK znajdującego się w RIPOK Szadółki. 

 

Gmina Luzino jest jedyną gminą niezrzeszoną w KZG „Dolina Redy i Chylonki”, która 

należy do Regionu Gospodarki Odpadami EKO DOLINA. W Luzinie, przy ul. Przemysłowej 

13 funkcjonuje PSZOK, do którego bezpłatnie można przekazywać problemowe frakcje 

odpadów. Godziny otwarcia PSZOK-u są następujące: wtorki i czwartki 10.00 – 16.00, w 

soboty 9.00-14.00. Prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest 
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firma Eko Logistik Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, która wygrała przetarg 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości. 

We wszystkich aptekach na terenie gminy Luzino zostały usytuowane specjalistyczne 

pojemniki na przeterminowane leki (4 placówki). W szkołach na terenie gminy Luzino, na 

Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie oraz w budynku Urzędu Gminy Luzino zostały 

usytuowane pojemniki do zbiórki zużytych baterii (8 placówek). 

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi są dostępne na stronie 

www.luzino.pl, bip.luzino.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami”. 

 

Gmina Kwidzyn posiada PSZOK na terenie Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych PUS Sp. z 

o.o., z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Wiślanej 2, gdzie mieszkańcy mogą oddawać odpady 

niebezpieczne i elektro sprzęty. PSZOK jest czynny w piątki od 8.00 do 16.00, w soboty od 

8.00 do 14.00. Dwa razy w roku odbywa się objazdowa zbiórka odpadów zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV). Odpady odbierane są z wyznaczonych na 

terenie gminy miejsc. W gminie jest tylko jedna apteka, gdzie mieszkańcy mogą oddać 

przeterminowane leki. Na terenie urzędu oraz 10 placówek oświatowych znajdują się 

pojemniki na zużyte baterie. Informacje na temat gospodarki odpadami można znaleźć na 

stronie www.gminakwidzyn.pl oraz bip Urzędu Gminy. 

 

Gmina Somonino posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 

mieszkańcy mogą oddać wszelkie odpady problemowe. Znajduje się on przy Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Sławkach. Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 

9.00 – 16.00, środa 12.00 – 19.00, sobota 8.00 – 13.00. Zużyte leki można oddać do 

pojemnika znajdującego się na terenie ośrodka zdrowia, natomiast zużyte baterie można 

oddać do pojemników znajdujących się na terenie urzędu oraz placówek oświatowych (na 

stronie nie podano wykazu). Mieszkańcy gminy Somonino mogą również oddawać ZSEE do 

PSZOK znajdującego się w RIPOK Szadółki. 

 Więcej informacji mieszkańcy mogą znaleźć na stronie www.somonino.pl w zakładce 

„Gospodarka Odpadami”. 

 

Gmina Przodkowo posiada PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Przodkowie. Punkt 

jest czynny od poniedziałku do środy w godzinach 7.30-15.30, czwartki: 7.30-16.30, piątki: 

7.30-14.30. W punkcie tym są przyjmowane od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: 

termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony roślin i ich opakowania, 

rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, 

środki do konserwacji drewna i metali, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, przepracowane 

oleje. Dodatkowo w punkcie jest przyjmowana folia do owijarki rolniczej oraz puste worki po 

nawozach sztucznych. Raz w roku prowadzona jest objazdowa zbiórka ZSEE. Mieszkańcy 

muszą dostarczyć zużyty sprzęt do punktów wskazanych przez Urząd w określonym terminie. 

Mieszkańcy gminy mogą również dostarczać ZSEE do PSZOK znajdującego się na terenie 

RIPOK Szadółki. W gminie nie jest prowadzona pojemnikowa zbiórka leków w aptekach, 

natomiast realizuje się zbiórkę zużytych baterii jest prowadzona na terenie urzędu i placówek 
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oświatowych. Informacje dla mieszkańców znajdują się na stronie internetowej urzędu 

www.przodkowo.pl, zakładka „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”. 

 

Na terenie Gminy Kartuzy prowadzone są dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowane na terenie dwóch firm wyłonionych w przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów – jeden na terenie siedziby firmy ELWOZ Sp. z o.o przy ul. 

Mściwoja II 14, Kartuzy, drugi w P.H.U.SANIKO Andrzej Koszałka przy ul. Szkolnej 53, 

Kiełpino. Mieszkańcy gminy mogą oddawać do nich odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. Punkty PSZOK są czynne przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni 

wolnych od pracy, w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, w soboty od 9.00 

do 14.00. Raz w roku prowadzona jest objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych, dwa 

razy w roku objazdowa zbiórka elektro odpadów. Ich harmonogram zamieszczony jest na 

stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy gminy mogą również dostarczać ZSEE do PSZOK 

znajdującego się na terenie RIPOK Szadółki. 

Na terenie Kartuz jest prowadzona zbiórka pojemnikowa leków w aptekach i zużytych baterii 

w placówkach użyteczności publicznej jednak zbiórki te prowadzą firmy komercyjne. 

Informacje z zakresu gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej 

www.kartuzy.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, na podstronie www.odpady.kartuzy.pl 

 

W Żukowie odpady problemowe przyjmuje PSZOK przy ul. Polnej (teren po byłej 

oczyszczalni ścieków w Żukowie). Odpady zbierane selektywnie można dostarczyć do tego 

punktu codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostarczenia odpadów z Zespołem 

Komunalnym i Gospodarki Odpadami.  

W 2014 roku Zakład Recyklingu PESTAR ze Starogardu Gdańskiego przeprowadził w dniach 

26 września, 31 października, 28 listopada, 30 grudnia 2014 r. bezpłatną zbiórkę zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowane osoby muszą dostarczyć elektro 

odpady w określonych godzinach do następujących wyznaczonych miejsc: 

 1. ŻUKOWO zbiórka w godz. 9.00-11.00, przy ul. Gdyńskiej, na parkingu Supersamu.    

2. PRZYJAŹŃ zbiórka w godz. 11.15- 12.15, przy ul. Spacerowej 1, na parkingu przy 

Kościele.    

3.LEŹNO zbiórka w godz. 12.30-13.30, na parkingu przy Kościele parafialnym Św. 

Stanisława Biskupa. 

4.CHWASZCZYNO zbiórka w godz.13.45-14.45, przy  ul. Oliwskiej 139, na parkingu 

Biedronki. 

Ponadto mieszkańcy gminy mogą przekazywać elektro odpady do  RIPOK Szadółki.  

