
 

 

 

Starogard Gdański, maj 2021 r. 

  



Działalność Zarządu 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w 2020 roku kontynuował swoje zadania w 

niezmienionym składzie, który ukonstytuował się na posiedzeniu w dniu 27.12.2018 

roku. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby : 

Przewodniczący Zarządu - Marcin Nowak, 

Zastępcą Przewodniczącego - Zdzisław Radelski, 

Członek Zarządu - Janusz Kosecki. 

 

W 2020 roku w ramach obecnej kadencji odbyło się 20 posiedzeń zarządu. Zarząd 

wielokrotnie   spotykał się również na posiedzeniach roboczych. 

Rok 2020 był przede wszystkim rokiem, w którym Zarząd Związku Gmin Wierzyca 

wraz z pracownikami Biura Związki rozpoczął  prace związane z ogłoszeniem 

przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Związku Gmin Wierzyca. Dotychczasowe umowy na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Wierzyca 

obowiązywały do 30 września 2020 roku. W tym celu przygotowano całą 

dokumentację przetargową, m.in. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tylko z nieruchomości 

letniskowych). Termin wykonania zamówienia obejmował 48 miesięcy tj.: od 01 

października 2020 roku do 30 września 2024 roku a jednostką rozliczeniową była 

cena brutto w zł za 1 Mg odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe. W ramach 

pierwszego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usługi na 

następujące gminy: Bobowo, Skórcz, Smętowo Graniczne i miasto Kościerzyna. W 

ramach drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usługi na 

następujące gminy: Kościerzyna, Nowa Karczma, Przywidz, Stara Kiszewa i miasto 

Skórcz. W ramach trzeciego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę 

usługi dla gminy Lubichowo. 

W dniu 20 lipca 2020 roku Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło 

przygotowanych przez Zarząd Związku szereg ważnych uchwał związanych z nowymi 

zasadami gospodarki odpadami, które miały obowiązywać od 01 października 2020 

roku. Przyjęto między innymi następujące uchwały: 



 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin -

uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych 

-           w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

-           w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

-            w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Na podstawie dokonanych analiz ekonomicznych członkowie Zgromadzenia Związku 

Gmin Wierzyca podjęli decyzję o wyłączeniu z systemu gospodarki odpadami 

nieruchomości niezamieszkałych z wyjątkiem nieruchomości letniskowych. 

 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 

zastosowano więcej niż jedną metodę ustalenia opłat na obszarze Związku Gmin 

Wierzyca. 

Dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 2 mieszkańców, zastosowano metodę 

od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość a dla nieruchomości 

zamieszkałych przez 3 i więcej mieszkańców, zastosowano metodę od gospodarstwa 

domowego. 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 36,00 zł 

od mieszkańca. 

Jeżeli nieruchomość zamieszkują dwie osoby stawkę miesięczną ustalono w 

wysokości 72 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 101,00 zł 

od gospodarstwa domowego. 

Dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych ustalono ulgę za posiadanie 

kompostownika i kompostowanie bioodpadów 1 zł od osoby przy rozliczeniu od 

osoby, natomiast 2 zł przy rozliczeniu od gospodarstwa domowego. 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny na poziomie czterokrotności stawki 

podstawowej. 



 

Zgodnie z art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgro-

madzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło Uchwałę Nr XII/51/2020 z dnia 20 lipca 

2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi – za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub od in-

nej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5369). Wysokość nowej stawki opłaty za rok od nie-

ruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 181 złotych. 

 

Zarząd w 2020 roku brał również udział w wielu posiedzeniach Rad Miast i Gmin, 

członków-uczestników Związku Gmin Wierzyca gdzie przedstawiał nowe zasady 

gospodarki odpadami wynikające ze zmian ustawowych, postępowań przetargowych 

związanych z wyłonieniem wykonawców i podpisaniem umów na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin-uczestników Związku 

Gmin Wierzyca. Członkowie Zarządu wraz z pracownikami Biura Związku brali udział 

w sumie w pięciu posiedzeniach Rad Gmin i Miast. Przewodniczący Zarządu 

cyklicznie spotykał się z Wójtami i Burmistrzami  omawiając stan zaległości 

mieszkańców danej gmin wobec Związku wynikających z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Przedstawiciele zarządu brali również udział w 

posiedzeniach komisji ochrony środowiska niektórych gmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Ilość przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na terenie 

Związku Gmin Wierzyca w roku 2020 oraz dla porównania w roku 2019 kształtowały 

się następująco : 

