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Działalność Zarządu 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w 2021 roku kontynuował swoje zadania w 

niezmienionym składzie, który ukonstytuował się na posiedzeniu w dniu 27.12.2018 

roku. W skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

Przewodniczący Zarządu - Marcin Nowak, 

Zastępcą Przewodniczącego - Zdzisław Radelski, 

Członek Zarządu - Janusz Kosecki. 

 

W 2021 roku w ramach obecnej kadencji odbyło się 12 posiedzeń Zarządu. 

Zarząd wielokrotnie spotykał się również na posiedzeniach roboczych. 

Rok 2021 był przede wszystkim rokiem, w którym stwierdzono bardzo wyraźny 

wzrost ilości odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych tj.: o 26 % w stosunku do roku poprzedniego 2020.  

Rozkład ilości odpadów komunalnych na przestrzeni ostatnich lat obrazuje poniższa 

tabela. 

   

 
 

W związku z tym pojawił się wzrost wartości faktur otrzymywanych od wykonawców 

usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Nastąpiła konieczność wydłużania terminów płatności zobowiązań. 

Stwierdzono zmniejszone wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i w konsekwencji kwotę wydatków przewyższającą kwotę wpłat.  

Problem pojawienia się deficytu w pierwszej połowie 2021 obrazuje poniższa tabela. 

 

 
 

Z powodu pojawienia się w połowie 2021 roku niedoboru środków pieniężnych 

niezbędnych do terminowego uregulowania już istniejących zobowiązań oraz w celu 

utrzymania płynności finansowej Związku członkowie Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca podjęli decyzję o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Średnio w miesiącu 1 442,66 1 558,04 1 611,33 1 662,62 1 265,55 1 518,40 1 602,03 2 019,88

Różnica względem poprzedniego roku 8,00% 3,42% 3,18% -23,88% 19,98% 5,51% 26,08%

Uśredniona masa odebranych odpadów [Mg/miesiąc] (DO-1 + DO-3)

I 2021 II 2021 III 2021 IV 2021 V 2021 VI 2021 VII 2021

kwota wpłat 2 159 555,03 2 399 444,87 2 080 301,89 2 059 837,64 1 749 914,00 1 777 301,65 1 989 441,23

kwota wydatków 1 733 746,37 1 630 195,11 2 083 741,60 2 336 518,02 2 142 811,40 2 304 983,14 2 266 018,27

Kwota wpłat, a kwota wydatków (Związek) [zł/m-c]



wysokości dopłaty gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca i wniesienia jej pod 

obrady Zgromadzenia. 

W dniu 06 sierpnia 2021 roku Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwaliło 

dopłatę w wysokości 2 296 682,63 zł. 

Ze względu na dalsze podjęte działania powodujące poprawę sytuacji finansowej 

Związku Gmin Wierzyca Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W dniu 12 października 2021 roku Zgromadzenie uchwaliło nowe stawki opłaty 

zawarte w Uchwale nr XXI/78/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała zaczęła obowiązywać od dnia 01 stycznia 2022 roku. 

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 38,00 zł 

od mieszkańca. 

Jeżeli nieruchomość zamieszkują dwie osoby stawkę miesięczną ustalono w 

wysokości 76 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 107,00 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 XXI/79/2021 z dnia 12 paź-

dziernika 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz.5369).  Wysokość nowej stawki opłaty za 

rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieru-

chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191 złotych. 

Uchwała zaczęła obowiązywać od 01 stycznia 2022 roku. 

Pracownicy Biura w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wygenerowali 16 540 zawiadomień o zmianie kwoty opłaty dla właści-

cieli nieruchomości zamieszkałych oraz 3 355 zawiadomień o zmianie kwoty opłaty 

dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Wygenerowali również 585 wezwań do złożenia deklaracji opłaty dla wszystkich  

aktywnych niezerowych decyzji określających wysokość opłaty. 

 

Podejmując dalsze kroki wynikające z niestabilnej sytuacji finansowej Związku Gmin 

Wierzyca Zarząd przedłożył Zgromadzeniu Związku kolejny projekt uchwały w spra-

wie ustalenia wysokości dopłat Gmin. 

W dniu 16 grudnia 2021 roku Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło Uchwa-

łę nr XXII/83/2021 w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin – uczestników Związ-

ku Gmin Wierzyca. Kolejna dopłata Gmin wyniosła 1 723 551,76 zł. 

Zestawienie kwoty wpłat do kwoty kosztów (bez kosztów administracyjnych) w 2021 

roku obrazuje poniższa tabela. 