W przypadku osób starszych możliwy jest odbiór z posesji po uprzednim poinformowaniu 

kierowcy lub sołtysa. Na terenie Żukowa nie jest prowadzona zbiórka przeterminowanych 

leków w aptekach, natomiast jeden pojemnik na przeterminowane leki dostępny dla 

mieszkańców stoi na terenie urzędu. Pojemniki na zużyte baterie ustawione są w budynku 

urzędu oraz gminnego ośrodka kultury. Zbiórka na terenie placówek oświatowych 

prowadzona jest przez firmy komercyjne. Informacje na temat ochrony środowiska znajdują 

się na stronie urzędu www.zukowo.pl w zakładce „Odpady komunalne”. 
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W tabeli nr 1 znajduje się porównanie systemów zbierania na terenie analizowanych miast i 

gmin województwa pomorskiego. 

 

Tab. 1. Systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE organizowane przez 

Urzędy Miast i Gmin ,  finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami 

ponoszonej przez mieszkańców.  

 

   System 

Nazwa 
PSZOK 

/ PZON 

Zbiórka 

objazdowa 

Zbiórka baterii 

/ ilość 

pojemników 

Zbiórka leków  

/ ilość 

pojemników 

Związki Gmin 

KZG „Dolina RiCh” TAK (5/10) TAK TAK (474) TAK (153) 

Zw. Gmin Wierzyca TAK (2/0) TAK NIE NIE 

Gminy miejskie 

Gdańsk TAK (1/0) TAK NIE TAK (173) 

Słupsk TAK (2/0) NIE TAK (85) TAK (23) 

Chojnice TAK (1/0) NIE NIE NIE 

Kwidzyn TAK (1/4) NIE TAK (34) TAK (15) 

Pruszcz Gdański  TAK (1/0) NIE TAK (35) TAK (11) 

Władysławowo TAK (1/0) NIE TAK (b.d.) TAK (9) 

Puck TAK (1/0) NIE NIE NIE 

Gdynia TAK (0/5) TAK TAK (258) TAK (95) 

Sopot TAK (1/1) TAK TAK (55) TAK (12) 

Rumia                 KZG TAK (1/1) TAK TAK (42) TAK (16) 

Reda TAK (0/1) TAK TAK (19) TAK (4) 

Wejherowo TAK (1/1) TAK TAK (57) TAK (10) 

Gminy wiejskie 

Gmina Puck TAK (1/0) TAK NIE NIE 

Gmina Pruszcz Gd. TAK (1/0) TAK TAK (10) TAK (4) 

Gmina Chojnice TAK (1/0) NIE TAK (6) TAK (7) 

Gmina Słupsk TAK (1/0) TAK TAK (19) TAK (4) 

Gmina Kolbudy NIE TAK NIE TAK (b.d.) 

Gmina Luzino TAK (1/0) NIE TAK (8) TAK (4) 

Gmina Kwidzyn  TAK (1/0) TAK TAK (11) TAK (1) 

Gmina Somonino TAK (1/0) NIE TAK (b.d.) TAK (1) 

Gmina Przodkowo TAK (1/0) TAK TAK (b.d.) NIE 

Gmina Szemud TAK (0/1) TAK TAK (13) TAK (10) 

Gmina Wejherowo  TAK (1/0) TAK TAK (12) TAK (1) 

Gmina Kosakowo NIE TAK TAK (13) TAK (5) 

Gminy miejsko-wiejskie 

Kartuzy  TAK (2/0) TAK NIE NIE 

Żukowo  TAK (1/0) TAK TAK (2) TAK (1) 

Źródło: opracowanie własne 
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Wszystkie omawiane miasta i gminy, z wyjątkiem gminy Kolbudy, posiadają Punkty 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 19 z 27 gmin i ich związków prowadzi z różna 

częstotliwością objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. 20 gmin prowadzi 

samodzielnie lub za pośrednictwem firmy wyłonionej w przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów zbiórkę zużytych baterii w pojemnikach ustawionych w 

placówkach użyteczności publicznej. 21 gmin prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków w 

pojemnikach ustawionych w aptekach, ośrodkach zdrowia oraz w urzędzie.  

Najskuteczniejszym wydaje się połączenie systemu stacjonarnego i objazdowego, mieszkańcy 

mają wtedy możliwości przekazania odpadów problemowych w dogodny dla siebie sposób. 

 

3. Porównanie efektywności zbierania odpadów niebezpiecznych  

i ZSEE na terenie wybranych gmin województwa pomorskiego  

w 2013 r. 

W celu porównania efektywności opisanych w punkcie drugim systemów zbierania, oparto 

się na sprawozdaniach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanymi przez 

ww. miasta i gminy za rok 2013 do Marszałka Województwa Pomorskiego. W pierwszej 

kolejności zestawiono ilości odpadów zebranych z miast w systemie objazdowym i 

stacjonarnym oraz porównano ilości odpadów zbieranych z gmin wiejskich, gmin miejsko-

wiejskich oraz Związków Gmin. Dodatkowo porównane zostały ilości odpadów zebrane na 

terenie Gdańska oraz gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ze 

względu na podobną liczbę mieszkańców oraz podobny system zbierania. 

 

Porównywane ilości odpadów zostały podzielone na dwie grupy:  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i świetlówki (zgodnie z grupami i rodzajami 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg załącznika nr 1 ustawy o zużytym sprzęcie EiE,) 

- odpady niebezpieczne (w tym: przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, oleje, środki 

ochrony roślin, aerozole, odczynniki chemiczne, tonery).  

 

Efekty zbiórek zostały zestawione w następujące grupy: 

 

1. System objazdowy w miastach – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na mieszkańca –  

2. System stacjonarny w miastach – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na mieszkańca. 

3. Systemy zbiórek w miastach – łączne ilości ww. zbiórek oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca. 

4. System objazdowy w gminach wiejskich – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca. 

5. System stacjonarny w gminach wiejskich – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca. 
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6. Systemy zbiórek w gminach wiejskich – łączne ilości ww. zbiórek oraz w 

przeliczeniu na mieszkańca. 

7. System objazdowy w gminach miejsko-wiejskich – ogólne ilości oraz w przeliczeniu 

na mieszkańca. 

8. System stacjonarny w gminach miejsko-wiejskich – ogólne ilości oraz w przeliczeniu 

na mieszkańca. 

9. Systemy zbiórek w gminach miejsko-wiejskich – łączne ilości ww. zbiórek oraz w 

przeliczeniu na mieszkańca. 

10. System objazdowy w Związkach Gmin – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca. 

11. System stacjonarny w Związkach Gmin – ogólne ilości oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca. 

12. Systemy zbiórek w Związkach Gmin – ilości zsumowane. 

13. System objazdowy i stacjonarny w Gdańsku i KZG – ogólne ilości oraz w 

przeliczeniu na mieszkańca. 

