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ANALIZA STANU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK
W GMINIE LIDZBARK WARMIŃSKI
Gmina Lidzbark Warmiński 1 lipca 2013 r. wprowadziła system gospodarowania odpadami
komunalnymi, którym objęła tylko nieruchomości zamieszkałe zlokalizowane na terenie
gminy.
Odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane są w następujący sposób:
- odpady komunalne zmieszane – zbierane w systemie pojemnikowym, odbierane raz w
miesiącu,
-odpady segregowane (papier, szkło) – zbierane do pojemników zlokalizowanych w
określonych punktach na terenach wsi – odbiór raz w miesiącu,
-odpady segregowane (tworzywa sztuczne) – zbierane do pojemników zlokalizowanych w
określonych punktach na terenach wsi – odbiór co najmniej 2 razy w miesiącu,
- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz opony - zbiórka 2 razy w roku z
miejsc ustawienia pojemników na odpady segregowane,
Ponadto mieszkańcy mogą dostarczać wysegregowane odpady komunalne do Punktu
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy Stacji Przeładunkowej w Medynach 51.
Na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w roku 2016 odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadziła wyłoniona w przetargu
nieograniczonym firma KOMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa z siedziba w Ełku.
Z nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych prowadzony był przez
firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnych umów.
Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20.04.2011 roku Gmina
Lidzbark Warmiński powierzyła spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z
siedziba w Olsztynie zadanie własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnymi.
Odpady komunalne zmieszane oraz odpady selektywnie zbierane odebrane od właścicieli
nieruchomości przekazywane zostały do zagospodarowania do Zakładu Gospodarki

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bezpośrednio lub za pośrednictwem Stacji
Przeładunkowej w Medynach.
W roku 2016 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wyniósł 36,99% (minimalny
dopuszczalny poziom dla roku 2016 to 18%). Osiągnięty poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł
5,10% (dopuszczalny maksymalny poziom wynosi 45%). Poziom recyklingu innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100% (minimalny poziom
wynosi 42%).
Koszty poniesione przez Gminę Lidzbark Warmiński w związku z odbieraniem
komunalnych zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez wyłonioną w przetargu
firmę oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2016 wyniosły łącznie
264.155,24 zł.
W dalszym ciągu zwiększa się ilość pojemników do zbierania odpadów segregowanych.
Zakupiono 19 pojemników do zbiórki szkła (zielonych), 10 pojemników do zbioru tworzyw
sztucznych (żółtych), oraz 4 pojemniki da zbioru papieru (niebieskich) za łączną kwotę
21.962,88 zł.
Liczba mieszkańców od których odbierano odpady na koniec roku 2016 wyniosła 5 145.
Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2016 roku:
Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

Odpady zmieszane

530,7

Tworzywa sztuczne

116

Opakowania ze szkła

106,1

Papier i tektura

25,1

Odpady wielkogabarytowe

16,2

Zmieszane odpady budowlane

10,6

Opony

2,15

Elektrozbiórka

1,14
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