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1. PODSTAWOWE DANE O GMINIE ZDZIESZOWICE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

GOSPODARKI ODPADAMI. 
 

1.1. Dane demograficzne 

 
W tabeli nr 1 podano liczbę mieszkańców w powiecie krapkowickim i w gminie Zdzie-

szowice na tle Województwa Opolskiego  
 

Tabela 1. Liczba ludności gminy Zdzieszowice (stan na dzień 20.05.2002r) 

 
 Powiat Krapkowicki Województwo Opolskie 
Powierzchnia ogólna km

2
 442 9412 

Gminy 5 71 

− miejskie - 3 

− wiejsko-miejskie 3 31 

− wiejskie 2 37 

− miasta 3 34 

Miejscowości wiejskie 76 1555 

Ludność (31.12.2002) 69597 1 061 009 

Gęstość zaludnienia (miesz-
kańców/1 km

2
) 

157 113 

 Źródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2003 r, stan na dzień 31.12.2002r. 
 
 

 Ogółem gmina Zdzieszowice Powiat Krapkowicki 
Powierzchnia ogólna km

2
 58 442 

Miejscowości 12 79 

Ludność: 
ogółem 

17909  
(w tym miasto Zdzieszowice 13749) 69597 

na 1 km
2 

1103 157 
 

 
Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane stałe (stan na dzień 20.05.2002r) 
 

Powierzchnia uŜytkowa w 
m2 Wyszczególnienie 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
uŜytkowa w 

tys. m2 

Liczba osób 
na 1 miesz-

kanie 1 mieszkania 
na 1 miesz-

kańca 
województwo opol-
skie 

311800 23900,3 3,4 76,8 22,7 

powiat krapkowicki 19100 6779 3,7 84,2 22,9 
gmina Zdzieszo-
wice 

4712 345,1 3,8 73,3 19,3 

w tym miasto 
Zdzieszowice 

3663 237,0 3,7 64,7 17,3 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2003, 

1.2. UŜytkowanie terenu 

 

Wg stanu ewidencji gruntów na dzień 20.05.2002r. ogólna powierzchnia gminy wynosi  
5785 ha  (w tym 1235 ha - miasto Zdzieszowice), na którą składają się: 

⇒ uŜytki rolne – 2963 ha (51,22 % z ogółu powierzchni gminy) w tym: 

− grunty orne – 2501 ha (43,23 % z ogółu powierzchni gminy) 
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− sady – 23 (0,4 % z ogółu powierzchni gminy) 

− łąki – 354 (6,12 % z ogółu powierzchni gminy) 

− pastwiska – 85 (1,47 % z ogółu powierzchni gminy) 

⇒ lasy –  815 ha (14,09 % z ogółu powierzchni gminy) 

⇒ inne – 2007 ha (34,69 % z ogółu powierzchni gminy) 
 

 

34,69%

14,09%
0,40%

6,12%1,47%

43,23%

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

lasy

inne

 
Rysunek 1. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice  (stan na dzień 20.05.2002r) 

 
 

1.3. Działalność przemysłowa 

 
 Na terenie Gminy Zdzieszowice w grudniu 2002 r. zarejestrowanych było 943 pod-
miotów gospodarczych. Około 96% z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym.  
 
 Struktura podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych) według 
form prawno-organizacyjnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2002r): 
 
Sektor prywatny – 907, w tym m.in.: 

� Spółki handlowe      - 22, w tym 

− spółki z udziałem kapitału zagranicznego            -  6 
� Spółki cywilne       - 71 
� Spółdzielnie       - 4 
� Zakłady osób fizycznych     - 725 

 
Sektor publiczny – 36,  
 
 
 Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych, 
na terenie gminy Zdzieszowice, na tle województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego 
oraz miasta Zdzieszowice jest następująca (stan na dzień 31.12.2002r): 



 

 
Tabela 3. Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD, liczba zatrudnionych 

Ogółem gmina Zdzieszowi-
ce 

Miasto Zdzieszowice Powiat krapkowicki Województwo opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba firm Liczba za-

trudnionych Liczba firm 
Liczba 
zatrud-
nionych 

Liczba firm 
Liczba 
zatrud-
nionych 

Liczba firm 
Liczba 

zatrudnio-
nych  

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 10 29 3 12 93 219 2927 7788 

razem 80 3623 55 3541 404 7028 8206 62755 
przemysł w tym przetwórstwo prze-

mysłowe 
80 3592 55 3510 

399 
6846 8115 54417 

Budownictwo 94 255 74 248 517 985 9263 11069 

Handel i naprawy 289 202 251 176 1172 657 26420 15184 

Hotele i restauracje 48 bd 39 bd 153 bd 2579 bd 

Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 

46 41 34 30 249 330 5299 12507 

Pośrednictwo finansowe 61 34 53 34 176 188 3416 4664 

Obsługa nieruchomości i firm, nauka 174 120 147 120 576 505 15042 10620 

Administracja publiczna i obronna na-
rodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

7 76 2 56 53 462 854 13903 

Edukacja 24 266 18 208 87 1020 1992 21754 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 45 105 38 93 211 890 3931 20608 

Pozostała działalność usługowa, ko-
munalna, społeczna i indywidualna 

65 61 52 53 
261 242 

5023 4112 

OGÓŁEM 943 4855 766 4614 3952 12653 84966 186786 
 



 

 
 

Wg danych statystycznych największą dynamikę wzrostu wśród podmiotów gospo-
darczych wykazuje sektor usług. 
 
 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wy-
nosi 52. Największe znaczenie w gospodarce gminy odgrywa funkcja przemysłowa, a naj-
większe znaczenie posiadają Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowi-
cach.  
 

Miasto Zdzieszowice, ze zlokalizowanymi na jego terenie Zakładami Koksowniczymi 
„Zdzieszowice” Spółka z o.o. stanowi główny ośrodek koncentracji przemysłu na terenie 
gminy. Obok Zakładów Koksowniczych, na terenie miasta funkcjonuje szereg mniejszych 
podmiotów gospodarczych, w tym Nordfolien Sp. z o.o., Trans – Koks spólka z o.o., Zakład 
stolarski „Mixpol”, DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych, BOC Gazy Techniczne 
sp. z o.o. Warszawa, oddział w Zdzieszowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyj-
ne ZK – REM Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKO-
PAL” w Zdzieszowicach, ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach.   

 
Powoduje to, Ŝe na terenie miasta skupionych jest ok. 81.2 % gólnej liczby podmiotów 

gospodarki narodowej na terenie gminy, zatrudniających ok. 95 % ogółu zatrudnionych w 
gminie.  

 
Drugim centrum przemysłowym gminy jest sołectwo Krępna, gdzie zlokalizowany jest 

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych „WAFRI” oraz Zakład Konstrukcji Maszyn „WAKRO”.  
 

 

1.4. Edukacja 

 
 Zestawienie ilości, rodzajów placówek oświaty i wychowania oraz ilości zatrudnionych 
i korzystających z nich przedstawiono w tabelach poniŜej 
 
 
Tabela 4. Szkolnictwo  

 
Gmina Zdzieszowice Miasto Zdzieszowice 

Typ placówki 
oświatowej Liczba 

placówek 

Liczba korzysta-
jących (dzieci, 
uczniowie) z 

placówki 

Liczba 
nauczy-

cieli  

Liczba 
placówek 

Liczba 
korzysta-

jących 
(dzieci, 

uczniowie) 
z placówki 

Liczba 
nauczy-

cieli  

Szkoły podstawowe 7 1336 86 3 1052 58 

gimnazja 1 732 43 1 732 43 

Licea ogólnokształ-
cące 

1 51 bd 1 51 bd 

Szkolnictwo zawo-
dowe 

6 333 bd 6 333 bd 

przedszkola 5 390 31 4 358 28 

Ŝłobki 1 66 bd 1 66 bd 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2003, stan na rok szkolny 2002/2003 
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1.5. SłuŜba zdrowia 

 
 Zestawienie ilości, rodzajów placówek i ośrodków ochrony zdrowia oraz ilość osób 
korzystających z nich przedstawiono w tabelach poniŜej 
 
Tabela 5. Apteki i ambulatoryjna opieka zdrowotna (stan na dzień 31.12.2002r.) 

 
Porady 

Wyszczególnienie Apteki przychod-
nie 

Ośrodki 
zdrowia 

Praktyki 
lekarskie w tys. 

na 1 
mieszkań-

ca 
Województwo opol-
skie 

215 137 58 357 5903,3 5,5 

Powiat Krapkowicki 9 9 7 27 363,2 5,2 
Gmina Zdzieszowice 1 2 1 4 84,6 4,7 
Miasto Zdzieszowice 1 2 - 2 76,5 5,6 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2003, 
 
 

2. ILOŚĆ ORAZ SKŁAD MORFOLOGICZNY ODPADÓW OBECNIE POWSTAJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE. 

2.1. Odpady komunalne 

2.1. 1. Opis odpadów w kategoriach właściwości, ilości oraz źródeł  
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, definicja odpadów komu-
nalnych brzmi następująco: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe od-
pady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych. 
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

− gospodarstwa domowe 

− obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty tury-
styczne i targowiska. 

Do dalszych rozwaŜań przyjęto następujące grupy odpadów wytwarzane przez niŜej wymie-
nione źródła: 

− odpady z gospodarstw domowych 

− odpady z obiektów infrastruktury 

− odpady wielkogabarytowe 

− odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 

− odpady z ogrodów i parków 

− odpady z czyszczenia ulic i placów 

− odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 
 
Odpady komunalne z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury, zakładów -  
odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady 
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  w gospodar-
stwach domowych. Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Zdzieszowice zosta-
ła wyliczona na podstawie metody szacunkowej, według współczynników podanych w „Po-
radnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, wydawca – Ministerstwo Środowi-
ska, strony 57-58. 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   10 

 
 
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych – głownie odpady 
obojętne z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i 
inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). 
Do grupy tej naleŜą równieŜ inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady 
niebezpieczne (w tym odpady azbestu, urządzenia elektryczne i elektroniczne). Oszacowa-
nie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się w głównej mierze na 
metodach wskaźnikowych. Ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych powstających w 
gminie Zdzieszowice została wyliczona na podstawie metody szacunkowej, według współ-
czynników podanych w „Poradniku”.  Szacunkowa ilość odpadów tego typu wytwarzanych w 
Polsce na jednego mieszkańca miasta wynosi 40-50 kg/rok. W liczbie tej znajdują się głów-
nie odpady powstałe w wyniku budowy i remontów  gospodarstw domowych, obiektów uŜy-
teczności publicznej, usługowych przemysłowych. Dodatkowo powstaje około 20% odpadów 
pochodzących z remontów i budowy  w poszczególnych sektorach gospodarki. DuŜa część 
odpadów budowlanych zarówno z terenów prywatnych (głównie na wsiach) oraz z zakładów 
produkcyjnych wykorzystywana jest do niwelacji i rekultywacji terenu, odzyskiwana w proce-
sie budowy dróg, fundamentów. Niewielka część trafia na składowiska odpadów lub na wy-
sypiska dzikie.  

Odpady wielkogabarytowe – są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz 
obiektów infrastruktury, w skład wchodzą głównie meble, zuŜyty sprzęt gospodarstwa domo-
wego (AGD oraz RTV). Oszacowanie ilości powstających odpadów wielkogabarytowych jest 
trudne i opiera się w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Ilość odpadów wielkoga-
barytowych powstających w gminie Zdzieszowice została wyliczona na podstawie metody 
szacunkowej, według współczynników podanych w „Poradniku”.   

 
Odpady z czyszczenia ulic i placów – odpady mineralne (piasek, pył, błoto) powstające w 
wyniku ręcznego i mechanicznego oczyszczania dróg i placów. Ilość oszacowana na pod-
stawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradniku”.   
 
Odpady z ogrodów i parków – odpady organiczne z pielęgnacji terenów komunalnych 
(ogrody, parki, zieleńce, cmentarze) oraz ogródków przydomowych, kwiatów domowych, 
balkonowych.  Ilość oszacowana na podstawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradni-
ku”.   
 
Odpady niebezpieczne – odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunal-
nych to głównie: świetlówki, baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony 
roślin.  Ilość oszacowana na podstawie metod wskaźnikowych podanych w „Poradniku”.   
 
 Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca określona 
została w oparciu o dane wskaźnikowe przyjęte dla 7 w/w źródeł powstawania odpadów z 
uwzględnieniem róŜnic dla jednostek miejskich i wiejskich. 
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Tabela 6. Źródła powstawania odpadów komunalnych 

 
Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów 

komunalnych 
[kg/Mieszkańca/rok] 

Lp Źródła powstawania odpadów  
komunalnych 

Miasto Wieś 
1 odpady z gospodarstw domowych 224 116 

2 odpady z obiektów infrastruktury 110 45 

3 odpady wielkogabarytowe 20 15 

4 
odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 
budowlanych 

40 40 

5 odpady z ogrodów i parków 12 5 

6 odpady z czyszczenia ulic i placów 15 0 

7 
odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów 
komunalnych 

3 2 

RAZEM 424 223 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 
Tabela 7. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, skład wg PN-
93/Z-15006 

 
Odpady domowe 

Frakcje odpadów Miasto Wieś 
Odpady z obiektów 

infrastruktury 
odpady organiczne pochodzenia roślinne-
go 

32 % 13 % 10 % 

odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 

2 % 1 % - 

inne odpady organiczne 2 % 2 % - 

papier i tektura 19 % 13 % 30 % 

tworzywa sztuczne 14 % 13 % 30 % 

materiały tekstylne 4 % 3 % 3 % 

szkło 8 % 8 % 10 % 

metale 4 % 4 % 5 % 

odpady mineralne 5 % 10 % 5 % 

frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 10 % 33 % 7 % 
razem 100 % 100 % 100 % 

 Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 
Tabela 8. Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] 

 
Odpady wielkogabarytowe 

drewno 60 % 

metale 30 % 

inne (balastowe, materace, plastik, itp.) 10 % 

Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 
Tabela 9. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] 

 
Odpady budowlane i poremontowe 

Skład: 100% mineralne 

cegła 40 % 

beton 20 % 

tworzywo sztuczne 1 % 

bitumiczna powierzchnia dróg 8 % 

drewno 7 % 

metale 5 % 

piasek 15 % 

inne 4 % 

Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
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Tabela 10. Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%] 
Odpady z ogrodów i parków 

Odpady organiczne 80 % 

Odpady nieorganiczne 20 % 

Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
Tabela 11. Skład morfologiczny zmiotek ulicznych [%] 

Zmiotki uliczne 
Odpady nieorganiczne 100 % 

Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 Biorąc pod uwagę wyŜej wymieniony podział odpadów komunalnych, konieczność 
wyróŜnienia odpadów opakowań oraz odpadów ulegających biodegradacji, w Krajowym Pla-
nie Gospodarki Odpadami, wydzielono 20 frakcji odpadów: 

� Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 
� Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegają-

ce biodegradacji, 
� Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów 

domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji, 
� Papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura nieopakowaniowe, 
� Tekstylia 
� Szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe, 
� Metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z alumi-

nium i pozostałe odpady metalowe, 
� Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp., 
� Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych 

(głównie węgla) 
� Odpady wielkogabarytowe jakie i skąd 
� Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowla-

nych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych 
� Odpady niebezpieczne, które wchodzą w skład odpadów komunalnych. 

 
Odnośnie powyŜszych frakcji odpadów ustalono wskaźniki ilościowe w przeliczeniu na staty-
stycznego mieszkańca w skali roku, przy zróŜnicowaniu na tereny wiejskie i miejskie źródło – 
Krajowy plan gospodarki odpadami 
L.p. Frakcja/skład morfologiczny odpadów komunlanych Miasto [kg/Mr] Wieś [kg/Mr] 
1 Odpady organiczne roślinne 81,4 18,8 

2 Odpady organiczne zwierzęce 4,4 1,1 

3 Odpady organiczne inne 4,4 2,21 

4 Odpady zielone 10,0 4,16 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 28,62 10,64 

6 Opakowania z papieru i tektury 41,52 15,43 

7 Opakowania wielomateriałowe ,66 1,73 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 48,27 21,03 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,53 6,77 

10 Tekstylia 12,1 4,65 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 2 1,0 

12 Opakowanie ze szkła 28,12 18,89 

13 Metale 12,79 4,55 

14 Opakowania z blachy stalowej 4,57 1,63 

15 Opakowania z aluminium 1,33 0,47 

16 Odpady mineralne 14,3 13,25 

17 Drobna frakcja popiołowa 46,7 40,28 

18 Odpady wielkogabarytowe 20,0 15,0 

19 Odpady budowlane 40,0 40,0 

20 Odpady niebezpieczne 3,0 2,0 
Suma odpadów 419,71 223,59 
(źródło: Krajowy plan gospodarki odpadami, plan gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego) 
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2.1.2. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Zdzieszowice 
 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono stosu-
jąc dwie metody szacunkowe przedstawione w: 

− „Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” . 

− Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych - obliczenia wskaźnikowe gmina Zdzieszowice 
 

Dział gospodarki 

Liczba 
pracują-
cych w 
danym 

sektorze 

Jednostka Wskaźnik 
kg/jedn./rok* 

Ilość wytwarza-
nych odpadów 

(Mg/rok) 

handel i naprawy 202 pracownik 500 101 

transport 41 pracownik 100 4,1 

pośrednictwo 34 pracownik 100 3,4 

obsługa 120 pracownik 100 12 

administracja publiczna 76 pracownik 100 7,6 

Edukacja:     0 

w tym  zatrudnieni 266 pracownik 100 26,6 

            Ŝłobki 66 dziecko 100 6,6 
            przedszkola 390 dziecko 100 39 

            szkoły podstawowe 1336 uczeń 50 66,8 

            gimnazja 732 uczeń 50 36,6 

            szkoły ponadgimnazjalne 384 uczeń 50 19,2 
ochrona zdrowia     0 

w tym   zatrudnieni 93 pracownik 100 9,3 

            szpitale – pacjenci  łóŜko 700 0 

            domy opieki społecznej – 
            pensjonariusz 

0 
pensjonariusz 700 

 
pozostałe       

w tym    przemysł               3623 pracownik 400 1449,2 

              budownictwo 255 pracownik 100 25,5 
              pozostała działalność 61 pracownik 100 6,1 

rolnictwo, łowiectwo 29 pracownik 50 1,45 
RAZEM 1814,45 

 
 

Tabela 13. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na tere-
nie gminy Zdzieszowice, wg wskaźników za Poradnikiem 
 

Lata Liczba ludności Współczynnik 
kg/M*r 

Ilość odpadów komu-
nalnych  
Mg/rok 

ogółem: gmina Zdzie-
szowice 

17909 - 3647,015 

miasto Zdzieszowice-
zabudowa miejska 

13749 235 3231,015 
stan w dniu: 
20.05.2002 

gmina zabudowa wiej-
ska 

4160  100 416,0 

ogółem: gmina Zdzie-
szowice 

18165 - 3675,855 

miasto Zdzieszowice 13773 235 3236,655 
stan w dniu: 
20.05.2001 

gmina zabudowa wiej-
ska 

4392 100 439,2 
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Tabela 14.  Źródła powstawania odpadów komunalnych  
 

Tereny miejskie Tereny wiejskie 

Lp 
Źródła powstawania odpadów  

komunalnych 
  

Przyjęty 
wskaźnik 
nagroma-
dzenia od-

padów 
komunal-

nych 
 

 Ilości od-
padów 

powstają-
cych  

[ton/rok] 
  

Przyjęty 
wskaźnik 
nagroma-
dzenia od-

padów 
komunal-

nych 
 

 Ilości od-
padów 

powstają-
cych  

[ton/rok] 
  

razem 
[ton/rok] 

1 odpady z gospodarstw domowych 
 Wg tabeli nr 

14 
3231,015 

 Wg tabeli nr 
14 

416 3647,015 

2 odpady z obiektów infrastruktury  Wg tabeli nr 12 1814,45 

3 odpady wielkogabarytowe 
20 

[kg/Mieszkań
ca*rok] 

274,98 
15 

[kg/Mieszkań
ca*rok] 

62,4 337,38 

4 
odpady z budowy, remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych 

40 
[kg/Mieszkań

ca*rok] 
549,96 

40 
[kg/Mieszkań

ca*rok] 
166,4 716,36 

5 odpady z ogrodów i parków 
12 

[kg/Mieszkań
ca*rok] 

164,988 
5 

[kg/Mieszkań
ca*rok] 

20,8 185,788 

6 odpady z czyszczenia ulic i placów 
15 

[kg/Mieszkań
ca*rok] 

206,235 0 0 206,235 

7 
odpady niebezpieczne wytwarzane w 
grupie odpadów komunalnych 

3 
[kg/Mieszkań

ca*rok] 
41,247 

2 
[kg/Mieszkań

ca*rok] 
8,32 49,567 

RAZEM 6956,795 
* Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 

Tabela 15.  Ilość i skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych na terenie gminy 
Zdzieszowice 
Skład morfologiczny wg PN-93/Z-15006, dane wyjściowe – patrz tabela nr 7 
 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

miejskich 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

wiejskich Lp Frakcje odpadów 

% wagowy ton/rok % wagowy ton/rok 

Razem 
ton/rok 

1 odpady organiczne pochodzenia roślinnego 32 1033,925 13 54,08 1088,005 

2 
odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 

2 64,6203 1 4,16 68,7803 

3 inne odpady organiczne 2 64,6203 2 8,32 72,9403 

4 papier i tektura 19 613,8929 13 54,08 667,9729 

5 tworzywa sztuczne 14 452,3421 13 54,08 506,4221 

6 materiały tekstylne 4 129,2406 3 12,48 141,7206 

7 szkło 8 258,4812 8 33,28 291,7612 

8 metale 4 129,2406 4 16,64 145,8806 

9 odpady mineralne 5 161,5508 10 41,6 203,1508 

10 frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 10 323,1015 33 137,28 460,3815 

razem  3231,015  416 3647,015 
 
Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 
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Tabela 16. Ilość odpadów i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w obiek-
tach infrastruktury , Skład morfologiczny wg PN-93/Z-15006, , dane wyjściowe – patrz tabela nr 
7 
 
 

Lp Frakcje odpadów % wagowy 

Ilość odpadów wytwarzanych w 
obiektach infrastruktury – 

Gmina Zdzieszowice 
ton/rok 

1 odpady organiczne pochodzenia roślinnego 10% 181,445 

2 odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego - 0 

3 inne odpady organiczne - 0 

4 papier i tektura 30% 544,335 

5 tworzywa sztuczne 30% 544,335 

6 materiały tekstylne 3% 54,4335 

7 Szkło 10% 181,445 

8 Metale 5% 90,7225 

9 odpady mineralne 5% 90,7225 

10 frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 7% 
127,0115 

Razem 100% 1814,45 

 
* Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
Tabela 17. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów wielkogabarytowych. 
dane wyjściowe – patrz tabela nr 14 
 

Ilość odpadów wytwarzanych [ton/rok] 
Lp Frakcje % wagowy 

tereny miejskie tereny wiejskie 

1 Drewno 60% 164,988 37,44 

2 metale 30% 82,494 18,72 

3 inne (balastowe, materace, plastik, itp.) 10% 27,498 6,24 

RAZEM 100% 274,98 62,4 

 
 
Tabela 18. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów budowlanych i poremonto-
wych, dane wyjściowe – patrz tabela nr 14 
 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] Lp Frakcje % wagowy 

tereny miejskie tereny wiejskie 

1 cegła 40% 219,984 66,56 

2 beton 20% 109,992 33,28 

3 tworzywo sztuczne 1% 5,4996 1,664 

4 bitumiczna powierzchnia dróg 8% 43,9968 13,312 

5 drewno 7% 38,4972 11,648 

6 metale 5% 27,498 8,32 

7 piasek 15% 82,494 24,96 

8 inne 4% 21,9984 6,656 

RAZEM 100% 549,96 166,4 
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Tabela 19. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów z ogrodów i parków 
dane wyjściowe – patrz tabela nr .14 
 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych [ton/rok] 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] Lp Frakcje % wagowy 

tereny miejskie tereny wiejskie 

1 Odpady organiczne 80% 131,990 16,640 

2 Odpady nieorganiczne 20% 32,998 4,160 

RAZEM 100% 164,988 20,800 

 
 
Tabela 20. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład zmiotek ulicznych 
dane wyjściowe – patrz tabela nr 14 
 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] 

Ilość odpadów wy-
twarzanych [ton/rok] Lp Frakcje % wagowy 

tereny miejskie tereny wiejskie 

1 Odpady nieorganiczne 100% 206,235 0 

 

 

Tabela 21. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowi-
ce 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie 
Łącznie dla gminy 

Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok 

% 
wagowy 

kg/ 
M*rok 

ton/rok 
% 

wagowy 
kg/ 

M*rok 
ton/rok 

kg/ 
M*rok 

Średnia 
dla kraju 
kg/mies
zkańca 
miasta * 

rok 

Średnia 
dla kraju 
kg/mies
zkańca 

wsi * rok 

1 odpady organiczne pochodze-
nia roślinnego 

1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 81,4 18,8 

2 odpady organiczne pochodze-
nia zwierzęcego 

64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 4,4 1,1 

3 zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 10,0 4,16 

4 inne odpady organiczne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 4,4 2,21 