 

 

 

 

Efektywność systemów zbierania odpadów problemowych w gminach miejskich 

Na podstawie sprawozdań z ww. 12 miast przesłanych do Marszałka za 2013 rok, zestawiono 

efekty zbiórek z ternu województwa pomorskiego. W tabeli nr 2 i wykresie nr 1 znajdują się 

ilości odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych w systemie objazdowym z terenów 

miejskich. 
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Tab. 2 . Ilości zebranych w 2013 roku odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  na 

terenie gmin miejskich w systemie objazdowym (w tonach).  

 

Rodzaj odpadów 

Odpady zebrane w systemie objazdowym [tony] 

MIASTA 

Gdańsk Gdynia Słupsk Wejherowo Rumia Chojnice Kwidzyn Sopot 
Pruszcz 

Gdański 
Reda Władysławowo Puck 

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 

35*, 20 01 36, 16 02 14 ZSEE 394,900 100,691 22,200 2,600 2,494 9,900 15,600 17,110 18,100 1,113 8,500 0,000 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,600 0,689 0,000 0,063 0,016 0,000 0,000 0,129 0,000 0,011 0,000 0,000 

kod 20 01 32 Leki 6,610 10,926 0,000 1,629 2,021 0,000 0,000 1,494 1,100 0,663 0,000 0,000 

kod 20 01 33*, 20 01 

34 
Baterie 5,930 10,603 0,000 1,446 1,263 0,100 0,000 1,305 0,500 1,217 0,000 0,000 

kod 20 01 27*, 20 01 

28 
Farby 7,900 2,075 0,600 0,070 0,100 0,000 0,000 0,330 0,000 0,080 0,000 0,000 

w tym: oleje, środki 

ochrony roślin, 

aerozole, odczynniki 

chem., tonery 

Inne 0,000 0,502 0,000 0,086 0,197 0,000 0,000 0,480 0,000 0,107 0,000 0,000 

Razem [tony] 415,940 125,486 22,800 5,894 6,091 10,000 15,600 20,848 19,700 3,191 8,500 0,000 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                     

dane uzyskane z rocznych 

sprawozdań 

441 168 248 362 92 362 48 579 45 539 39 135 38 291 37 092 28 001 22 477 15 132 11 441 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 1. Ilości zebranego w 2013 r. zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych w miastach w systemie 

objazdowym (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykazane ilości pochodzą ze zbiórek organizowanych przez miasta w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz ze zbiórek firm komercyjnych. Na podstawie powyższej 

tabeli oraz wykresu można zauważyć, że w 2013 roku Gdańsk zebrał najwięcej odpadów 

problemowych, prawie 416 ton, w tym najwięcej elektro odpadów wśród 12 analizowanych 

miast – prawie 400 ton. Dwa razy mniejsza Gdynia zebrała około 4 razy mniej ZSEE. 

Pozostałe miasta w systemie objazdowym zebrały od 1 do 22 ton sprzętu, razem około 98 ton. 

Najwięcej odpadów niebezpiecznych zostało zebranych w Gdyni – ponad 24 tony, oraz w 

Gdańsku – około 20,5 tony. Pozostałe miasta należące do KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

czyli Rumia, Reda, Wejherowo, Sopot, zebrały od 2 do 4 ton odpadów niebezpiecznych. W 

pozostałych miastach zbiórki były bardzo niewielkie lub zerowe, wyjątkiem jest Pruszcz 

Gdański – 1,6 tony odpadów. Można zauważyć, że Gdynia zebrała najwięcej 

przeterminowanych leków w systemie objazdowym, prawie 11 ton, natomiast najwięcej 

zużytych farb, prawie 8 ton zebrano w Gdańsku.  

 

Analizując zbiórki osiągnięte w systemie objazdowym w przeliczeniu na mieszkańca, wyniki 

przedstawiają się następująco: 
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Wykres 2 . Ilości odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebrane w 2013 roku  w 
systemie objazdowym w miastach w przeliczeniu na mieszkańca (w kg na 
osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z wykresu wynika, że najlepsze efekty zbiórek w przeliczeniu na mieszkańca ma Gdańsk, 

prawie 1 kg odpadów problemowych. W Pruszczu Gdańskim zbiórka na osobę wynosi 0,7 kg. 

Natomiast Sopot, Władysławowo i Gdynia zbierają podobne ilości w przeliczeniu na 

mieszkańca - około 0,55 kg. W grupie miast, które zebrały poniżej 0,5 kg odpadów na osobę 

znalazły się Słupsk, Wejherowo, Rumia, Chojnice, Kwidzyn, Reda. Miasto Puck w 

przeliczeniu na mieszkańca ma zerowe poziomy zbierania. Należy zauważyć, że zużyty sprzęt 

stanowi największą grupę zbieranych odpadów. W Gdańsku, Słupsku, Chojnicach, 

Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim i Władysławowie jest to na poziomie 90%  i więcej.  

 

Sytuacja przedstawia się inaczej, gdy porównamy stacjonarne systemy zbierania odpadów. W 

tabeli nr 3 i wykresie nr 3 znajdują się ilości ON i ZSEE zebranych w miastach w PSZOK i 

PZON. 
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Tab. 3. Odpady niebezpieczne i ZSEE zebrane w 2013 r. w miastach w systemie stacjonarnym (PSZOK i PZON), (w tonach).  
 

Rodzaj odpadów 

Odpady zebrane w systemie stacjonarnym [tony] 

MIASTA 

Gdańsk Gdynia Słupsk Wejherowo Rumia Chojnice Kwidzyn Sopot 
Pruszcz 
Gdański  

Reda Władysławowo  Puck  

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 
35*, 20 01 36 

ZSEE 1,700 30,242 7,700 14,441 17,419 0,800 9,600 0,000 8,700 6,778 8,500 2,600 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,000 0,357 0,000 0,115 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 

kod 20 01 32, 20 01 31 Leki 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0305 

kod 20 01 33*, 16 06 05 Baterie 0,000 1,117 0,000 0,296 0,466 0,000 0,000 0,161 0,000 0,177 0,000 0,086 

kod 20 01 27*, 20 01 28, 
08 01 11*, 20 01 13 

Farby  0,600 9,535 0,500 3,750 6,045 0,120 0,000 3,100 0,000 1,740 0,000 0,000 

w tym: oleje, środki 
ochrony roślin, aerozole, 
odczynniki chem., tonery 

Inne 0,000 0,676 0,000 0,184 0,288 0,000 0,000 0,160 0,000 0,084 0,000 0,000 

Razem [tony] 2,300 41,945 8,200 18,786 24,322 0,920 10,100 3,421 8,700 8,779 8,500 2,725 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                                                    
dane uzyskane z rocznych sprawozdań 