 

  2019 2020 
Gmina Ilość odebranych odpadów Ilość odebranych odpadów 

  w [Mg] w [Mg] 

BOBOWO 752,34 818,48 

KOŚCIERZYNA 4 529,98 4 884,30 

M. KOŚCIERZYNA 7 403,91 7 641,51 

LUBICHOWO 1 858,05 2 018,10 

NOWA KARCZMA 1 647,75 1 747,60 

PRZYWIDZ 1 417,27 1 473,89 

SKÓRCZ 983,66 1 064,02 

M. SKÓRCZ 1 287,60 1 388,60 

SMĘTOWO GR. 1 235,18 1 349,64 

STARA KISZEWA 1 641,14 1 761,24 

PSZOK 514,64 766,64 

RAZEM 23 271,52 24 912,96 

 

Wartość (koszt) odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych na terenie Związku Gmin Wierzyca w roku 2020 roku wyniosła 18 953 

804,29 zł a dla porównania w roku 2019 wyniosła 16 763 701,32 zł (bez gminy 

Starogard Gd). 

Koszty poniesione przez Związek Gmin Wierzyca w 2020 roku kształtują się 

następująco: 

- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 18 953 

804,29 zł 

- koszty funkcjonowania Związku – 2 544 682,26 zł 

- koszt rozstrzygnięć sądowych - 654 598,18 zł 

i łącznie wynoszą 22 153 084,73  zł. 

Ogólna ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach systemu 

gospodarki odpadami w 2020 roku w stosunku do 2019 roku zwiększyła się o 7,05 %. 

Przeanalizowano rodzaje odebranych odpadów komunalnych stwierdzając 



-  wzrost strumienia odpadów bio o 15,51% 

-  wzrost strumienia odpadów surowce o 12,67% 

-  wzrost strumienia odpadów resztkowe o 0,69% 

-  wzrost strumienia odpadów przyjmowanych przez PSZOK o 48,96%. 

 

 

 

 

 

Gospodarka finansowa 

Zaległości wymagalne od mieszkańców w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2020 wynosiły 3 622 635,75 zł natomiast na dzień 

31.12.2019 wyniosły 3 676 918,20 zł.  

Spadek należności wymagalnych o 54 282,45 złotych jest wynikiem zarówno 

prowadzonych kontroli w terenie, windykacja miękką tj. wysyłaniem informacji  o 

zaleganiu, przekazywaniem informacji telefonicznie, komunikacji SMS-owej oraz 

mailowej do zalegających podatników, jak również masowym wystawianiem 

upomnień. Na spadek zobowiązań duży wpływ ma również prowadzone 

postępowanie egzekucyjne . 

Wyniki nieustannie prowadzonej windykacji przedstawiają poniższe tabele: 

 

 

 

 

1. Upomnienia  

Ilość i kwota na jaką wystawiono upomnienia. 

liczba upomnień od 01.01.2020 do 31.12.2020 5 844 szt. 1 636 104,99 zł 

liczba upomnień od 01.01.2019 do 31.12.2019 6 225 szt. 1 825 665,54 zł 

 



 

2. Tytuły wykonawcze 

Ilość i kwota na jaką sporządzono tytuły wykonawcze. 
Łączna kwota  

[zł] 

liczba tytułów od 01.01.2020 do 31.12.2020 1.815 szt.    687 676,10 zł 

liczba tytułów od 01.01.2019 do 31.12.2019   2 027 szt.  725 092,90 zł 

 

3. Egzekucja komornicza - Zrealizowane tytuły wykonawcze. 
 

Rok 
Ilość przelewów w szt. Kwota przelewów 

w zł 

2020 2 633 482 939,63  

2019 3 804 974 869,85 

 

 

 

Stan finansów w Związku Gmin Wierzyca na dzień 31  grudnia  2020 kształtował się 

następująco: 

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 20 534 591,33 złotych, dochodów 

majątkowych nie otrzymano, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości                   

20 957 756,24 złotych. 