5 papier i tektura 1158,228 18,408 84,241 54,080 7,940 13,000 1212,308 67,69266 70,14 26,07 

6 tworzywa sztuczne 996,677 15,841 72,491 54,080 7,940 13,000 1050,757 58,67201 63,8 27,8 

7 materiały tekstylne 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 12,1 4,65 

8 szkło 439,926 6,992 31,997 33,280 4,886 8,000 473,206 26,42282 30,12 19,89 

9 metale 219,963 3,496 15,998 16,640 2,443 4,000 236,603 13,21141 18,69 6,65 

10 odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 14,3 13,25 

11 frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 46,7 40,28 

12 odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 20,0 15,0 

13 odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 40,0 40,0 

14 odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 3,0 2,0 

15 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 0,66 1,73 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 419,71 223,59 

 
 
Dla celów prognozy ilości i rodzajów odpadów opakowaniowych jakie będą powstawać w 
latach następnych dokonano szacunkowych obliczeń, na podstawie danych w Krajowym 
planie gospodarki odpadami, ich ilości.  
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Tabela 22. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowi-
ce  
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
1 Odpady organiczne roślinne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 

2 Odpady organiczne zwierzęce 64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 

3 Odpady organiczne inne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 

4 Odpady zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,557 7,511 34,370 22,065 3,239 5,304 494,622 27,61861 

6 Opakowania z papieru i tektury 685,671 10,898 49,871 32,015 4,700 7,696 717,686 40,07406 

7 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

754,086 11,985 54,847 40,917 6,007 9,836 795,003 44,39125 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,591 3,856 17,644 13,163 1,933 3,164 255,754 14,28077 

10 Tekstylia 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,211 0,464 2,125 1,674 0,246 0,402 30,885 1,724557 

12 Opakowanie ze szkła 410,715 6,528 29,872 31,606 4,640 7,598 442,321 24,69826 

13 Metale 150,521 2,392 10,948 11,387 1,672 2,737 161,908 9,040566 

14 Opakowania z blachy stalowej 53,781 0,855 3,912 4,068 0,597 0,978 57,849 3,230189 

15 Opakowania z aluminium 15,661 0,249 1,139 1,185 0,174 0,285 16,846 0,940652 

16 Odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 

17 Drobna frakcja popiołowa 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 

18 Odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 

19 Odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 

20 Odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 

 
 

2.1.3. Odpady niebezpieczne 
 
Na podstawie danych zawartych w KPGO oszacowano ilości i rodzaje odpadów niebez-
piecznych wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych (tabela nr 22). Z powodu 
braku badań szczegółowych dotyczących morfologii tej grupy odpadów podany poniŜej skład 
jest szacunkowy. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 
Tabela 23. ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunal-
nych wytworzonych na terenie gminy Zdzieszowice 

 

Kod od-
padu 

Rodzaj odpadu 

Udział w masie 
odpadów nie-
bezpiecznych 

[%] 

Ilość odpadów nie-
bezpiecznych [Mg] 

20 01 33 Baterie i akumulatory 12% 5,94804 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady niebezpieczne 5% 2,47835 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 2% 0,99134 

20 01 27 
Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i Ŝywi-
ce zawierające substancje niebezpieczne 

35% 
17,34845 

20 01 14 
20 01 15 

Kwasy i alkalia 1% 
0,49567 

20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

5% 
2,47835 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4% 1,98268 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10% 4,9567 

20 01 19 Środki ochrony roślin 5% 2,47835 

20 01 35 ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 10% 4,9567 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 5% 2,47835 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3% 1,48701 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3% 1,48701 

Razem 100% 49,567 
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2.2. Odpady sektora gospodarczego 
 

2.2.1. Ilości i rodzaje wytarzanych odpadów 
 
 Na terenie Gminy Zdzieszowice w grudniu 2002 r. zarejestrowanych było 943 pod-
miotów gospodarczych. Około 96% z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym.  
 
 Najwięksi wytwórcy odpadów to: 

− Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

− Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 

− Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne ZK-REM Sp. z o.o. 

− BOC Gazy Techniczne Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Zdzieszowicach 

− Trans-Koks Sp. zo.o. 

− Eurocar Wieczorek – Salon Samochodowy 

− Zakład Produkcji Mas i Zapraw Budowlanych „WAFRI” w Krępnej  

− Dremex – tartak, skłąd materiałów budowlanych 

− Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKOPAL” w Zdzieszowicach 

− Zakład Stolarski „MIXPOL” w Zdzieszowicach 

− ZARMEN Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 

− Zakład Konstrukcji Maszyn „WAKRO” w Krępej 

− Zakład budowlano-usługowy OPBP Jedynka SA w Zdzieszowicach 

− „Rozpak” Januszkowice- produkcja opakowań kartonowych 

− ZPUH Tomiczek Januszkowice 

− Przetwórstwo Mięsne, Franczyk 
 
Do oceny aktualnego stanu gospodarki odpadami sektora gospodarczego w gminie Zdzie-
szowice wykorzystano: 

− dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Opolu 

− materiały Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 

− bazę danych Wojewódzkiego wytwórcach odpadów niebezpiecznych „SIGOP” – Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Opolu 

− dane przekazane przez zakłady na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji 

− dane własne INTEREKO 
 
Odpady z działalności gospodarczej stanowią główny strumień wytwarzanych odpadów. Ich 
ilości i rodzaje są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej regionu. 
 
Tabela 24. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w powiecie Krapkowickim w 2002r.  

 

Podda-
ne 

odzy-
skowi 

uniesz-
kodli-
wione 
(poza 
skła-

dowa-
niem) 

skła-
dowane 

Odpady dotychczas 
składowane, stan w 

końcu roku Wyszcze-
gólnienie 

Wytworzo-
ne 

[tys. ton] 
 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] 

[tys. 
ton] 

[tys. ton] na 1 km2 w 
tys. t 

Tereny nie 
zrekulty-
wowane 

składowa-
nia odpa-

dów 
w ha 

Miasto 
Zdzieszowi-
ce 

24,1 10,8 0 12,4 1170,1 97,5 18,1 

Powiat 
Krapkowicki 

75,8 45,18 b.d. b.d. 1382,1 b.d. b.d. 

Wojewódz-
two opolskie 

1932,3 1616,6 8,7 218,6 23485,9 2,5 220,8 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003r. 
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Ilości i rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2002 w gminie Zdzieszowice 
oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od 
firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w tabelach nr 25 i 26. 
 
Tabela 25. Odpady sektora gospodarczego wytworzone w roku 2002 oszacowane wg danych 
Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, danych własnych INTEREKO 

 

Kod klasyfika-
cyjny Rodzaj odpadu Suma w 2002r 

[Mg/rok] 

070204* 
Inne rozpuszczalniki organiczne, rozwory z przemywania i ciecze macie-
rzyste 

1,73 

070213 Odpady tworzyw sztucznych 711,27 

080111* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

0,8 

080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 1,85 

100180 
Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów pale-
niskowych 

464,5 

120113 Odpady spawalnicze 1,0 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13,57 

140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,3 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,72 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 37,35 

150103 Opakowania z drewna 105,25 

150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,15 

160103 ZuŜyte opony 36,8 

161106 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
inne niŜ wymienione w 161105 

2,0 

160213* 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ wymie-
nione w 160209 do 160212 

0,0318 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5482,4 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 

2959,6 

170201 Drewno 764,9 

170405 śelazo i stal 3683,4 

170407 Mieszaniny metali 20,6 

190801 Skratki 24,2 

190802 Zawartość piaskowników 36,3 

190902 Osady z klarowania wody 429 

190903 Osady z dekarbonizacji wody 1599,2 

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 1543,9 

190812 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ 
wymienione w 190811 

3000,0* 

190814 
Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niŜ wymienione w 190813 

1000,0* 

Suma końcowa 21920,8218 
 

* osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych eksploatowanej przez ZK 
Zdzieszowice; eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, 
ilość ujęta w w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji Woje-
wody Opolskiego nr ŚR.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 
W tabeli nr 26 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpiecznych 
wytworzonych w roku 2002 z podziałem na grupy (wg katalogu odpadów). 
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Tabela 26. Odpady niebezpieczne i inne niebezpieczne w sektorze gospodarczym wytworzone 
w roku 2002.   

 

Nr 
gru-
py 

Nazwa grupy 

Odpady inne 
niŜ niebez-

pieczne 
[Mg/rok] 

Odpady 
niebezpiecz-

ne 
[Mg/rok] 

Ogółem 
odpady 

wytworzone 
[Mg/rok] 

01 
odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz-
nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin  

0 0 0 

02 
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności  

0 0 0 

03 
odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
masy celulozowej, papieru i tektury 

0 0 0 

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0 0 0 

05 
odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemne-
go oraz pirolitycznej przeróbki węgla 

0 0 0 

06 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii nieorganicznej 

0 0 0 

07 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pro-
duktów przemysłu chemii organicznej 

711,27 1,73 713,0 

08 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania po-
włok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

0 2,65 2,65 

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  0 0 0 

10 odpady z procesów termicznych 464,5 0 464,5 

11 
odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieŜelaznych 

0 0 0 

12 
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

1 0 1,0 

13 
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów 
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

0 13,57 13,57 

14 
odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelen-
tów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 

0 0,3 0,3 

15 
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, mate-
riały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

143,32 0,15 143,47 

16 odpady nieujęte w innych grupach 38,8 0,0318 38,8318 

17 
odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych)  

12910,9 0 12910,9 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 0 0 0 

19 
odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych 

7632,6 0 7632,6 

RAZEM 21902,39 18,4318 21920,822 

% masowy 99,92 0,08 100 
 
Dane o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich zakładów 
są szacunkowe. Ilości odpadów wytwarzane przez te źródła stanowią około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstających w Polsce (za KPGO).  
Pełny obraz ilości i rodzajów powstających odpadów w gminie Zdzieszowice będzie moŜliwy 
po wprowadzeniu systemu ewidencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęcie nim 
wszystkich podmiotów. 
 

2.2.2. Odpady niebezpieczne 
 
 Dane opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Środowiska, który prowadzi bazę danych o wytwórcach odpadów niebezpiecz-
nych w województwie polskim. 
 

liczba zarejestrowanych wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie: 
Województwa Opolskiego………………………..……… 132 
na terenie gminy Zdzieszowice…………………………….1 
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Tabela 27. Odpady niebezpieczne ogółem wytworzone w powiatach Województwa Opolskiego 
w roku 2002, Mg/rok 

  

powiat 
wytworzone od-
pady niebepiecz-

ne 

Magazynowane 
na terenie zakła-

dów 

poddane odzy-
skowi 

poddane uniesz-
kodliwieniu (poza 

składowaniem) 

unieszkodliwione 
poprzez składo-

wanie 
brzeski 77,928 32,287 5,948 61,607  
głubczycki 28,984 0,000 3,479 25,505  

k-kozielski 4315,419 300,560 261,719 2734,660 1105,860 

kluczborski 41,139 0,594 24,193 24,014  
krapkowicki 129,701 19,962 80,037 31,987  
miasto.Opole 769,117 10,405 199,490 561,554  

namysłowski 21,640 0,777 1,479 19,420  
nyski 61,573 7,397 8,432 49,336  

oleski 131,244 0,000 34,099 97,145  

opolski 112,594 41,871 31,156 39,567  

prudnicki 22,853 1,958 2,313 18,949  

strzelecki 45,754 0,824 6,526 39,127  
 5757,946 416,635 658,871 3702,871 10536,323 

 
 
Dane o wytworzonych odpadach niebezpiecznych ujęte w tabelach nr 25, 26 i 28 są róŜne. 
śadna aktualnie prowadzona baza danych nie jest kompletna. Dane ujęte w tabeli nr 25 
moŜna uznać za bardziej wiarygodne, gdyŜ zostały oszacowane na podstawie danych 
WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, danych nadesłanych przez podmioty gospodarcze oraz 
danych własnych INTEREKO (na podstawie ewidencji własnej obrotu odpadami odebranych 
od podmiotów z terenu gminy Zdzieszowice).  