441 168 248 362 92 362 48 579 45 539 39 135 38 291 37 092 28 001 22 477 15 132 11 441 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 3 . Ilości odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych w 2013 r. w 
miastach w systemie stacjonarnym (PSZOK i PZON), (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z zestawienia wynika, że największe ilości zbieranych odpadów są w Gdyni, gdzie 

funkcjonuje 5 Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, w których zebrano prawie 31 ton 

ZSEE. Słupsk, Kwidzyn, Pruszcz Gdański, Reda i Władysławowo zebrały porównywalne 

ilości odpadów elektrycznych i niebezpiecznych. Największy udział w zbieranych odpadach 

w PZON i PSZOK mają elektro odpady. W Gdyni odpady niebezpieczne stanowią około ¼ 

zbieranych odpadów w PZON (ponad 11 ton). W pozostałych miastach KZG, tj. Wejherowo, 

Rumia, Sopot zbierane ilości wynoszą od 4 do prawie 7 ton ON. Nieco mniej, około 3,5 tony 

zebrano w PZON w Sopocie, w PZON w Redzie zebrano 2 tony odpadów niebezpiecznych. 

Warto zauważyć, że miasto Puck zebrało w systemie stacjonarnym więcej odpadów niż 

Gdańsk. 

 

W przeliczeniu na mieszkańca, zbiórki w systemie stacjonarnym na terenie gmin miejskich 

wyglądają następująco. 
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Wykres 4 . Zbiórki odpadów elektro i niebezpiecznych zebrane w 2013 roku w 
systemie stacjonarnym (PSZOK, PZON)w miastach w przeliczeniu na 
mieszkańca  (w kg na osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższego wykresu można zauważyć, że zbiórki w systemie stacjonarnym nie 

przekraczają 0,6 kg na osobę. Najwyższe zbiórki mają Rumia i Władysławowo. Bardzo duża 

ilość ZSEE zbieranych we Władysławowie może wynikać z turystycznego charakteru 

miejscowości i okresowej wymiany sprzętu przez właścicieli pensjonatów i ośrodków 

wczasowych. Dobre wyniki osiągnęły Wejherowo i Reda, następnie grupa miast: Pruszcz 

Gdański, Kwidzyn, Puck. W Gdyni zbiórki na osobę wynoszą około 0,17 kg. Bardzo małe 

ilości zebrano w Słupsku, Sopocie, Chojnicach - poniżej 0,1 kg. Gdańskie zbiórki są prawie 

zerowe. Wśród odpadów znowu przeważają elektro odpady, wyjątkiem jest Sopot, gdzie w 

PZON na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta nic nie zebrano. Może to oznaczać, że 

mieszkańcy kurortu wybierają wygodniejszy dla nich system objazdowy lub pozbywają się 

zużytego sprzętu podczas organizowanych przez Miasto jeden raz w miesiącu „wystawek” 

odpadów wielkogabarytowych. Niskie efekty zbiórek z Gdańska również wskazują na wybór 

przez mieszkańców systemu objazdowego z uwagi na dużą odległość do stacjonarnego 

punktu zbierania przy RIPOK Szadółki.  

 

Sumarycznie ilość odpadów zbieranych w systemie stacjonarnym i objazdowym na terenie 

miast przedstawione są na wykresie nr 5. 
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Wykres 5. Sumaryczne ilości odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu 
zebranych w 2013 r. w miastach w systemie objazdowym i stacjonarnym (tony) . 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie wykresu widać, że w Gdańsku głównym źródłem odpadów problemowych są 

objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych (głównie elektro sprzętów). W Gdyni około 

75% odpadów jest zbieranych w systemie objazdowym. W pozostałych miastach jak Słupsk, 

Chojnice, Kwidzyn, Sopot, Pruszcz Gdański również przeważa system objazdowy, natomiast 

zbiórki są nieporównywalnie niższe (na poziomie kilku, kilkudziesięciu ton). System 

stacjonarny dominuje w Mieście Puck.  

 

W przeliczeniu na mieszkańca zbiórki w tych dwóch systemach przedstawiają się 

następująco: 
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Wykres 6. Sumaryczne zestawienie ilości odpadów  problemowych zbieranych w 
2013 r. w systemie stacjonarnym i objazdowym w przeliczeniu na mieszkańca 
(w kg/osobę).  
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zestawiając obydwa systemy w przeliczeniu na osobę można zauważyć, że najwięcej 

odpadów jest we Władysławowie oraz Pruszczu Gdańskim, ponad 1 kg/osobę, gdzie zbieranie 

odbywa się w podobnym stopniu w systemie objazdowym i stacjonarnym. Również w tym 

ujęciu Gdańsk najwięcej zbiera odpadów problemowych w systemie objazdowym. W Gdyni, 

Słupsku, Chojnicach oraz Sopocie na mieszkańca przeważają systemy objazdowe. Miasto 

Puck zbiera odpady tylko w systemie stacjonarnym, na mieszkańca efekt wynosi niewiele 

ponad 0,2 kg odpadów problemowych na osobę. 

 

  Efektywność systemów zbierania odpadów problemowych w gminach wiejskich 

Wyniki zbiórek odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego 

w  12 gminach wiejskich w 2013 roku w systemie objazdowym były następujące: 
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Tab. 4. Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych  zebranych w 2013 r. w systemie objazdowym na terenie gmin wiejskich  (w 
tonach). 

Źródło: opracowanie własne 

Rodzaj odpadów 

Odpady zebrane w systemie objazdowym [tony] 

GMINY WIEJSKIE 

gm. Puck  
gm. Pruszcz 

Gdański 
gm. 

Wejherowo 
 gm. 

Chojnice  
gm. 

Słupsk  
gm. 

Szemud 
 gm. 

Kolbudy   
gm. 

Luzino 
gm. 

Kosakowo 
 gm. 

Kwidzyn 
gm. 

Somonino 
gm. 