 
 

Kwota kosztów, a kwota wpłat za gospodarowanie odpadami [zł/miesiąc]      

  I II III IV V VI 

Kwota kosztów 2021 1 733 746,37 1 630 195,11 2 083 741,60 2 336 518,02 2 142 811,40 2 304 983,14 

Kwota wpłat 2021 2 124 680,52 2 359 407,03 2 056 707,50 2 047 758,26 1 735 440,74 1 777 301,65 

                              

             
  

VII VIII IX X XI XII średnio na miesiąc

2 266 018,27 2 254 645,99 2 069 687,46 1 995 197,43 1 932 043,24 1 863 057,87 2 051 053,83

1 989 441,23 1 778 044,06 1 804 153,15 1 763 240,09 1 864 158,69 1 732 420,66 1 919 396,13



 

Zarząd w 2021 roku brał również udział w wielu posiedzeniach Rad Miast i Gmin, 

członków-uczestników Związku Gmin Wierzyca, gdzie uzasadniał zmianę stawek 

opłat oraz informował o zwiększonej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 

przez mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Związek Gmin Wierzyca uzyskał wymagany poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok tj.: 21,23 % 

Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu Związku 

Gmin Wierzyca począwszy od 2014 roku kształtowała się następująco: 

 

Ilość odebranych odpadów w ZGW [Mg]  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 (bez 

DO-2) 

Rocznie                  
(DO-1*+DO-
2*+DO-3*) 

21 639,90 23 370,63 24 169,93 24 939,36 18 983,26 22 776,04 24 030,48 24 238,59 

Ilość odpadów 
z nieruchomo-

ści nieza-
mieszkałych - 
DO-2  - udział 

20 % 

4 327,98 4 674,13 4 833,99 4 987,87 3 796,65 4  555,21 4 806,10 - 

Rocznie                         
(DO-1*+DO-3*) 

17 311,92 18 696,50 19 335,94 19 951,49 15 186,61 18 220,83 19 224,28 24 238,59 

Miesięcznie                
(DO-1*+DO-3*) 

1 442,66 1 558,04 1 611,33 1 662,62 1 265,55 1 518,40 1 602,03 2 019,88 

*
DO-1 – nieruchomości zamieszkałe, których właściciele posiadają aktywną deklarację 

*
DO-2 – nieruchomości niezamieszkałe, których właściciele posiadają aktywną deklarację  

*
DO-3 – domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, których właściciele 

posiadający aktywną deklarację 

 

Nastąpił wzrost ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i 

domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, który najbardziej zauważalny jest w 2021 roku. 

Wskazać należy, że od 01 października 2020 roku z systemu gospodarki odpadami 

obowiązującego na terenie Związku Gmin Wierzyca zostały wyłączone 

nieruchomości niezamieszkałe. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do 

samodzielnego podpisania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru 

Działalności Regulowanej prowadzonym przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta. 

 

Wartość (koszt) odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych na terenie Związku Gmin Wierzyca w roku 2021 roku wyniosła 

24 612 645,90 zł a dla porównania w roku 2020 wyniosła 18 953 804,29 zł. 

 



Koszty poniesione przez Związek Gmin Wierzyca w 2021 roku kształtują się 

następująco: 

- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -   

   24 612 645,90 zł. 

- koszty funkcjonowania Związku - 2 385 208,71 zł 

i łącznie wynoszą 26 997 854,61 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gospodarka finansowa 

Zaległości wymagalne od mieszkańców w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2021 wyniosły 3 535 226,12, natomiast na dzień 

31.12.2020 wynosiły 3 622 635,75 zł.  

Spadek należności wymagalnych o 87 409,63 złotych jest wynikiem zarówno 

prowadzonych kontroli w terenie, windykacją 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 01.01.2021 do 31.12.2021 5 440 szt. 1 825 989,81 zł 

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

 

 

2. Tytuły wykonawcze 

Ilość i kwota, na jaką sporządzono tytuły wykonawcze. 
Łączna kwota  

[zł] 

Liczba tytułów od 01.01.2021 do 31.12.2021 1 067 szt.     932 373,60 zł 

Liczba tytułów od 01.01.2020 do 31.12.2020   1 815 szt.     687 676,10 zł 

 

 

 



3. Egzekucja komornicza - Zrealizowane tytuły wykonawcze. 
 

Rok 
Ilość przelewów w szt. Kwota przelewów 

w zł 

2021 2 131 416 894,59 

2020 2 633 482 939,63 

 

Stan finansów w Związku Gmin Wierzyca na dzień 31 grudnia 2021 kształtował się 

następująco: 

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26 771 700,05 złotych, dochodów 

majątkowych nie otrzymano, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 

26 289 823,44 złotych. 