 
 
Tabela 28. Odpady niebezpieczne z podziałem na grupy ogółem wytworzone w województwie 
opolskim w roku 2002, Mg/rok 

 

grupa 
wytworzone 

odpady niebe-
pieczne 

Magazynowane na 
terenie zakładów 

poddane 
odzyskowi 

poddane unieszko-
dliwieniu (poza skła-

dowaniem) 

unieszkodliwione poprzez 
składowanie 

05 925,690 56,950 0 940,070 0 

06 0,045 0,040 0 0,005 0 

07 935,658 8,033 0 922,434 16,280 

08 19,457 12,420 12,781 4,256 0 
09 18,496 0,090 18,406 0,000 0 

11 7,590 7,560 1,050 1,945 0 

12 59,145 4,262 0 57,477 0 

13 558,031 71,635 485,907 15,320 0 

14 1,219 0,065 0,160 0,994 0 

15 55,664 5,616 0,572 50,204 2,860 
16 204,084 40,311 139,981 33,683 0 

17 360,487 14,500 0,014 345,973 0 

18 558,608 0,000 0 558,607 0 

19 2053,267 194,647 0 771,900 1086,720 

20 0,507 0,506 0 0,001 0 
 5757,948 416,635 658,871 3702,869 1105,86 
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Tabela 29. Odpady niebezpieczne z podziałem na grupy ogółem wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, Mg/rok 

 

grupa 
wytworzone 

odpady niebe-
pieczne 

Magazynowane na 
terenie zakładów 

poddane 
odzyskowi 

poddane 
unieszko-
dliwieniu 

(poza skła-
dowaniem) 

unieszkodliwione 
poprzez składo-

wanie 

01 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

02 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

03 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

04 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

05 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

06 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

07 1,73 b.d. b.d. b.d. b.d. 

08 2,65 b.d. b.d. b.d. b.d. 

09 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

10 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

11 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

12 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 13,57 b.d. 13,01 b.d. b.d. 

14 0,3 b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 0,15 b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 31,8 b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

20 0 b.d. b.d. b.d. b.d. 
 50,2     

 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 

2.2.3. Wybrane grupy odpadów z sektora gospodarczego 

2.2.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
 Odpady medyczne powstają medycznych procesach diagnozowania, leczenia me-
dycznych profilaktyki medycznej medycznych weterynaryjnej, prowadzonych medycznych 
sieci lecznictwa otwartego medycznych zamkniętego. 
 Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odpady dzieli się na trzy 
grupy: 

� bytowo gospodarcze – nie stanowiące zagroŜenia 
� specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami 

mogą stwarzać zagroŜenie dla ludzi i środowiska. Do grupy zaliczane: zuŜyte mate-
riały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego uŜytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, 
materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych 

� specjalne, do których zaliczane są substancje radioaktywne, pozostałości cytostaty-
ków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termome-
try i świetlówki, odpady srebrnonośne 

 
Odpady pierwszej grupy nie stwarzają zagroŜenia dla środowiska, natomiast odpady grupy 
trzeciej wymagają oddzielnych technik unieszkodliwienia. Zasadniczym problemem są odpa-
dy grupy drugiej, które powinny być gromadzone selektywnie, gdyŜ wymagają unieszkodli-
wienia na drodze termicznego przekształcenia. 
 
W sektorze weterynaryjnym powstają odpady takie jak: 

� Odpady zakaźne (padłe zwierzęta) 
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� ZuŜyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego uŜytku 
� Materiał biologiczny: organy z operacji, narodzin, odpady z laboratoriów patologicz-

nych 
� Zwierzęta poddane eutanazji (przewaŜnie koty i psy) 
� Przeterminowane lekarstwa 

 
Brak danych o wytworzonych w gminie Zdzieszowice odpadach medycznych oraz o 
sposobach ich usuwania.  
 
Ilości powstających odpadów obliczono metoda wskaźnikową podaną w „Poradnik – powia-
towe i gminne plany gospodarki odpadami, MS, 2002r” i KPGO.  
 
Tabela 30. Szacunkowe ilości powstających odpadów medycznych  

 

 Ilość porad w 
roku* 

Wskaźnik na-
gromadzenia 

odpadów 
kg/poradę 

Ilość lóŜek** 

Wskaźnik na-
gromadzenia 

odpadów 
kg/łóŜko*rok 

Łączna ilość 
powstających 
odpadów me-

dycznych 
kg/rok 

Przychodnia - - 

Praktyki lekarskie - - 

Ośrodki zdrowia 

84 600 0,005 

9 700,0 

6723,0 

 
* Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2003, 
** Strategia rozwoju gminy Zdzieszowice 

 
MoŜna załoŜyć, Ŝe całość odpadów medycznych niebezpiecznych wytwarzanych 

przez przychodnie objęta jest 100% selektywną zbiórką i unieszkodliwianiem w specjali-
stycznych instalacjach.  

Nie ustalony pozostaje sposób postępowania z odpadami medycznymi wytworzonymi 
w prywatnych gabinetach lekarskich. 
 

Brak danych dotyczących ilości odpadów powstających w przychodniach weteryna-
ryjnych. Za KPGO moŜna, z duŜym prawdopodobieństwem, przyjąć Ŝe odpady weterynaryj-
ne stanowią około 10 % powstających odpadów medycznych. MoŜna oszacować, Ŝe na te-
renie gminy powstaje rocznie około 670,0 kg niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych.  
 

2.2.3.2. Wraki samochodowe 

 

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu od-
padów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) pojazdy wycofane z uŜytkowania zostały zakwalifikowane 
pod następującymi kodami: 

⇒ 160104* - zuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy 

⇒ 160105 - zuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy nie zawierające 
cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

 

Na terenie powiatu Krapkowice brak firm  posiadających zezwolenie, wydane na mo-
cy art. 26 ustawy o odpadach, na odzysk (recykling) wraków samochodów.   

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 
moŜe odbywać się tylko w miejscu wyznaczonych w trybie przepisów o zagospodarowaniu 
przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.  

Zgodnie z treścią § 2  ust. 1  pkt. 9  litera „d”  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 wrze-
śnia  2002r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko  oraz  szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięć do  sporzą-
dzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 179 poz. 1490)  instalacje do odzysku lub 
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unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych naleŜą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko, dla których raport jest wymagany. Zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych wydaje Wojewoda Opolski (art. 378, ust. 2 
ustawy POS i art. 26, ust. 3, pkt. 1 ustawy o odpadach).  

Na podstawie informacji uzyskanych w Wydziale Komunikacji Starostwa Krapkowic-
kiego na terenie powiatu kasacji poddano następujące ilości pojazdów:  

Tabela 31. Ilość pojazdów poddanych kasacji. 
 

Rok Ilość pojazdów poddanych kasacji 

2002 118 

2003 105 

 

Przyjmując iŜ średnia waga pojazdu wynosi 1 tona, na terenie powiatu krapkowickie-
go złomowaniu powinno zostać poddane ok. 100 ton pojazdów, moŜna załoŜyć, Ŝe ok. ¼ tej 
ilości pochodziła z terenu gminy Zdzieszowice.  

 
Wycofane z uŜytkowania środki transportu przekazywane winny być do uprawnionych 

odbiorców posiadających wymagane prawem zezwolenia. Brak jednolitego systemu informa-
cji, wymiany danych między Wydziałem Komunikacji oraz firmami zajmującymi się rozbiórka 
pojazdów. Aktualnie brak jest systemu rozwiązującego gospodarkę  wrakami samochodo-
wymi w skali powiatu krapkowickiego. 

2.2.3.3. Odpady z czyszczalni ścieków 

 

 Na terenie miasta gminy Zdzieszowice funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków. Eksplo-
atowana jest przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Oczyszczalnia przyjmuje 
ścieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy oraz ścieki przemysłowe z ZK „Zdzieszowice”. 

 
Tabela 32. Odpady z oczyszczalni ścieków wytworzone w 2002r. 
 

Lp Typ oczyszczalni Zarząd-
ca/eksploatator 

Kod od-
padu 

Rodzaj odpadu Ilość 
ton/rok 

190801 skratki 24,20 

190802 Zawartość piaskowników 36,3 

190812 

Szlamy z biologicznego 
oczyszczania ścieków prze-
mysłowych inne niŜ wymienio-
ne w 190811 

3000* 
1 

Oczyszczalnia ście-
ków bytowo-
gospodarczych i 
przemysłowych 

Zakłady Koksow-
nicze „Zdzieszo-
wice” Sp. z o.o. 

190814 

Szlamy z innego niŜ biologicz-
ne oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niŜ wy-
mienione w 190813 

1000* 

 
* eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, ilość ujęta w 
w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji Wojewody Opolskie-
go nr ŚR.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 

Odpady skratek i zawartość piaskowników składowane są na składowisku odpadów 
komunalnych w Krasowej (gmina Leśnica).  

Szlamy poddawane są odzyskowi we własnym zakresie przez ZK Zdzieszowice, jako 
materiał do preparacji wsadu węglowego do baterii koksowniczej przy duŜym zawilgoceniu 
przekazywany uprawnionej firmie (posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie gospodarowania odpadami) 
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2.2.3.4. Opony 

 Wg danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na 
terenie gminy Zdzieszowice oszacowano, Ŝe w roku 2002 powstało ok. 36,8 Mg (ok. 5-8 tys. 
szt.) odpadowych opon samochodowych. Całość opon powstało w ZK Zdzieszowice Sp. z 
o.o. Brak danych o wytworzonych odpadowych oponach przez pozostałych wytwórców (fir-
my, osoby fizyczne) 

Cześć odpadowych opon poza ewidencją zagospodarowywana jest poprzez bieŜni-
kowanie (wulkanizacja), część trafia na składowiska lub na wysypiska dzikie.  
 Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z póź. 
zm.) wprowadziła z dniem 01.07.2003r. zakaz składowania opon całych, z dniem 
01.07.2006r. zakaz składowania części opon. 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępo-
wania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, 
poz. 639, z póź. zm.) nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i 
recyklingu. 
 

2.2.3.5. Akumulatory i baterie  

 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) akumulatory i baterie zostały zakwalifikowane pod 
następującymi kodami: 

⇒ 160601* - baterie i akumulatory ołowiowe 

⇒ 160602* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

⇒ 160603* - baterie zawierające rtęć 
⇒ 160604  - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603) 

⇒ 160605  - inne baterie i akumulatory 

⇒ 160606* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów  

⇒ 200133* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienio-
nymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 

⇒ 200134 - baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 200133 
 
Brak danych o ilości zuŜytych akumulatorów wytworzonych na terenie gminy Zdzie-
szowice. 
 

Dzięki ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie po-
stępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 
Nr 63, poz. 639, z póź. zm.) rynek odpadowymi akumulatorami ołowiowymi został uregulo-
wany.  

 
Część akumulatorów ołowiowych przekazywana jest bezpośrednio przez sklepy oraz 

hurtownie akumulatorów do punktów ich skupu. Firmy te nie zawsze prowadzą obrót ewi-
dencyjny odpadami. Jednak moŜna przyjąć, Ŝe 100% akumulatorów pochodzących ze zbiór-
ki, dokonanej dzięki opłacie depozytowej trafia do legalnych instalacji ich unieszkodliwienia i 
odzysku (najbliŜej Zdzieszowice – firma Baterpol w Świętochłowicach i Huta Orzeł Biały w 
Bytomiu).  

 
 W/w  ustawa nakłada na producentów i importerów akumulatorów i baterii obowiązek 
ich odzysku i recyklingu. 
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2.2.3.6. Urządzenia elektroniczne i elektryczne 

 

W grupie zuŜytych i wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych znajdują się: 

− wielko- i małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego (ilości Mg/rok oszaco-
wane w rozdz. 2.1.2) 

− sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 

− sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny 

− sprzęt oświetleniowy 

− zabawki elektroniczne  

− sprzęt rekreacyjny i sportowy 

− sprzęt medyczny 

− przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące 

− automatyczne urządzenia dozujące 

 

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu od-
padów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe urządzenia elektroniczne i elektryczne (z wyłą-
czeniem urządzeń zawierających PCB) zostały zakwalifikowane pod następującymi kodami: 

⇒ 160211* - zuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

⇒ 160212* - zuŜyte urządzenia zawierające wolny azbest 

⇒ 160213* - zuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ wy-
mienione w 160209 do 160212 

⇒ 160214 - zuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 160209 do 160213 

⇒ 160215* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zuŜytych 
urządzeń 

⇒ 160216 - elementy usunięte ze zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 
160215 

⇒ 200121* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
⇒ 200123* - urządzenia zawierające freony 

⇒ 200135* - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 
200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 

⇒ 200136 - zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 
200121, 200123 i 200135 zawierające niebezpieczne składniki 

 

Tabela 33.Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych wytworzone na terenie gminy 
Zdzieszowice w roku 2002, wg danych Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych bezpośrednio od firm, 
Mg/rok 

 

Kod Ilość wytworzona w roku 
2002  Mg/rok 

160213* 0,0318 

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 
639, z póź. zm.) nakłada na producentów i importerów n/w urządzeń obowiązek ich odzysku 
i recyklingu: 

− urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zuboŜające warstwę ozonową (CFC 
i HCFC) 

− urządzenia chłodnicze i zamraŜające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospo-
darstw domowych zawierające substancje zuboŜające warstwę ozonową (CFC i HCFC)  

− chłodziarki i zamraŜarki typu domowego zawierające substancje zuboŜające warstwę 
ozonową (CFC i HCFC) 

− lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 
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Ilość podana w tabeli nr 33 jest niedoszacowana. Do powyŜszych odpadów naleŜy do-

liczyć odpady urządzeń AGD i TV znajdujące się w strumieniu odpadów wielko i małogabary-
towych komunalnych.  