Przodkowo  

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 35*, 
20 01 36, 16 02 14 

ZSEE 10,400 1,900 1,152 8,300 9,690 2,405 1,200 6,200 5,620 0,400 6,100 0,000 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 32 Leki 0,000 0,100 0,158 0,000 0,000 0,339 0,000 0,000 0,292 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 33*, 20 01 34 Baterie 0,000 0,000 0,477 0,000 0,000 0,697 0,000 0,000 0,898 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 27*, 20 01 28 Farby 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 2,940 0,000 0,000 0,000 

w tym: oleje, środki ochrony 
roślin, aerozole, odczynniki 
chem., tonery 

Inne 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,074 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 0,000 

Razem [tony] 10,400 2,600 1,842 8,300 9,690 4,040 1,200 6,200 10,062 0,400 6,100 0,000 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                     
dane uzyskane z rocznych sprawozdań 

24 426 23 911 22 356 17 862 15 759 15 708 14 648 14 582 12 867 10 967 9 998 8 180 
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Wykres 7. Ilości  ZSEE i odpadów niebezpiecznych  zebranych w 2013 r. w 
systemie objazdowym na terenie gmin wiejskich  [tony]. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższej tabeli oraz wykresu widać, że głównym strumieniem wiejskich 

odpadów zbieranych w systemie objazdowym wśród analizowanych 12 gmin są elektro 

odpady. Wyjątek stanowią gminy zrzeszone w Komunalnym Związku Gmina „Dolina Redy i 

Chylonki”, tj. gm. Wejherowo, gm. Szemud i gm. Kosakowo, gdzie zebrane zostały także 

inne odpady niebezpieczne, są to przede wszystkim farby i baterie. W gminie Pruszcz 

Gdański około ¼ odpadów stanowią również zużyte farby. Gmina Puck i Kosakowo zebrały 

ponad 10 ton odpadów problemowych, jednak w pierwszej gminie jest to sam ZSEE, w 

gminie Kosakowo sprzęt stanowi połowę zbiórek, zużyte farby to prawie 3 tony tej ogólnej 

ilości. Gminy Chojnice i Słupsk mają również wysokie zbiórki, analogicznie ponad 8 i 9,5 

tony. Równe ilości zebrały gminy Luzino i Somonino, około 6 ton odpadów ZSEE.  Gminy 

Pruszcz Gd. i Wejherowo zebrały średnio 2 tony odpadów problemowych, najmniejszy efekt 

uzyskały gminy Kolbudy (1,2 tony) i Kwidzyn, poniżej 0,5 tony.  

 

Efektywność zbierania w systemie objazdowym na terenie gmin wiejskich w przeliczeniu na 

mieszkańca przedstawia się następująco: 
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Wykres 8. Ilość odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych w 2013 r. w 
systemie objazdowym z gmin wiejskich w przeliczeniu na mieszkańca (w kg na 
osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Przeliczając zebrane ilości zebranych odpadów problemowych w ujęciu na mieszkańca 

wynika, że średnia roczna ilość zebranych odpadów wynosi 0,32 kg/osobę. Najwięcej zebrali 

mieszkańcy gminy Kosakowo, prawie 0,8 kg/osobę. W tej grupie odpadów problemowych 

znajdują się różne frakcje odpadów niebezpiecznych (połowa zebranych ilości). Gminy 

Słupsk i Somonino zebrały takie same ilości ZSEE „na mieszkańca”. Kolejną grupę gmin z 

dobrymi wynikami zbiórek stanowią gminy Puck, Chojnice, Luzino –  0,4 kg na osobę. 

Pozostałe gminy osiągnęły niewielkie poziomy zbierania (od 0,04 w gminie Kwidzyn do 0,26 

w gminie Szemud).  

 

Efekty zbiórek na terenie gmin wiejskich w systemie stacjonarnym (PSZOK i PZON) 

przedstawiają się następująco:    
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Tab. 5. Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebranych na terenie gmin wiejskich w 2013 roku w systemie stacjonarnym 
(PZON, PSZOK) [w tonach]. 
 

Rodzaj odpadów 

Odpady zebrane w systemie stacjonarnym [tony]  

GMINY WIEJSKIE 

gm. 
Puck 

gm. Pruszcz 
Gdański 

gm. 
Wejherowo 

gm. 
Chojnice 

gm. 
Słupsk 

gm. 
Szemud 

gm. 
Kolbudy 

gm. 
Luzino 

gm. 
Kosakowo 

gm. 
Kwidzyn 

gm. 
Somonino 

gm. 
Przodkowo 

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 35*, 
20 01 36 

ZSEE 0,700 0,000 0,000 0,500 1,800 2,143 0,000 2,200 0,000 1,000 0,000 0,000 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 32, 20 01 31 Leki 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 33*, 16 06 05 Baterie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

kod 20 01 27*, 20 01 28, 
08 01 11*, 20 01 13 

Farby  0,000 0,050 0,000 0,200 0,000 1,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

w tym: oleje, środki 
ochrony roślin, aerozole, 
odczynniki chem., tonery 

Inne 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Razem [tony] 0,700 0,051 0,000 0,900 1,800 3,430 0,000 2,200 0,000 1,000 0,000 0,000 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                                                    
dane uzyskane z rocznych sprawozdań 

24 426 23 911 22 356 17 862 15 759 15 708 14 648 14 582 12 867 10 967 9 998 8 180 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 9. Ilości zebranego ZSEE i odpadów niebezpiecznych  zebranych w 
systemie stacjonarnym na terenie gmin wiejskich [tony]. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie tabeli nr 5 wykresu nr 9 widać, że największe zbiórki w systemie stacjonarnym 

ma gmina Szemud, wynika to z faktu lokalizacji Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

na jej terenie. W PZON należącym do KZG zebrano prawie 3,5 tony odpadów 

problemowych, w tym prawie 1,3 tony odpadów niebezpiecznych. Na ternie dwóch 

pozostałych gmin Związku, tj. Kosakowie i Wejherowie, w 2013 roku takie PZON nie 

funkcjonowały. Dlatego też efekty zbiórek są zerowe. W gminie Kosakowo i Kolbudy nie 

funkcjonują stacjonarne punkty zbiórki odpadów komunalnych. Takie same wyniki, pomimo 

posiadania PSZOK, są również w gminach Somonino i Przodkowo, w gminie Pruszcz 

Gdański zebrano niewiele, bo tylko 51 kg (farby i 1 kg świetlówek). Gminy Luzino i Słupsk 

zebrały średnio 2 tony odpadów problemowych, jednak tylko ZSEE. Zauważalne efekty 

zbiórek osiągnęły również gminy Puck, Chojnice i Kwidzyn, poniżej 1 tony. Tylko gmina 

Chojnice zebrała również w systemie stacjonarnym inne frakcje odpadów niż elektro.  

 

Przeliczając efekt powyższych zbiórek na mieszkańca uzyskujemy następujące dane: 
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Wykres 10. Ilości ZSEE i ON zebrane w gminach wiejskich w systemie 
stacjonarnym w przeliczeniu na mieszkańca (w kg na osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W ujęciu ilości „na mieszkańca” widać, że największe ilości zebranych odpadów w systemie 

stacjonarnym również są w gminie Szemud, zarówno ZSEE jak i odpadów niebezpiecznych 

(ponad 0,2 kg na osobę). W gminie Słupsk, Luzino i Kwidzyn zbiórki nie przekraczają 15 dag 

na osobę. Pozostałe gminy w badanym systemie zbierania mają śladowe ilości zbiórek lub w 

ogóle ich nie mają. Jedynie gminy Szemud i Chojnice mogą pochwalić się różnicowaniem 

frakcji zbiórek – poza sprzętem występują tu zużyte baterie, farby, świetlówki, inne odpady i 

leki.  

