Informacje o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2018 roku.
Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz.U.2018.1454) art. 3 ust. 2 pkt. 9 gmina ma za zadanie udostępnić na stronie
internetowej urzędu gminy informację o corocznej analizie stanu gospodarki odpadami
komunalnymi. Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Pasłęku zostało wybrane w drodze
przetargu do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarowania odpadami. Dane adresowe to:
PUK Pasłęk Sp. z o.o. ul. Polna 3,14-400 Pasłęk, tel.: 600-210-378. Firma ta odbiera odpady
w cyklach:





2 razy w miesiącu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2 razy w miesiącu plastik;
1 raz w miesiącu szkło papier;
1 raz w miesiącu w razie potrzeby może być organizowany Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

Harmonogramy wywozu odpadów jest dostępny w Urzędzie Gminy na urzędowej tablicy
ogłoszeń, na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie oraz na stronie internetowej bip
Płoskinia. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Pasłęk odbiera odpady, a następnie
przewozi do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg. Zakład
ten prowadzi regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych i przekazuje
corocznie informację o odpadach. Informacja ta zawiera ilości odpadów, które poddano
procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami.
W 2018 roku zebrano następujące odpady komunalne:












Zużyte opony w ilości 2,46 Mg o kodzie 16 01 03
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów w ilości 470 Mg o
kodzie 17 01 01
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 w ilości
9,58 Mg o kodzie 17 01 07
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03 w ilości 4,62 Mg o kodzie 17 09 04
Szkło w ilości 18,26 Mg o kodzie 20 01 02
Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal- zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne w ilości 2,7 Mg o kodzie 20 01 36
Tworzywa sztuczne w ilości 29,58 Mg o kodzie 20 01 39
Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne w ilości 347,96 Mg o kodzie 20 03
01
Odpady wielkogabarytowe w ilości 15,84 Mg o kodzie 20 03 07
Odpady ulegające biodegradacji w ilości 2,18 Mg o kodzie 200201




Baterie i akumulatory w ilości 0,02 Mg o kodzie 200134
Papier i tektura w ilości 6,16 Mg o kodzie 200101

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy
wyniósł 28,41 %, co oznacza, że poziom nie został osiągnięty.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z
obszaru gminy wyniósł 97,24 %, co oznacza, że poziom został osiągnięty.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł 10,05%.
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wynosi: 425,16 Mg.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Płoskinia:
Płoskinia- 2 zestawy, Dąbrowa- 1 zestaw, Chruściel- 2 zestawy, Piórkowo- 1 zestaw,
Zaporowo- 1 zestaw, Pierzchały- 2 zestawy, Czosnowo- 1 zestaw, Lubnowo- 1 zestaw,
Jarzębiec- 1 zestaw, Wysoka Braniewska- 2 zestawy, Tolkowiec- 1 zestaw, Długobór- 2
zestawy, Łozy- 1 zestaw, Stygajny- 1 zestaw, Strubno- 2 zestawy, Podlechy- 1 zestaw.
Zużyty elektroniczny sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, baterie oraz odpady
wielkogabarytowe są odbierane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Pasłęku w
ramach organizowanych na terenie gminy zbiórek.
W 2018 roku z terenu gminy zostały odebrane ścieki bytowe w ilości 111,5 m 3.
W 2018 roku zostały odebrane odpady komunalne od 572 właścicieli nieruchomości.
Właściciele nieruchomości podczas składania deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz
odpadów każdorazowo są informowani o możliwościach segregowania odpadów lub
niesegregowania. Segregację zadeklarowało 40,65% rodzin.