Aktualnie brak na terenie gminy Zdzieszowice oraz powiatu krapkowickiego selektyw-
nej zbiórki odpadów urządzeń elektronicznych i elektrycznych pochodzenia komunalnego. 
Brak równieŜ, w tym na terenie województwa opolskiego, instalacji i urządzeń bezpiecznego 
unieszkodliwiania urządzeń zawierających substancje zuboŜające warstwę ozonową.  
 

2.2.3.7. Odpady PCB 

 
 PCB – (definicja -  art. 3, ust. 3 pkt. 12 ustawy o odpadach) rozumie się przez to poli-
chlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny za-
wierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyŜej 0,005% wagowo łącznie 

 
PCB, obok azbestu, została zakwalifikowana do substancji stwarzających szczególne 

zagroŜenie dla środowiska (art. 160, ust. 2 POŚ).  
 
Od stycznia 2003r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego prowadzi, na mocy art. 162, ust. 7 rejestr urządzeń zawierających PCB. 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) urządzenia zawierające PCB zostały zakwalifikowane 
pod następującymi kodami: 

⇒ 160209* - transformatory i kondensatory zawierające PCB 

⇒ 160210* - zuŜyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne 
niŜ wymienione w 160209 

 
Na podstawie informacji przesłanej przez właścicieli urządzeń Wojewodzie opolskiemu 
ustalono, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice, wg stanu na dzień 31.12.2003r, brak zare-
jestrowanych urządzeń, w których jednoznacznie stwierdzono obecność PCB.  
 
W tabeli nr 34 przedstawiono wykaz urządzeń, które mogą zawierać PCB.   
 
Tabela 34. Wykaz urządzeń znajdujących się na terenie gminy Zdzieszowice, które mogą zawie-
rać PCB. 

Właściciel 
urządzenia 

Nazwa urządzenia 
zawierającego PCB 

Miejsce występowania instalacji 
lub urządzenia mogącego za-

wierać PCB 

Ilość 
PCB 

Jed-
nostki 
miary 

TOC – 100/10 Zdzieszowice 200 kg 

TONb.15 Januszkowice Kruszbet 470 kg 

TO…/15 Januszkowice Jaz 275 kg 

TOHb…./20 Januszkowice OSR.Z.A. 112 kg 

TONz…../20 Januszkowice Stocznia 160 kg 

TAOa………../15 Januszkowice Wieś 225 kg 
ATO 354/22 Zdzieszowice Górna 1 275 kg 

ATO 374/22 Zdzieszowice Górna 4 470 kg 

TO………/15 Zdzieszowice Hotel 470 kg 

TZ………../20 Zdzieszowice Koziels 280 kg 

TO………../15 Zdzieszowice Miasto 225 kg 
TAOa………/15 Zdzieszowice OZK 1 225 kg 

TON Zdzieszowice OZK 2 225 kg 

TO…………../15 Zdzieszowice OZK 3 275 kg 

TO…………./15 Zdzieszowice Szkoła 275 kg 

TO……………./15 Zdzieszowice Warsztat 275 kg 

TO……/15 Zdzieszowice Zebiec 275 kg 
TO…../15 Zdzieszowice ZK3 225 kg 

TO……./15 śyrowa PGR 225 kg 

Zakład Energe-
tyczny Opole 
S.A. 

TAOb…../15 śyrowa Wieś 160 kg 
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Powstanie do roku 2010 odpadów zawierających PCB zadeklarowały takŜe Za-

kłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., brak danych o ilościach.  
 
 
 Art. 40 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z 
póź. zm.) stanowi: „posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z 
nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemoŜliwe, do unieszkodli-
wienia tych odpadów, w terminie nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r”. 
 
 
 W kraju aktualnie nie ma instalacji mogącej unieszkodliwiać urządzenia (w całości) 
zawierające PCB. Zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie na 
eksport tych urządzeń celem ich unieszkodliwienia w instalacjach zlokalizowanych w krajach 
Unii Europejskiej posiadają dwie firmy w Polsce: 

− INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu 

− POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie 
 
 Dekontaminację (oczyszczanie) olejów zanieczyszczonych PCB wykonuje firma 
„CHEMEKO” Sp. z o.o. we Włocławku. 

 

2.2.3.8. Odpady azbestowe 

 
 Właściwości azbestu spowodowały, Ŝe znalazł on duŜe zastosowanie w budownic-
twie. W Polsce ponad 90% azbestu zuŜyto do produkcji wyrobów cementowo-azbestowych.  
 
 W 1997r. wprowadzono zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest. W maju 
2002r Rada ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”.  
 W oparciu o oszacowania przyjęte w powyŜszym dokumencie ocenia się, Ŝe w woje-
wództwie opolskim ilość wyrobów cementowo-azbestowych wynosi: 
 

Tabela 35. Ilość wyrobów cementowo-azbestowych w województwie opolskim. 

 

Płyty cemntowo-azbestowe Rury cementowo-azbestowe Razem 
tys. m2 Mg Mg Mg 
27 810 305 910 19 800 325 710 

 
Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

 

 Do chwili obecnej około 90% obiektów zawierających azbest jest niezinwentaryzowa-
na. MoŜna załoŜyć, Ŝe około 10% z powyŜszej ilości znajduje się na terenie powiatu krapko-
wickiego.  
 Zgodnie z art. 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze-
mieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876): wykorzystanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w uŜytkowanych instalacjach lub 
urządzeniach nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia 2032r. 
 
 Zgodnie z w/w rozporządzeniem właściciel, zarządca lub uŜytkownik miejsca w któ-
rym znajduje się azbest do maja 2004r. musi przeprowadzać przegląd oraz przedstawić Wo-
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jewodzie informację o ilości materiałów zawierających azbest. Informacja podlega corocznej 
aktualizacji. Osoby fizyczne w/w informacje przedkładają prezydentowi/burmistrzowi/wójtowi 
gminy.  
 

W oparciu o powyŜsze rozporządzenie Urząd Miejski Zdzieszowice dokonał inwenta-
ryzacji ilości i rodzajów materiałów zawierających azbest. 
 
W tabeli nr 36 przedstawiono wyniki inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. Stan 
na dzień 26.03.2004r. kolorem niebieskim zaznaczono dane szacunkowe  
 
Tabela 36. Wykaz miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest zewidencjo-
nowane na terenie gminy Zdzieszowice, stan na dzień 26.03.2004r. 

 

Lp. Nazwa wyrobu  
zawierającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 
zawierającego azbest (adres) 

Jed-
nostka 
miary 

Ilość Uwagi  

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  ZDZIESZOWICE   ul. 
Piastów 6 

Publiczne Przedszkole nr 6 
im. Jana Brzechwy 

 
m

2 
 

7,5 

Daszek nad wejściem 
do Przedszkola 

Stan: uszkodzenie 
małe 

 
2. 
 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  ZDZIESZOWICE  ul. 
Wschodnia 2 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 

 
m

2
 

 
100 

 
Zadaszenie wiaty 

3. 
Rury wodociągowe ciśnie-

niowe 
azbestowo-cementowe 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Kopernika  -  Plac 1-go Maja 

 
mb 

 

 
360 

Rury o średnicy 
DN = 150 mm 

4. 
Rury wodociągowe ciśnie-

niowe 
azbestowo-cementowe 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Strzelecka 

 
mb 

 

 
250 

Rury o średnicy 
DN = 150 mm 

5. 
Rury wodociągowe ciśnie-

niowe 
azbestowo-cementowe 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Korfantego 

 
mb 

 

 
300 

Rury o średnicy 
DN = 100 mm 

6. 
Rury wodociągowe ciśnie-

niowe 
azbestowo-cementowe 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Góry św. Anny 

 
mb 

 

 
550 

Rury o średnicy 
DN = 150 mm 

7. 
Rury wodociągowe ciśnie-

niowe 
azbestowo-cementowe 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Orzeszkowej 

 
mb 

 

 
660 

Rury o średnicy 
DN = 100 mm 

 
8. 
 

Sznur azbestowy 
-izolacja rur co. 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Kościuszki 5 

Wspólnota Mieszkaniowa 
mb 140 

Izolacja rur co. na 
strychu 

i w piwnicy  

9. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE  

ul. Korfantego 11 
m

2
 6,30 Stan: dobry 

10. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE  

ul. Solownia 20B 
m

2
 50 Stan: dobry 

11. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE  

ul. K. Miarki 21 
m

2
 136 

Dach domu mieszkal-
nego 

Stan: dobry 

 
12. 

 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Pionierów 3 

m
2
 175 

Dach domu mieszkal-
nego 

Stan: zadowalający 

13. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  JASIONA  
ul. Myśliwca 1 

m
2
 120 

Dach domu mieszkal-
nego 

Stan: uszkodzenie 
średnie 
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14. 

 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  JANUSZKOWICE  
ul. Działkowca 

m
2
 42 

Dach altany na dział-
ce letniskowej 

Stan: zadowalający 
 

 
15. 

 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  ZDZIESZOWICE  
ul. Wolności 7 

m
2
 7,5 

Zadaszenie garaŜu 
Stan: niezadowalają-
cy, płyty popękane 

16. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE 

ul. Graniczna 15 
m

2
 153 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego i 
daszek nad wejściem 
Stan: zadowalający 

17. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  ZDZIESZOWICE 
ul. Graniczna 17 

m
2
 153 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego i 
daszek nad wejściem 
Stan: zadowalający 

18. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE 

ul. Boczna 1 
m

2
 120 

Dach budynku go-
spodarczego 

19. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE 

ul. Wschodnia 57 
m

2
 10 

Dach budynku go-
spodarczego 

20. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE 

ul. Odrzańska 7A 
m

2
 12 

Dach budynku go-
spodarczego 

21. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ZDZIESZOWICE 

ul. Solownia 18 
m

2
 165 

Dach dwuspadowy 
stodoły  

i daszek budynku 
gospodar. 

22. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  ZDZIESZOWICE 
ul. K. Miarki 84 

m
2
 144 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego 

23. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  ZDZIESZOWICE 
ul. K. Miarki 78 

m
2
 96 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego 

24. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  śYROWA 

ul. Wojska Polskiego 3 
m

2
 10 

Zadaszenie garaŜu 
Stan: niezadowalają-

cy 

25. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  śYROWA 
ul. Domańskiego 8 

m
2
 15 

Dach budynku go-
spodarczego 

Stan: niezadowalają-
cy 

26. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  śYROWA 

ul. Domańskiego 12A 
m

2
 180 

Dach budynku go-
spodarczego 

Stan: zadowalający 

27. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  śYROWA 

ul. Domańskiego 18 
m

2
 150 

Dach budynku go-
spodarczego 

Stan: zadowalający 

28. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  śYROWA 

ul. Wojska Polskiego 12 
m

2
 10 

Dach budynku go-
spodarczego 

Stan: niezadowalają-
cy 

29. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  OLESZKA 

ul. Kościuszki 2 
m

2
 30 

Dwa daszki budynków 
gospodarczych 

30. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 
ul. Kościuszki 31A 

m
2
 9 

Daszek budynku 
gospodarczego 

 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   31 

31. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 

47-330  JASIONA 
ul. Kościuszki 

Sklep spoŜywczy 
m

2
 3,75 

Zadaszenie wiaty  
Stan: zadowalający 

32. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 
ul. Kościuszki 33 

m
2
 85 

Dach budynku go-
spodarczego 

 

33. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 

47-330  JASIONA 
ul. Krótka 12 

(teren – obręb wsi śyrowa) 
m

2
 400 

Dach dwuspadowy 
budynku gospo-

darczego  
(budynek byłego 

PGR) 

34. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 

ul. Główna 29 
m

2
 72 

Dach budynku go-
spodarczego 

 

35. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 

ul. Główna 19 
m

2
 168 

Dachy budynków 
gospodarczych 

 

36. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 

ul. Główna 14 
m

2
 15 Zadaszenie garaŜu 

37. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 

ul. Główna 7 
m

2
 66 

Dach budynku go-
spodarczego 

38. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  JASIONA 
ul. Główna 17 

m
2
 350 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego 

 
39. 