 

W celu zobrazowania ogólnych ilości zebranych odpadów problemowych poniżej znajdują się 

zestawienia ww. odpadów pochodzące z obydwu systemów zbierania. 
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Wykres 11. Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebranych w 2013 r. z gmin 
wiejskich w systemie objazdowym i stacjonarnym (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Porównując obydwa systemy zbierania na terenie gmin wiejskich widać różnice pomiędzy 7 

gminami, które uzyskały podobny efekt, na średnim poziomie 8,5-9 ton, a 5 gminami, które 

miały niższe zbiórki na poziomie około 1,5 tony. Najwięcej odpadów w obydwu systemach 

zebrały gminy Puck oraz Słupsk, około 11 ton. Można zauważyć, że w większości gmin 

dominują objazdowe systemy zbierania. W gminie Szemud efekty zbiórek rozkładają się 

równomiernie pomiędzy 2 systemy zbierania. System objazdowy dominuje w gminie 

Kwidzyn. W gminie Przodkowo w 2013 roku nie zebrano żadnych odpadów niebezpiecznych 

ani zużytego sprzętu EiE.    

 

W ujęciu na mieszkańca efekty zbiórek w systemie stacjonarnym i objazdowym przedstawiają 

się następująco: 
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Wykres 12. Ilości ZSEE i ON zebrane w 2013 r. w systemie stacjonarnym i 
objazdowym w gminach wiejskich w przeliczeniu na mieszkańca (w kg na 
osobę).  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższego wykresu widać, że największe efekty zbierania w przeliczeniu na 

mieszkańca mają gminy Kosakowo i Słupsk, z wynikiem prawie 0,8 kg na osobę. Następnie 

uplasowały się gminy Somonino, Luzino, Chojnice, Szemud i Puck z wynikiem około 0,5 kg 

na osobę. Najmniejsze zbiórki na mieszkańca zanotowano w gminach Pruszcz Gdański, 

Wejherowo, Kolbudy i Kwidzyn. Gmina Przodkowo ma efekt zerowy. W 10 gminach 

przeważa zbiórka w systemie objazdowym. Jak już zauważono na poprzednim wykresie, 

w gminie Szemud efektywność systemów jest podobna, w gminie Kwidzyn w przeliczeniu na 

mieszkańca przeważa zbiórka w systemie stacjonarnym.  

 

  Efektywność systemów zbierania odpadów problemowych w gminach miejsko-wiejskich 

Na terenie województwa pomorskiego znajdują się również gminy miejsko-wiejskie. 

W niniejszym opracowaniu porównanie zostaną gminy Żukowo i Kartuzy. 

 

Ogólne ilości zebrane w systemie objazdowym i stacjonarnym w powyższych gminach 

są następujące: 
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Tab. 6. Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w 2013 roku w gminach 
miejsko-wiejskich w systemie objazdowym i stacjonarnym (w tonach).  

Rodzaj odpadów 

Odpady zebrane w systemie 
objazdowym [tony] 

Odpady zebrane w systemie 
stacjonarnym [tony] 

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 

Kartuzy  Żukowo  Kartuzy  Żukowo  

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 
35*, 20 01 36, 16 02 14 

ZSEE 4,7 4,9 6,000 0,000 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,0 0,0 0,005 0,000 

kod 20 01 32 Leki 0,0 0,0 0,023 0,000 

kod 20 01 33*, 20 01 34 Baterie 0,0 0,0 0,063 0,000 

kod 20 01 27*, 20 01 28 Farby 0,0 0,0 0,100 0,000 

w tym: oleje, środki 
ochrony roślin, 
aerozole, odczynniki 
chem., tonery 

Inne 0,0 0,0 0,000 0,000 

Razem [tony] 4,7 4,9 6,191 0,000  

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                     
dane uzyskane z rocznych 
sprawozdań 

32 610 31 200 
 

32 610 
 

31 200  

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 13 . Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w 2013 r. w 
gminach miejsko-wiejskich w systemie stacjonarnym i objazdowym (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

W obydwu gminach w systemie objazdowym zebrano tylko elektro odpady. Ilości są bardzo 

podobne, prawie 5 ton. Przeliczając ZSEE na mieszkańca otrzymujemy 0,144 kg na osobę w 

Kartuzach i 0,157 kg na osobę w Żukowie w systemie objazdowym. Można zauważyć, że w 
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obydwu gminach efekt tego systemu jest porównywalny. Efekty te można porównać z gminą 

wiejską Pruszcz Gdański oraz miastem Reda. 

 

W systemie stacjonarnym w Kartuzach zbiórka na mieszkańca jest wyższa niż w systemie 

objazdowym i wynosi 0,19 kg/osobę, w tym zużyty sprzęt to 0,184 kg/osobę. Ogólny wynik 

jest podobny do ilości zebranych na mieszańca przez gminę wiejską Szemud oraz miasto 

Gdynię. 

 

W 2013 roku w systemie stacjonarnym tylko gmina Kartuzy odnotowała zbiórki. Warto 

zauważyć, że zużytego sprzętu EiE zostało zebranych 6 ton a innych odpadów 

niebezpiecznych  tylko 191 kg (tab. 6). Z uwagi na bardzo podobną liczbę mieszkańców 

(różnica 1,4 tyś. mieszkańców), brak jakichkolwiek ilości w Żukowie może świadczyć o 

niekorzystaniu przez mieszkańców z możliwości oddawania odpadów problemowych do 

PSZOK.  

 

W Kartuzach w dwóch systemach zebrano ok. 11 ton ON i ZSEE i jest to prawie dwa razy 

więcej odpadów niż zebrano w Żukowie. W gminie Kartuzy w niewielkim stopniu przeważa 

zbiórka w systemie stacjonarnym. W Żukowie odpady zebrano tylko w systemie 

objazdowym. 

 

W przeliczeniu na mieszkańca efekty zbierania z dwóch systemów są następujące:  

 
Wykres 15 . Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w gminach miejsko-
wiejskich w systemie stacjonarnym i objazdowym w przeliczeniu na mieszkańca 
(w kg na osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 
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niebezpiecznych i zużytego sprzętu do PSZOK lub niewytwarzania większej ilości odpadów 

niż przedstawionej w sprawozdaniu do Marszałka.  

 

  Efektywność systemów zbierania odpadów problemowych w Związkach Gmin 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Związek Gmin Wierzyca 

diametralnie różnią się systemami zbierania odpadów elektro i niebezpiecznych. Ma to wpływ 

na efekty zbiórek, które wyglądają następująco: 

 

W systemie objazdowym i stacjonarnym w 2013 roku zebrano następujące ilości odpadów 

problemowych. 