 

1. Dochody (łącznie ze składką gmin z 2020) a wydatki wykonane wynosiły:  

     

1) Dochody od  I  - XII/2020                                               20 534 591,33 zł 

2) Wydatki   od  I - XII/2020                                               20 957 756,24 zł            

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2020   +/-                   - 423 164,91 zł 



 

2.  Dochody (łącznie ze składką gmin z 2020) a  koszty  

      wynosiły:  

 

1) Dochody od  I  - XII/2020                  20 534 591,33 zł 

2) Koszty   od  I - XII/2020     22 153 084,73 zł           

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2020   +/-            - 1 618 493,40 zł 

 

Zrealizowane dochody oraz wydatki analizowanego okresu pokazują, iż Związek za-

kończył rok 2020 z wynikiem ujemnym w wysokości 423 164,91  złotych. W dniu  31 

grudnia  2020  Związek  posiadał  na  koncie  bankowym  kwotę  58 085,24 złotych, 

na która składa się nadwyżka  Związku z lat ubiegłych. 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2020 wyniosły 2 972 998,54  

złotych. 

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności do 

końca stycznia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Działania edukacyjne 

W 2020 roku Związek Gmin Wierzyca realizował kampanię edukacyjną pn. 

”Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu”. Zadanie 

realizowano na terenie wszystkich 10 gmin członkowskich Związku Gmin Wierzyca. 

Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 

Gdańsku w kwocie 10 000 zł co stanowiło 23,81 % całkowitych wydatków. Łączny 

koszt projektu wyniósł 42 000 zł. Kampania została ukierunkowana na dotarcie do 

wszystkich mieszkańców gmin poprzez : 

- przygotowanie, wydruk i przekazanie do wszystkich szkół podstawowych 

znajdujących się na terenie Związku Gmin Wierzyca poradnika z kartami do ćwiczeń 



dla dzieci przedstawiający sposoby ograniczające ilości wytworzonych odpadów i 

instrukcję dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

- przygotowanie, wydruk i przekazanie dorosłym mieszkańcom Związku Gmin 

Wierzyca kalendarzy przedstawiających zagadnienia dotyczące kluczowych 

informacji na temat systemu selektywnej odpadów komunalnych 

- nagranie 8 wystąpień w formie vloga trwających ok. 5-10 min na kanale 

YouTube omawiających tematykę segregacji odpadów komunalnych (resztkowe, 

metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bio). Poruszona została także kwestia 

odpadów problemowych typu niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne, 

elektroniczne i problem palenia odpadów 

- zorganizowanie konkursu dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych (klasa I-III, 

IV-V, VI-VII) polegającego na przygotowaniu stroju recyklingowego przesłanego w 

formie zdjęcia pocztą tradycyjną do biura Związku Gmin Wierzyca. 

- przygotowanie, wydruk i przekazanie ulotki edukacyjnej dotyczącej 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla każdego gospodarstwa 

domowego wraz z otrzymaniem nowego harmonogramu odbioru odpadów 

obowiązującego od miesiąca października 2020 roku. 

Ideą przewodnią kampanii było wzmocnienie zaangażowania mieszkańców  w 

gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz sposobów ich 

ograniczania. 

 

Inwestycje 

Związek Gmin Wierzyca w 2020 roku zakończył inwestycję budowy Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skórczu. Projekt został 

zrealizowany  przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 

RPPM.11.00.00. środowisko, działanie RPPM.11.02.00. - gospodarka odpadami. 

W styczniu 2020 roku został złożony wniosek końcowy o refundację środków 

na kwotę 395 798,11 zł stanowiących 85% wydatków kwalifikowanych. Wskazane 

środki uzyskano od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Z końcem 2019 r został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd. 



W dniu 15 stycznia 2020 roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektów 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Obiekt został uruchomiony z dniem 01 października 2020 roku z uwagi na 

trwającą procedurę wyłonienia wykonawcy, który świadczy usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK oraz wcześniejszą sytuację 

epidemiczną w kraju.  

Zatrudniono jedną osobę w wymiarze ½ etatu do obsługi Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu. 

Poniżej  przedstawiona jest dokumentacja fotograficzna dotycząca ukończonego 

PSZOK-u w Skórczu: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

Biuro Związku 

Stan zatrudnienia w Biurze Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2020 roku 

wyniósł 23 osoby  i nie zmienił się w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 

31.12.2019 roku. 

 

Wnioski 

Związek Gmin Wierzyca zrzeszający 10 gmin, w 2020 roku, realizując swoje 

zadania statutowe z należytą starannością, rozliczając się ze swoich bieżących 

zobowiązań finansowych, funkcjonował w dalszym ciągu na stabilnym poziomie.                                      

                                                                                                 

                                                                                                 Z poważaniem 

 

                                                                                         Przewodniczący Zarządu  

                                                                                         Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                  Marcin Nowak 