 

Płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa 

47-330  JASIONA 
ul. Myśliwca 13 

 
m

2
 40 

Zadaszenie wiaty 
(garaŜ) 

40. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JASIONA 

ul. Główna 24 
m

2
 40 

Dach budynku go-
spodarczego 

41. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Wolności 60A 
m

2
 112 

Dach domu mieszkal-
nego 

42. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Wolności 39 
m

2
 48 

Dach budynku go-
spodarczego 

43. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Lompy 18 
m

2
 45 

Dach budynku go-
spodarczego 

Stan: niezadowalają-
cy 

44. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Spokojna 1 
m

2
 168 

Dach budynku go-
spodarczego 

45. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Wolności 31 
m

2
 45 

Dach budynku go-
spodarczego 

46. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  JANUSZKOWICE  

ul. Lompy 10 
m

2
 90 

Dach budynku go-
spodarczego 

47. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ROZWADZA  

ul. Szkolna 9 
m

2
 30 

Dach budynku go-
spodarczego 

48. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  ROZWADZA  
ul. Pstrowskiego 20 

m
2
 160 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego 

49. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ROZWADZA  

ul. Korfantego 8 
m

2
 100 Dach stodoły 
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50. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  ROZWADZA  
ul. Zdzieszowicka 27 

m
2
 120 

Dach dwuspadowy 
domu mieszkalnego 

51. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  KRĘPNA  

ul. Cegielniana 
m

2
 630 

Dachy dwuspadowe 
na 4 budynkach 

gospod. + ściany na 
jednym z nich (bu-
dynki byłego PGR) 

52. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  KRĘPNA  
ul. Odrzańska 3 

m
2
 104 

Dach budynku go-
spodarczego  

i domu 

53. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  KRĘPNA  
ul. Odrzańska 8 

m
2
 24 

Dach budynku go-
spodarczego  

54. 
Płyty faliste azbestowo-

cementowe dla budownictwa 
47-330  KRĘPNA  
ul. Jasiońska 16 

m
2
 10 

Dach budynku go-
spodarczego  

55. 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budow-

nictwie 

47-330  KRĘPNA  
ul. Zdzieszowicka 17 

m
2
 

 
120 

Dach domu mieszkal-
nego 

 
Źródło: dane urzędu miasta i gminy Zdzieszowice 

 
śadna z ankietowanych, do celów sporządzenia niniejszego planu, jednostek gospo-

darczych, nie przekazała informacji o ewentualnym posiadaniu materiałów zawierających 
azbest. 
 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. we wniosku o wydanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów (decyzja wydana przez Wojewodę Opolskiego, nr ŚR.III-HS-6620-
43/03 z dnia 18.05.04r) zadeklarowały powstanie 250 ton odpadów zawierających azbest – 
kod klasyfikacyjny 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 
 

2.2.3.9. Oleje odpadowe 

 
Oleje odpadowe to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się juŜ do 

zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zuŜyte oleje sil-
ników spalinowych i oleje przekładniowe, a takŜe oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hy-
drauliczne. Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, 
bazy transportowe i remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.  

 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady olejowe zakwalifikowano do grupy 13.  
 

Z danych inwentaryzacyjnych o ilościach i rodzajach odpadów wytworzonych na tere-
nie gminy Zdzieszowice w roku 2002 wynika, Ŝe powstało 13,57 ton odpadów olejowych. 
Jest to ilość nieodoszacowana.  
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3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 

ZDZIESZOWICE 
 

3.1. Organizacja i zarządzanie 
 

 

 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach 
(ustawa z dnia 13 września 1996r. DzU. Nr 132, poz. 622, z póŜ. zm.) gminy „organizują se-
lektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów 
niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmują-
cymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzajami odpadami”. 
 
 Realizacja powyŜszych zadań odbywa się poprzez właściwy wydział Urzędu Miej-
skiego Zdzieszowice.  
  

Rada Gminy na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001r, Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z póź. 
zm.) wydała dnia 28 maja 1997r. uchwałę nr XXXVIII/265/97 w sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. 
 
Uchwała nakłada obowiązki na właścicieli/administratorów nieruchomości: 

− gromadzenie odpadów stałych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w 
pojemnikach w zaleŜności od ilości wytwarzanych odpadów; systematyczne usu-
wanie nagromadzonych odpadów,  

− utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym i porządkowym w/w pojemników,  

− odpady komunalne powinny być usuwane przez uprawnione przedsiębiorstwa wy-
wozowe 

− zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, świadczenie usług musi być po-
twierdzone rachunkami, 

 
 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania związane z utrzymaniem 
czystości i porządku w gminie oraz gospodarka odpadami leŜą w kompetencji Referatu Infra-
struktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska (wypis):  
 
� zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz 

dbanie o utrzymanie porządku i czystości 
� dokonywanie przeglądu terenu w zakresie dzikich wysypisk 
� kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku, ładu na terenach komunalnych, 

posesjach prywatnych i innych terenach, 
� wydawanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wywozu i unieszkodli-

wiania nieczystości stałych i płynnych 
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   34 

3.2. Zakres działalności i podział kompetencji firm świadczących usługi 
komunalne 
 

3.2.1. Odbiór odpadów komunalnych 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) na prowadzenie przez przedsię-
biorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

 
Tabela 37. Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie 
gminy Zdzieszowice: 

 

Lp Nazwa Adres Nr decyzji data wydania data waŜno-
ści 

1 
ALTVATER SULO Pol-
ska Sp. z.o.o.,  
Oddział w Krapkowicach 

ul. Piastowska 38 
47-303 Krapkowice 

RG-7050/2/02 01.07.2002 01.07.2005r 

2 

EKO-Transport – Usługi 
transportowe – wywóz 
nieczystości stałych w 
kontenerach KP7, 
Pieszczeminko Adam 

ul. Góry Św. Anny 36 
47-330 Zdzieszowice 

RG-7050/1/2002 23.05.2002r. 23.05.2013r 

3 

RETHMANN PUS 
Sp.z.o.o. w Gliwicach, 
Oddział w Kędzierzynie-
Koźlu 

ul. Chrobrego 41, 
47-200 Kędzierzyn-
Koźle 

OŚ.7050-5/03 24.11.2003r. 31.12.2010r 

 
 
Ponadto na terenie gminy usługi odbioru odpadów świadczy firma Zakład Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach (ul. Wschodnia 2, 47-330 
Zdzieszowice) będąca zakładem budŜetowym gminy Zdzieszowice. 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) – gminne jednostki organizacyjne 
prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie określonym w art. 7 pkt. 1 tj. 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zwolniona z obowiązku 
zezwoleń na jej prowadzenie. 

 
Do wszystkich wszystkich/wszystkich firm wysłano do wypełnienia ankiety dotyczące 

prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Zdzie-
szowice 

 
Informacje uzyskane od firm transportowych przedstawiono w tabelach nr 37 - 41. 

Wszystkie przedstawione w tabelach dane dotyczą lat 2002r i 2003.  
 

 
Gromadzenie odpadów 
 
Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są po-
jemniki o pojemnościach 120l, 240l, 1100l, 7 m3. W obrębie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej  przewaŜa model oparty o gromadzenie odpadów w małych pojemnikach 120 l. i 
240 l. ustawionych na terenie poszczególnych posesji. Na obszarach zabudowy wielorodzin-
nej do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głównie pojemniki 1100 l.  
 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   35 

Tabela 38. Rodzaje i ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, dane za lata 
2002 i 2003 

 

Firma Rodzaj pojemnika 

Domy 
jednoro-
dzinne [szt. pojem-
ników] 

Budynki 
wielorodzin-

ne 
[szt. pojem-

ników] 

Instytucje, 
zakłady i 

inne 
[szt. pojem-

ników] 

RAZEM 

ROK 2002 
0,12 m

3 
14 0 0 14 

0,24 m
3 

17 0 0 17 
ALTVATER 
SULO 

1,1 m
3 

0 66 0 66 
PIESZCZE-
MINKO 

Kontenery 7 m 
3 

0 22 12 34 

0,11 m
3 

90 0 0 90 
0,12 m

3 
1562 0 0 1562 

0,24 m
3 

0 0 0 0 
1,1 m

3 
0 0 41 41 

ZGKiM Zdzie-
szowice 

Kontenery 7 m 
3
 0 0 55 55 

RAZEM 1683 88 108 1879 

ROK 2003 
0,12 m

3 
1638 0 19 1657 

0,24 m
3 

49 0 8 57 
1,1 m

3 
14 0 37 51 

ALTVATER 
SULO 

Kontenery 7 m 
3
 0 60 4 64 

PIESZCZE-
MINKO 

Kontenery 7 m 
3 

0 22 12 34 

0,11 m
3 

90 0 0 90 
0,12 m

3 
1562 0 0 1562 

0,24 m
3 

0 0 0 0 
1,1 m

3 
0 0 41 41 

ZGKiM Zdzie-
szowice 

Kontenery 7 m 
3
 0 0 55 55 

1,1 m
3 

0 0 10 10 RETHMANN 
PUS Kontenery 7 m 

3
 0 0 1 1 

RAZEM 3353 82 187 3622 
 
 
Ponadto na terenie gminy w róŜnych punktach ustawiono pojemniki do selektywnego groma-
dzenia surowców wtórnych – szczegółowy opis w rozdziale nr 3.2.7. 
Zwiększenie liczby pojemników w zabudowie jednorodzinnej nie wynika z faktu zwiększenia 
liczby umów z mieszkańcami, lecz z faktu wycofania się z rynku jednego z przewoźników, 
firmy UWE-EKO z Kędzierzyna-Koźla. Firma ta aktualnie znajduje się w likwidacji, brak moŜ-
liwości uzyskania informacji. 
 
 
Odbiory odpadów 
 
Odpady komunalne wymieszane odbierane są na podstawie zawartych umów (określających 
rodzaj opróŜnianych pojemników i częstotliwość wywozu) lub zleceń. 
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Tabela 39. Ilość zawartych umów na obiór odpadów komunalnych oraz częstotliwość wywozu 
odpadów, dane za rok 2003 

 
ALTVATER SULO PIESZCZEMINKO ZGKiM Zdzieszowice RETHMANN PUS 

wyszczegól-
nienie Ilość 

umów 

częstotli-
wość 

wywozu 

Ilość 
umów 

częstotli-
wość 

wywozu 

Ilość 
umów 

częstotli-
wość 

wywozu 

Ilość 
umów 

częstotli-
wość 

wywozu 
Indywidualne z 
właścicielami 
domów jedno-
rodzinnych 

1701 

Co 2 
tygodnie 

lub 1 raz w 
miesiącu 

- - 1750 
Co 2 

tygodnie 
- - 

Zbiorowe  - 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, 
wspólnoty 
mieszkaniowe, 
zarządcy bu-
dynków 

1 
2 razy w 
tygodniu 

16 
2, 3 razy w 
miesiącu 

75 

Wg zgło-
szenia 

telefonicz-
nego  

- - 

Instytucje, 
firmy, itp 

68 

Co 2 
tygodnie 

lub 1 raz w 
miesiącu 

5 
1 raz w 

miesiącu 
25 

Wg zgło-
szenia 

telefonicz-
nego  

7 

Raz w 
tygodniu, 

zgłoszenie 
telefonicz-

ne 

 
Brak danych o ilości gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, w związku 

z tym brak moŜliwości oceny czy 100% gospodarstw objętych jest zorganizowanym odbio-
rem odpadów bytowo-gospodarczych. 

Na podstawie bilansu ilości odbieranych odpadów bytowo-gospodarczych moŜna 
przyjąć, Ŝe zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest całość gospodarstw domowych w 
gminie Zdzieszowice. Jednak naleŜy potwierdzić to kontrolą wypełniania obowiązków usu-
wania odpadów przez właścicieli posesji (dokonywane przez StraŜ Miejską). Uzupełnienia 
wymaga zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz selektyw-
na zbiórka surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych. 

 
Tabela 40. Ceny odbioru odpadów komunalnych 

 

wyszczególnienie 

Odpady komu-
nalne wymiesza-

ne 
[zł/opróŜnienie] 

Odpady wielko-
gabarytowe* 

odpady groma-
dzone selektyw-

nie 

Indywidualne z właścicielami domów jednorodzinnych 
0,11 m

3
 4,50 - 

0,12 m
3 

4,88 - 4,90 - 

0,24 m
3 

10,5 - 

1,1 m
3 

32,0 - 32,54 - 

Kontenery 7 m 
3 115,02  - 103,0 + waga 

na składowisku 
Brak danych 

Bezpłatnie (odpady 
gromadzone w wor-

kach 80 l ) 

Zbiorowe  - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy budynków 
0,12 m

3 
  - 

0,24 m
3 

 - - 

1,1 m
3 

20,80 – 32,0 - - 

Kontenery 7 m 
3 103,0 + waga na 

składowisku 
Brak danych - 

Instytucje, firmy, itp. 
0,12 m

3 
4,88 – 4,90 - - 

0,24 m
3 

10,5 - - 

1,1 m
3 

31,75 – 32,54 - - 

Kontenery 7 m 
3 115,02  - 103,0 + waga 

na składowisku 
- - 

 
Średnioroczny koszt wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w roku 2002 
wyniósł ok. 32,00 zł. brutto/osobę, co daje obciąŜenie w rocznych wydatkach przeciętnego 
gospodarstwa domowego w gminie Zdzieszowice (3,8 osoby na gospodarstwo) kwotę ok. 
120,00 zł.  
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Tabela 41. Wykaz środków transportu. 