 

Tab. 7 . Ilości odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zebrane na terenie Związków Gmin w systemie objazdowym (w 
tonach).  

Rodzaj odpadów 

Odpady odebrane w systemie 
objazdowym [tony] 

Odpady odebrane w 
systemie stacjonarnym 

[tony] 

Zw. Gmin 
Wierzyca 

KZG "Dolina Redy i 
Chylonki" 

Zw. Gmin 
Wierzyca 

KZG "Dolina Redy i 
Chylonki" 

2013 

kod 20 01 23*, 20 01 35*, 
20 01 36, 16 02 14 

ZSEE 77,053 152,481 0,000 268,888 

kod 20 01 21* Świetlówki 0,152 0,953 0,000 0,659 

kod 20 01 32 Leki 0,100 17,522 0,001 0,018 

kod 20 01 33*, 20 01 34 Baterie 0,000 17,906 0,000 2,313 

kod 20 01 27*, 20 01 28 Farby 4,300 6,115 0,000 25,230 

w tym: oleje, środki ochrony 
roślin, aerozole, odczynniki 
chemiczne, tonery 

Inne 1,394 1,773 0,000 1,446 

Razem [tony] 82,999 196,750 0,001 298,553 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                     
dane uzyskane z rocznych sprawozdań 

196 131 452 980 196 131 452 980 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie ilości z powyższej tabeli sporządzono wykres nr 16.  
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Wykres 16 . Ilości odpadów niebezpiecznych i ZZSEE zebrane w 2013 r. na 
terenie Związków Gmin w systemie objazdowym i stacjonarnym (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W systemie objazdowym na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

zebrano prawie 200 ton odpadów, 75% stanowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Pozostałe 25 % odpadów to w równym stopniu zużyte baterie i przeterminowane leki. Na 

terenie Związku Gmin Wierzyca zebrano ponad 2 razy mniej odpadów. Prawie 94 % stanowią 

elektro odpady. Wynikać to może z braku wytwarzania przez mieszańców odpadów 

niebezpiecznych lub niepozbywania się ich z różnych przyczyn. 

 

Na terenie KZG zebrano prawie 300 ton odpadów w systemie stacjonarnym. Odpady zostały 

zebrane w PZONach należących do Związku „Dolina Redy i Chylonki” oraz w Eko Dolinie 

(elektro odpady dostarczone bezpośrednio przez mieszkańców do zakładu).W PZONach dużą 

frakcją zbieranych odpadów są zużyte farby, aż 25 ton. Pozostałe frakcje stanowią niecałe  

4 tony. W PZONach zebrano 71 ton zużytego sprzętu EiE. Związek Gmina Wierzyca w 

sprawozdaniu przesłanym do Marszałka wykazał, że w 2013 r.  w PSZOK zebrano tylko 1 kg 

przeterminowanych leków.  

 

Porównując obydwa systemy zbierania otrzymujemy następujące efekty: 
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Wykres 17 . Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane  w 2013 r.  w 
Związkach Gmin w systemie stacjonarnym i objazdowym (w tonach).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie wykresu widać, że ponad połowa odpadów zebranych na terenie KZG „Dolina 

Redy i Chylonki” pochodzi ze zbiórki stacjonarnej. Sumarycznie na terenie gmin członków 

Komunalnego Związku zebrano prawie 500 ton odpadów problemowych. Na terenie Związku 

Gmin Wierzyca sumarycznie zebrano 83 tony odpadów niebezpiecznych i ZSEE, co oznacza, 

że KZG zebrał 6 razy więcej odpadów. 

 

W przeliczeniu na mieszkańca efekty zbiórek objazdowych i stacjonarnych są następujące:  

 
Wykres 18 . Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w Związkach Gmin 
w systemie stacjonarnym i objazdowym w przeliczeniu na mieszkańca (w kg na 
osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Związek Gmin Wierzyca Komunalny Związek Gmin

ZSEE i ON zebrane w 2 systemach Zw. Gmin [Mg] 

Odpady zebrane w systemie
stacjonarnym

Odpady zebrane w systemie
objazdowym

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Związek Gmin Wierzyca Komunalny Związek Gmin

ZSEE i ON zebrane na mieszkańca w Zw. Gmin na 
mieszkańca [kg/os.] 

Odpady zebrane w
systemie
stacjonarnym

Odpady zebrane w
systemie
objazdowym



35 

 

W przeliczeniu na mieszkańca KZG „Dolina Redy i Chylonki” zebrał prawie 1,1 kg odpadów 

problemowych na osobę, w tym 0,43 kg/osobę w systemie objazdowym i 0,66 kg/osobę w 

systemie stacjonarnym. Na terenie Związku Gmin Wierzyca zebrano 0,42 kg na osobę. 

Widać, że mieszkańcy obydwu rejonów zebrali podobną ilość w systemie objazdowym, 

natomiast tylko KZG ma rozwinięty system zbierania stacjonarnego. Warto zauważyć, że do 

ZG Wierzyca należy 20 gmin, a do KZG tylko 8, natomiast porównując liczbę mieszkańców 

Komunalny Związek Gmin ma ich ponad dwa razy więcej. 

 

Efektywność systemów zbierania odpadów problemowych w Gdańsku oraz gmin 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 

Ostatnim elementem analizy jest porównanie efektów zbierania na terenie Gdańska i gmin 

KZG. Obydwa rejony mają podobną  ilość mieszkańców. KZG zajmuje 3 razy większą 

powierzchnię niż Gdańsk. Ilości zebranych odpadów w Gdańsku i na terenie gmin Związku 

zostały przedstawione w tabeli i wykresie poniżej. 

 

Tab. 9. Ilości odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu zebrane w 2013 r. w 
Gdańsku i na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” (w tonach).  