 

1. Dochody (łącznie ze składką gmin z 2021) a wydatki wykonane wynosiły:  

    

1) Dochody od I - XII/2021                                               26 771 700,05 zł 

2) Wydatki od I - XII/2021                                               26 289 823,44 zł            

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2021   +/-                 + 481 876,61 zł 

 

2.  Dochody (łącznie ze składką gmin z 2021) a koszty wynosiły:  

 

1) Dochody od I - XII/2021                  26 771 700,05 zł 

2) Koszty     od  I - XII/2021     26 997 854,61 zł           

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2021   +/-              -  226 154,56 zł 

 

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

kończył rok 2021 z wynikiem dodatnim w wysokości 481 876,01 złotych. W dniu  

31 grudnia 2021 Związek posiadał na koncie bankowym kwotę 539 961,85 złotych, 

na która składa się nadwyżka Związku z lat ubiegłych w wysokości 58 085,24 oraz 

dodatni wynik finansowy Związku z 2021 roku w wysokości 481 876,61 złotych. 



Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2021 wyniosły 3 681 171,12 

złotych. 

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności do 

końca stycznia 2022 roku. 

 

Działania edukacyjne 

W dniu 21.06.2021 r. Związek Gmin Wierzyca wraz z przedstawicielami Firmy „Suez 
Północ” oraz spółdzielni mieszkaniowych brał czynny udział w wydarzeniu 
edukacyjnym zorganizowanym przy nieruchomościach wielolokalowych wybranych 
miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Kościerzyna. Spotkanie miało na 
celu sprawdzenie czy odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego są 
prawidłowo posegregowane, a tym samym przypomnienie mieszkańcom jak bardzo 
istotny jest pierwszy etap posegregowania odpadów, który zaczyna się u źródła tj. w 
naszych mieszkaniach czy domach. Realizacja przedsięwzięcia polegała na 
bezpośrednim pokazaniu społeczeństwu poziomu segregacji odpadów poprzez 
wysypanie wybranej frakcji odpadów na platformę      i naocznej weryfikacji czy dany 
odpad trafia do odpowiedniego pojemnika. Zaobserwowano, iż mieszkańcy nadal 
borykają się z problemem dotyczącym zachowania zasad prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych, szczególnie      z frakcją odpadów RESZTKOWYCH, a także 
METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH (w skrócie MIT). Bardzo niepokojącym zjawiskiem 
jest częsta praktyka podrzucania odpadów do powyższych pojemników - odpadów 
niebezpiecznych, poremontowych, lekarstw, sprzętów elektrycznych, 
elektronicznych, wielko gabarytów, opon itp. Zauważono także, iż większość 
opakowań frakcji MIT nie jest zgniatana co jest kluczowe dla redukcji miejsca w 
pojemniku.  

Zdiagnozowany problem zdecydowanie wymaga podjęcia działań mieszkańców w 
zakresie podniesienia wiedzy ekologicznej, samodyscypliny oraz poczucia 
odpowiedzialności za stan ochrony środowiska.  

W dniu 25.11.2021 złożono wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o udzielenie 
dofinansowania na zadanie edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego 
(edycja 2022) pod nazwą: „Segreguję, ograniczam, nie marnuję. Ekologiczne wybory 
świadomego konsumenta” - kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca.  

Rozstrzygnięcie kwalifikacji wniosku oraz przyznanie dofinansowania odbyło się w 
dniu 15.04.2022 r.  Związkowi Gmin Wierzyca przyznano dofinasowanie w kwocie 
15 000 zł. 



W 2022 roku na bieżąco odbywał się kolportaż materiałów edukacyjnych wśród 
mieszkańców Gmin – uczestników Związku tj.: ulotek dotyczących prawidłowej 
segregacji odpadów komunalnych. 

Poniżej przedstawione są zdjęcia z akcji edukacyjnej w Kościerzynie, która odbyła się 
w dniu 21.06.2022 r. 

 

 

 



 

 



Biuro Związku 

Stan zatrudnienia w Biurze Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2021 roku 

wyniósł 22 osoby. 

 

Wnioski 

Związek Gmin Wierzyca zrzeszający 10 gmin, w 2021 roku, realizując swoje 

zadania statutowe z należytą starannością, dokonał wszelkich czynności, aby 

rozliczyć się ze swoich bieżących zobowiązań finansowych i funkcjonować w dalszym 

ciągu na stabilnym poziomie.                                      

                                                                                                 

                                                                                                 Z poważaniem 

 

                                                                                         Przewodniczący Zarządu  

                                                                                         Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                  Marcin Nowak 