 

Lp Nazwa Rok zakupu Stan tech-
niczny 

Przeznaczenie 
(śmieciarka, kon-
tenerowy, inne) 

RETHMANN PUS Sp. z o.o. 
1 Mercedes – actros  dobry śmieciarka 

2 Mercedes  dobry śmieciarka 

3 IVECO  dobry kontenerowiec 

4 Mercedes – actros  dobry asenizacyjny 

5 Star 200  dobry asenizacyjny 

6 Mercedes  dobry skrzyniowy 
ALTVATER SULO POLSKA Sp. z o.o. 

1 Mercedes Benz   kontenerowiec 

2 Mercedes Benz   śmieciarka 

3 Mercedes Benz   śmieciarka 

4 Mercedes Benz   śmieciarka 

5 Mercedes Benz   śmieciarka 

6 Mercedes Benz   śmieciarka 

7 Mercedes   uniwersalny 

8 Mercedes Benz   śmieciarka 

9 Mercedes Benz   śmieciarka 

10 Mercedes Benz   śmieciarka 

11 Mercedes Benz   śmieciarka 

12 STAR W200   wywrotka 

13 Mercedes Benz   zamiatarka 
ZGKiM Zdzieszowice 

1 Star 200 1990 dobry kontenerowiec 

2 Star 200 1984 dobry kontenerowiec 

3 Star 1142 1998 dobry kontenerowiec 

4 Jelcz 1989 dobry śmieciarka 

5 SK-2 1996 dobry śmieciarka 
PIESZCZEMINKO 

1 STAR 200 1999 dobry kontenerowiec 

2 STAR 200 1999 dobry kontenerowiec 

3 Kontenerowiec  dobry kontenerowiec  

 
 
Bilans odpadów bytowo-gospodarczych wymieszanych odebranych w 2002r. od wy-
twórców (gospodarstwa domowe i obiekty infrastruktury) z terenu gminy Zdzieszowi-
ce. 
 
Na podstawie informacji przesłanych od firm sporządzono bilans ilości odpadów komunal-
nych odebranych w roku 2002 od ich wytwórców – tabela nr 42. 
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Tabela 42. Ilość odpadów bytowo-gospodarczych odebrana od wytwórców  - ton/rok   

 

wyszczególnienie ALTVATER SU-
LO PIESZCZEMINKO ZGKiM Zdzie-

szowice RETHMAN PUS razem 

ROK 2002 
Indywidualne z właści-
cielami domów jedno-
rodzinnych 

0 564 - 

Zbiorowe  - spółdziel-
nie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszka-
niowe, zarządcy bu-
dynków 

450 

968,7 2278 - 

4260,7 

Instytucje, firmy, itp 0 108,1 583 - 691,1 
RAZEM 450 1076,8 3425 - - 

Ogółem wywóz  4951,8 
ROK 2003 
Indywidualne z właści-
cielami domów jedno-
rodzinnych 

0 574 - 

Zbiorowe  - spółdziel-
nie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszka-
niowe, zarządcy bu-
dynków 

1185 

968,7 1568 - 

4295,7 

Instytucje, firmy, itp 0 108,1 574 - 682,1 
RAZEM 1185 1076,8 2716 -  

Ogółem wywóz 4977,8 
 
  
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice 
powstaje ok. 3647,015 ton odpadów bytowo-gospodarczych (tabela nr 12) wytwarzanych 
przez mieszkańców oraz 1814,45 odpadów bytowo-gospodarczych wytwarzanych w instytu-
cjach, firmach, zakładach (tabela nr 13). Ogółem  5461,465 ton/rok. Łącznie z odpadami 
wielkogabarytowymi, odpadami budowlanymi, z pielęgnacji terenów zielonych z utrzymania 
czystości ulic i placów na terenie gminy statystycznie powstaje rocznie ogółem 6973,066 ton 
odpadów 
 

Ilość odebranych w 2003r odpadów komunalnych od mieszkańców i jednostek go-
spodarczych wyniosła 4977,8 ton.  
 

Z powyŜszego zestawienia nie wynika jednoznacznie, Ŝe zorganizowaną zbiórką od-
padów nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy. NaleŜy potwierdzić to kontrolą wypełniania 
obowiązków usuwania odpadów przez właścicieli posesji (dokonywane przez StraŜ Miejską). 
Uzupełnienia wymaga zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
oraz selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych.  
 

3.2.2. Utrzymanie czystości i porządku na drogach lokalnych i placach, 
letnie i zimowe oczyszczanie dróg 
 
 Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Miejskiego zadania związane z utrzyma-
niem czystości i porządku na drogach lokalnych i placach zlecane są, po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej, firmom. 
 

W latach 2002 i 2003 zadania te wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Zdzieszowicach. 
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 Na podstawie informacji przesłanej przez w/w Zakład ustalono: 
Rok 2002: 
- ilość odpadów z utrzymania czystości na drogach lokalnych i placach:  130 ton 
- ilość odpadów z letniego i zimowego utrzymania dróg:    241 ton 

razem: 371 ton 
Rok 2003: 
- ilość odpadów z utrzymania czystości na drogach lokalnych i placach:  19 ton 
- ilość odpadów z letniego i zimowego utrzymania dróg:    177 ton 

razem: 196 ton 
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice 
powstaje ok. 206,235 ton odpadów z czyszczenia ulic i placów  (tabela nr 14).  
 

3.2.3. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych. 
 
 Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Miejskiego zadania związane z odbiorem 
odpadów z koszy ulicznych zlecane są, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, fir-
mom. 
 

W latach 2002 i 2003 zadania te wykonywał Zakład Gospodarki komunalnej i Miesz-
kaniowej w Zdzieszowicach. 
 
 Na podstawie informacji przesłanej przez w/w Zakład ustalono: 
Rok 2002: 
- wywóz odpadów z koszty ulicznych:  96 ton 

Rok 2003: 
- wywóz odpadów z koszty ulicznych:  96 ton 

 
  

3.2.4. Pielęgnacja terenów zieleni 
 
 Pielęgnacja terenów zieleni ogólnodostępnych (koszenie trawy, utrzymanie czystości, 
cięcie Ŝywopłotów,  cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, jesienne grabienie liści, itp.) pod-
ległych Urzędowi wykonuje na zlecenie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Zdzieszowicach. 
 
 Z informacji przesłanej przez w/w zakład wynika, Ŝe w wyniku pielęgnacji terenów 
zieleni  w roku 2002 powstało 38 m3 odpadów, w roku 2003 – 34 ton. 
 
 Pielęgnacją pozostałych terenów zieleni zajmują się ich administratorzy.  
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice 
powstaje ok. 185,788 ton odpadów z pielęgnacji terenów zielonych (tabela nr 14).  
 
 

3.2.5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
 

Zorganizowaną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dokonują spółdzielnie miesz-
kaniowe, zarządcy mienia komunalnego.  
 
Częstotliwość zbiórki dokonywana jest śr. 1 raz w roku.  
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Na terenie zabudowy jednorodzinnej zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie jest 

organizowana. 
 
 Na podstawie danych statystycznych wyliczono, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice 
powstaje ok. 337,38 ton odpadów wielkogabarytowych (tabela nr 14).  
 
 

3.2.6. Zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt 
 
 Zbieranie z terenów publicznych, w tym przede wszystkich z dróg, zwłok zwierząt 
bezdomnych lub wolnoŜyjących (leśnych, polnych) jest nie uregulowane.  
 
 Zgodnie z art. 3 pkt 2, ust. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w/w 
zadanie naleŜy do własnych gminy. 
 
 

3.2.7. Selektywna zbiórka surowców wtórnych 
 
 Aktualnie selektywną zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy Zdzieszowice wy-
konuje jedna firma: ALVATER SULO Sp.z o.o. w Krapkowicach, ul. Piastowska 38. 
 
Selektywna zbiórka prowadzona jest od maja 2003r.  
 
Tabela 43. Ilości i rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dane za rok 
2003 
 

Rodzaj pojemnika Rodzaj odpadu 
Domy jednorodzin-

ne 
[szt. pojemników] 

Budynki wielo-
rodzinne 

[szt. pojemni-
ków] 

Instytucje, zakłady 
i inne 

[szt. pojemników] 

Rok 2003 
Tworzywa sztuczne 600   

Makulatura, karton 600   

Worki (80L, 3 szt. 
wśród klientów 
indywidualnych 
przy wywozie 1x w 
miesiącu)  

Szkło  600   

Kontenery 7 m 
3
 Makulatura, kartony   1 

Tworzywa sztuczne  22  
Pojemniki 2,5 m

3
  

Makulatura, karton  22  

Pojemniki 1,5 m
3
 Szkło   22  

 
 
Odpady transportowane są na teren bazy magazynowej firmy, mieszczącej się w Krapkowi-
cach, przy ul. Piastowskiej 38, gdzie podlegają segregacji, pakowaniu i spedycji do firm recy-
klingowych. 
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Tabela 44. Ilości odpadów z selektywnej zbiórki, dane za rok i 2003 
 
 

Two-
rzywa 
sztucz-
ne 

Makula-
tura, 
kartony 

Szkło  Złom 

Odpady 
zielone, 
biode-
grado-
walne 

Odpady 
niebez-
pieczne 

tekstylia 

Odpady 
wielko-
gabary-
towe* 

Rok 2003 
Indywidualne z właścicie-
lami domów jednorodzin-
nych 

22,0 17,0 25,0 - - - - - 

Zbiorowe  - spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, zarządcy 
budynków 

- - - - - - - - 

Instytucje, firmy, itp - - - - - - - - 

RAZEM 22,0 17,0 25,0 0 0 0 0 0 
 
 
Łącznie na terenie gminy Zdzieszowice z masy wymieszanych odpadów komunalnych w 
roku 2003 pozyskano 64,0 ton surowców wtórnych. (za pół roku działalności) 
 
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe obecnie poziom selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych osiągnął ok. 1,25 % wagowy ogółu masy odpadów komunalnych wytwarza-
nych w gminie Zdzieszowice.  
 
Z ogółu wytwarzanych odpadów opakowaniowych na terenie gminy 50% stanowią opakowa-
nia wytwarzane w obiektach infrastruktury (głównie duŜe sklepy, hurtownie). Pomioty te we 
własnym zakresie prowadzą gospodarkę odpadami. Średnioroczną ilość odpadów opakowa-
niowych wytworzoną w roku 2003 w gospodarstwach domowych oszacowano na poziomie 
ok. 800 ton.  
 
 

3.2.9. Składowisko odpadów komunalnych. 
 

Gmina Zdzieszowice nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady wywoŜo-
ne są na składowisko gminy Leśnica (powiat Strzelce Opolskie). Składowisko znajduje się w 
miejscowości Krasowa.  

 
Składowisko jest składowiskiem odpadów obojętnych i innych niŜ niebezpiecznych. 
 
WyposaŜone jest m.in. w uszczelnioną kwaterę deponowania odpadów, wagę samo-

chodową. 
Przewidywany termin eksploatacji składowiska – do końca 2008r.  
 
Składowisko przyjmuje odpady komunalne oraz wybrane rodzaje odpadów spoza 

grupy 20 (inne niŜ komunalne).  
 

Cena przyjęcia odpadów komunalnych (kod 200301) – 36,38 zł brutt/tonę + opłata 
środowiskowa, w roku 2004 w wysokości 14,75 zł. 
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4. AKTUALNY STAN W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTU, ZBIÓRKI, ODZYSKU, 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
 

4.1. Stan prawny 
 
 Do 7 lutego 2003r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, 
unieszkodliwienia, transportu i zbierania odpadów komunalnych (grupa 20 wg katalogu 
odpadów) wydawane były na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.). 
 
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, dzień wejścia w Ŝycie – 9 luty 2003r)  zastąpiła 
pojęcia zezwolenia na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunal-
nych, pojęciem zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) – gminne jednostki organizacyjne 
prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie określonym w art. 7 pkt. 1 tj. 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 9 lutego 2003r. w zakre-
sie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych), nie miały 
obowiązku uzyskania zezwoleń na jej prowadzenie. 
 