Rodzaj odpadów 

Gdańsk 
Gminy Komunalnego 

Związku Gmin "Dolina 
Redy i Chylonki" 

zbiórka 
objazdowa 

zbiórka 
stacjonarna 

zbiórka 
objazdowa 

zbiórka 
stacjonarna 

2013 
kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 
01 36, 16 02 14, 20 01 21* ZSEE i Świetlówki 395,5 1,7 153,434 269,546 

kod 20 01 32, 20 01 33*, 20 
01 34, 20 01 27*, 20 01 28 i 

in. w tym: oleje, środki 
ochrony roślin, aerozole, 
odczynniki chem., tonery 

Leki, Baterie, 
Farby, Inne 20,44 0,6 43,316 29,007 

 
Razem [tony] 415,94 2,3 196,75 298,553 

Liczba mieszkańców gminy - 2013 r.                     
dane uzyskane z rocznych sprawozdań 

441 168 452 980 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ilości w tabeli nr 9 zostały pokazane sumarycznie dla dwóch podstawowych grup rodzajów 

odpadów, ponieważ dokładne dane wchodzące w ich skład zostały przedstawione we 

wcześniejszych zestawieniach. Sumaryczne ilości przedstawione w powyższej tabeli obrazuje 

wykres 19. 
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Wykres 19 . Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w 2013 r. w 
Gdańsku i na terenie Komunalnego Związku  Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 
systemie stacjonarnym i objazdowym (w tonach). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

zebrano prawie 500 ton odpadów niebezpiecznych i ZSEE. W Gdańsku zebrano w obydwu 

systemach ponad 418 ton odpadów problemowych. Podczas gdy w Gdańsku ilości zbierane w 

PSZOK są śladowe, na terenie KZG system stacjonarny funkcjonuje bardzo dobrze i 

efektywnie. Na terenie gmin KZG zebrano 423 tony ZSEE, w Gdańsku efekty obydwu 

systemów zbiórek to 397 ton sprzętu. Ilości odpadów niebezpiecznych w Gdańsku to 21 ton, 

zebranych głównie w systemie objazdowym, natomiast na terenie KZG jest to ponad 72 tony, 

zebrane w systemach stacjonarnym i objazdowym organizowanych przez biuro KZG.   

 

Efekt zbierania w obydwu systemach w przeliczeniu na mieszkańca jest następujący: 

 

Wykres 24. Ilości ZSEE i odpadów niebezpiecznych zebrane w 2013 r. 
w Gdańsku i KZG w systemie stacjonarnym i objazdowym na mieszkańca (w kg 
na osobę).  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie gmin KZG zebrano w 2013 roku prawie 1,1 kg odpadów problemowych na osobę 

(analogicznie 0,43 i 0,66 kg/osobę w systemie objazdowym i stacjonarnym). W Gdańsku 

zbiórki te wyniosły razem 0,95 kg na osobę. Obydwa wyniki są wysokie na tle wcześniej 

porównywanych zbiórek miast i gmin w ujęciu na mieszkańca.  

4. Wnioski 
 

Po przeanalizowaniu systemów zbiórek oraz ich efektywności w poszczególnych miastach i 

gminach oraz terenów Związków Gmin można wysunąć następujące wnioski: 

1. Wysokie zbiórki elektro sprzętu z Gdańska wskazują na dobrze rozwinięty system 

zbierania objazdowego. Wynikać to może z faktu, że na terenie Gdańska jedynym 

stacjonarnym miejscem oddawania elektro odpadów jest PSZOK zlokalizowany na 

obrzeżach miasta na terenie RIPOK Szadółki. Prawdopodobnie, ze względu na odległość 

punktu, mieszkańcy decydują się na oddawanie tego odpadu w pobliżu swojego miejsca 

zamieszkania. 

2. Przedstawione w opracowaniu ilości zbieranych odpadów komunalnych ZSEE i ON 

pochodzą ze sprawozdań rocznych przekazywanych przez poszczególne gminy 

marszałkowi województwa. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że ilości wykazane w 

sprawozdaniach do Marszałka pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych. 

3. Zaletą objazdowego systemu zbierania jest brak konieczności dowożenia odpadów do 

stacjonarnego punktu zbiórki, wadą jest natomiast mała częstotliwość objazdowych 

zbiórek w ciągu roku i potrzeba czekania i przetrzymywania odpadów na terenie 

nieruchomości.  

4. Zaletą stacjonarnych punktów zbiórki jest całoroczna możliwość oddawania odpadów, 

wadą jest konieczność dowiezienia odpadów. 

5. W gminach miejskich obydwa systemy zbierania są efektywne w ujęciu na mieszkańca, 

natomiast w gminach wiejskich w przeliczeniu na mieszkańca przeważa system zbiórki 

objazdowej. Wynikać to może z mniejszej dostępności do PSZOK, a dostosowanym do 

charakteru gminy harmonogramem zbiórek objazdowych.   

6. Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” odpady 

niebezpieczne i ZSEE zbierane są w równym stopniu w systemie objazdowym, natomiast 

w systemie stacjonarnym najwięcej jest zbieranych elektro odpadów. Leki i baterie 

zbierane są głównie w systemie objazdowym.  

7. Mieszańcy gmin wiejskich, pomimo dużego wzrostu świadomości ekologicznej, nadal 

zbierają mniej odpadów problemowych niż mieszkańcy miast. 

8. Najwięcej odpadów ZSEE i niebezpiecznych zbierają mieszańcy miast Władysławowa, 

Pruszcza Gdańskiego i gmin KZG - powyżej 1 kg na osobę, w Gdańsku prawie 1 kg na 

osobę. 

9. W miastach, poza zbiórkami organizowanymi przez Urzędy, zbiórki ZSEE prowadzą 

również firmy komercyjne, wykazane w sprawozdaniach z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi przesłanymi przez ww. miasta i gminy za rok 2013 do 

Marszałka Województwa Pomorskiego.  
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10. Instrukcja wypełniania ww. sprawozdania zawiera informacje, że ilość odpadów należy 

podawać w tonach, z dokładnością do 1 miejsca po przecinku. Dlatego też zerowe ilości 

w tabelach można interpretować dwojako: albo faktycznie nic nie zostało zebrane albo te 

ilości były niewielkie (do kilkudziesięciu kilogramów) i w związku z tym nie 

wykazywano ich w sprawozdaniach. Wiele gmin, w tym KZG, wykazywało jednak 

wszystkie zebrane ilości, podając je z dokładnością do 1 kg. Nie zostało to przez Urząd 

Marszałkowski wskazane jako błąd ani nie proszono o skorygowanie sprawozdań.  

11. Średnie roczne ilości zebranych w obydwu systemach (stacjonarnym i objazdowym) 

odpadów problemowych przypadających na jednego mieszkańca w zależności od rodzaju 

gminy wynoszą: 

- 0,319 kg/os/rok – dla gmin miejskich, 

- 0,189 kg/os/rok – dla gmin wiejskich, 

- 0,123 kg/os/rok – dla gmin wiejsko-miejskich, 

- 0,379 kg/os/rok – dla związków gmin 

12. Pomimo posiadania przez miasto Gdańsk większej ilości placówek posiadających 

pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków, KZG zbiera więcej tego odpadu z 

pojemników zlokalizowanych na terenie 8 gmin-członków Związku (Gdańsk 6 ton, KZG 

ponad 17 ton). 

13. W 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano w skali kraju 4,25 kg zużytego 

sprzętu, spełniając wymaganie 4 kg/mieszkańca. Za osiągnięcie wymaganego poziomu 

odpowiadają wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. [Raport o 

funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 

2013 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 2014 r.] 