 Aktualnie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszko-
dliwienia  i zbierania odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art. 26 i 28 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.) natomiast zezwo-
lenia na odbieranie (transport) odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art. 7, 
ust. 1, pkt. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) 
 
 Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwienia, 
transportu i zbierania odpadów innych niŜ komunalne (grupy 01 – 19 wg katalogu odpa-
dów) wydawane są w oparciu o art. 26 i 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.). 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach odzysk lub unieszkodliwianie odpa-
dów moŜe odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospo-
darowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone 
wymagania.  
 
 Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zaliczono do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla której obowiązek sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany (w pełnym zakresie), instalacje do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów innych niŜ niebezpiecznych zaliczono do mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko dla której obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
moŜe być wymagany - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 
 
 Wykaz procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów ujęto w załączniku nr 5 i 6 do 
ustawy o odpadach. 
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Uwaga dotycząca definicji zbierania!! 

Za interpretacją Departamentu prawnego Ministerstwa Środowiska (pismo nr DIOS 
024/76/7474/03/ID z dnia 14.01.2004) cyt.: ”zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 638 ze zm.) firma, która ustawia swoje pojemniki na odpady u 
wytwórcy, a następnie odbiera z nich odpady i transportuje do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania, jest posiadaczem odpadów prowadzącym działalność w zakresie transportu 
odpadów. Definicja zbierania odpadów zawarta w ustawie o odpadach przemawia za przy-
jęciem, iŜ miejscem zbierania jest miejsce, w którym są wykonywane czynności wskazane w 
definicji - umieszczanie w pojemnikach, segregowanie, magazynowanie lub inne działania, 
których celem jest przygotowanie odpadów do transportu do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania (np. zgniatanie, belowanie). Samo ustawienie pojemników na odpady nie jest rów-
noznaczne z prowadzeniem zbierania tych odpadów”.  

 
Ściśle określone rodzaje odpadów posiadacze odpadów mogą przekazywać osobom fizycz-
nym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby. Wyszczególnienie odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przeka-
zywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do 
wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)  

 
Ściśle określone rodzaje odpadów posiadacze odpadów mogą przekazywać firmom, które 
nie posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu tych 
odpadów, zgodnie z art. 33. ust. 5 ustawy o odpadach firmy te muszą zgłosić do starosty 
taką działalność, starosta prowadzi rejestr firm. Wyszczególnienie odpadów w Rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, któ-
rych zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz 
podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) 

 

4.2. Sektor komunalny 

4.2.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 

 Na podstawie wykazu uzyskanego w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Krapkowicach oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego ustalono brak na terenie gminy Zdzieszowice instalacji oraz 
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 

4.2.2. Transport i zbieranie odpadów. 
 

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych wydane w 
oparciu o zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zamieszczono w tabeli 
nr 36). 

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie (w tym transport) odpadów komu-
nalnych wydane w oparciu o zapisy ustawy o odpadach zamieszczono w tabeli nr 46. 
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Tabela 45. Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 
komunalnych. 

 

Lp Nazwa i adres 
siedziby firmy 

adres miejsca 
zbierania 
(obiektu) 

Obszar obję-
ty transpor-

tem odpadów 

nr decyzji, data 
wydania -  okres 
obowiązywania 

Kody od-
padów 

objętych 
zezwole-
niem na 

zbieranie 

Kody od-
padów 

objętych 
zezwole-
niem na 

transport 

1 

Zakład Remontowo-
Budowlany Hara-
simczuk Helena, 
 

Zdzieszowice, 
ul. śymierskie-
go 5 

Cały kraj 

Starosta Krapko-
wicki, 
ROS.7661-
15/2003, z dnia 
16.09.2003r., 
waŜna do 
30.08.2013r 

 
200101 
200139 

200101 
200102 
200110 
200111 
200139 
200140 

2 

Zakład Usługowo-
Handlowy GRABEM 
, Ryszard Grabowski 
ul. Kilińskiego 1A 
47-303 Krapkowice 

- Cały kraj 

Starosta Krapko-
wicki, decyzja nr 
ROŚ.7661-9/2003 
z dnia 11.09.2003r, 
waŜna do 
30.08.2013r. 

- 
200301 
200399 

3 

Przedsiębiorstwo 
Remontowo-
Produkcyjne 
ZK-REM Sp. z o.o. 
Ul. Figlarskiego 1 
47-330 Zdzieszowi-
ce 

Ul. Figlarskie-
go 1 
47-330 Zdzie-
szowice 

- 

Starosta Krapko-
wicki, 
ROS.7661-
10/2003, z dnia 
30.06.2003r., 
waŜna do 
30.06.2013r 

200101 - 

 

 

 

4.3. Sektor gospodarczy 

4.3.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
  

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów, dane dotyczące eksploatowanych instalacji, mocy przero-
bowych, zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej dokumentacji.  

Wg wykazu na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonują n/w instalacje do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów: 

1. Składowisko odpadów popiołu i ŜuŜla, instalacja unieszkodliwiania odpadów innych 
niŜ niebezpieczne, zastosowane procesy (wg załączników nr 5 i 6 do ustawy o odpa-
dach): 

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowi-
skach odpadów innych niŜ niebezpiecznych 

 

Eksploatujący instalację – Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., ul. Po-
wstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice,  

moc przerobowa: 21755 ton/rok 

odpady dopuszczone do składowania:  

050604 – odpady z kolumn chłodniczych 

100101 -  ŜuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 100104) 
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190902 -  osady z klarowania wody 

190903 -  osady z dekarbonizacji wody 

190906 -  roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 

190999 – inne nie wymienione odpady 

 

2. Baterie koksownicze, 2 szt.,  instalacja odzysku odpadów niebezpiecznych i innych 
niŜ niebezpieczne, zastosowane procesy (wg załącznika 5 do ustawy o odpadach): 

R 14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub 
do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzysta-
niem, niewymienione obojętnych punktach od R1 do R13;  

Eksploatujący instalację – Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., ul. Po-
wstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice,  

moc przerobowa: 7700 ton/rok 

odpady dopuszczone do odzysku:  

050103* - osady z dna zbiorników 

050603* - inne smoły 

050680* - odpady ciekłe zawierające fenole 

050699 – inne nie wymienione odpady 

168101* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

190812 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
inne niŜ wymienione w 190811 

190814 – szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków przemy-
słowych inne niŜ wymienione w 190813 

3. Instalacje wykorzystujące odpady: ŜuŜle, popioły paleniskowe, popioły lotne z węgla 
(kody 100101 i 100102) do produkcji betonu, instalacja odzysku odpadów innych niŜ 
niebezpieczne, zastosowany proces (wg załącznika nr 5 do ustawy o odpadach): 

R 14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub 
do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzysta-
niem, niewymienione obojętnych punktach od R1 do R13;  

Eksploatujący instalacje: 

− Zakład Mas i Zapraw Budowlanych „WAFRII” Sp. z o.o. w Krępnej, ul. Cegielnia-
na 6, moc przerobowa: brak danych. 

 

4.3.1. Transport i zbieranie odpadów. 
 

 Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie trans-
portu i zbierania odpadów zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej dokumentacji.  
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4.4. Import, eksport odpadów. 
 

Główną masę eksportowanych (wywoŜonych) odpadów stanowią: 

� Odpady komunalne – w całości importowane do gminy Leśnica, składowisko odpa-
dów w Krasowej: ilość wyeksportowana w roku 2003: 4977,8 ton 

� Odpady z selektywnej zbiórki: odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, makulatury – w 
całości importowane na teren sortowni firmy ALTVATER SULO w Krapkowicach, 
ilość wyeksportowana w roku 2003: 64 tony 

� Odpady przemysłowe odbierane od wytwórców gospodarczego terenu gminy, prze-
kazywane do instalacji odzysku gospodarczego unieszkodliwienia (głównie odpady: 
medyczne, azbest, tzw warsztatowe, złom metali) 

 

Główną masę importowanych (wwoŜonych) odpadów stanowią: 

� Popioły lotne z Elektrowni Opole S.A. w Brzezin wykorzystywane w węźle betoniar-
skim Zakładu Mas i Zapraw Budowlanych „WAFRII” Sp. z o.o. w Krępnej, brak da-
nych o ilości importowanych odpadów 

� Odpady, zgodnie z zezwoleniem, odzyskiwane w bateriach koksowniczych ZK Zdzie-
szowice, brak danych o ilości importowanych odpadów 

 

Z uwagi na brak bazy ewidencji i kontroli działalności firm świadczących usługi transportu i 
zbierania odpadów, dokładne ilości odpadów na dzień dzisiejszy są nie do ustalenia. 

 

5. GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ZDZIESZOWICE 
 

 

PoniŜej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy 
Zdzieszowice, wymagające pilnego rozwiązania. 

 

SEKTOR KOMUNALNY 

- Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego 
planu gospodarki odpadami:  

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- recyklingu, 
- odzysku 

 
- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie.  
 
- W niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która w  znacz-

nym stopniu ograniczyłaby masę odpadów deponowanych na składowisku. Poziom 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych w roku 2002 osiągnął niecały 1,25 % 
wagowy masy odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domo-
wych i obiektach infrastruktury. Konieczna rozbudowa systemu selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych, makulatury, wielkogabarytowych. Konieczna budowa sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych komu-
nalnych. 
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SEKTOR GOSPDARCZY 
 

- Brak systemu ewidencji „wytwórców odpadów”.  Brak wiarygodnej bazy danych o 
rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadach. Bazę danych naleŜy stworzyć we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Śro-
dowiska.  

 
- Brak systemu ewidencji firm posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. Konieczna kon-
trola zgodności z prawem zakresu ich działalności. Konieczna budowa systemu kon-
troli. System naleŜy stworzyć we współpracy z  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska.  

 
- Brak systemu zbiórki padliny bezdomnych oraz leśnych, polnych zwierząt (np. potrą-

conych na drogach). Brak informacji o ilości padłych zwierząt i oraz brak systemu  
zbierania padliny. W większości jest ona najprawdopodobniej bezpośrednio zakopy-
wana  w ziemi, co moŜe spowodować skaŜenie gleby i wód podziemnych. Brak infor-
macji o systemie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi. NaleŜy więc stworzyć 
system informacji gospodarowania padliną. Wskazana większa kontrola systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów medycznych powstających w prywatnych gabinetach lekar-
skich i dentystycznych.  

 
- Wymagana rozbudowa systemu kontroli gospodarki odpadami sektora gospodarcze-

go, głównie firmy małe i średnie. 
 

- Prowadzący działalność gospodarczą winni w pełni respektować przepisy prawa doty-
czące gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami (zwiększyć odzysk, pro-
wadzić dokładną ewidencję). 

 
- Prowadzący działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów z terenu gminy 

Zdzieszowice winni kaŜdego roku składać Burmistrzowi informacje dotyczące gospo-
darowania odpadami w zakresie posiadanego zezwolenia. 

 
- NaleŜy dokonać pełnej inwentaryzacji miejsc występowania materiałów azbestowych i 

stworzyć system ich zbiórki  
 

- NaleŜy dokonać pełnej inwentaryzacji miejsc występowania materiałów zawierających 
PCB.  

 

6. PROGNOZY ZMIAN 
 
 Długofalowe planowanie gospodarki odpadami  związane jest z uwzględnieniem 
zmian zachodzących na terenie objętym opracowaniem. Na zmiany ilości i jakościowe wy-
twarzanych odpadów główny wpływ mają: 

� zmiany demograficzne, 
� ekonomiczno-społeczne. 

 

6.1. Dane demograficzne 
Zgodnie z danymi GUS pod koniec 2002 r. Polskę zamieszkiwało 38 milionów 632 ty-

siące osób, czyli o dwanaście tysięcy mniej niŜ w 2000 roku. Demografowie oceniają, Ŝe  rok 
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2004 będzie kolejnym, w którym liczba ludności Polski zmaleje. Wynikać to będzie z ujem-
nego lub bliskiego zera przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych.  

Z najnowszych danych demograficznych wynika, Ŝe nadal utrzymały się wszystkie 
tendencje z ostatnich lat: czyli spadek liczby urodzeń i systematyczne obniŜanie się liczby 
zgonów.  Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do roku 2010 znacznie 
zwiększonej liczby urodzeń, czyli wystąpienia wyŜu demograficznego.  Demografowie prze-
widują równieŜ, Ŝe po 2010 roku liczba ludności w kraju ustabilizuje się, a obserwując ten-
dencje zachodzące w krajach Unii Europejskiej, nieznacznie wzrośnie. Tendencje obserwo-
wane w Polsce są równieŜ miarodajne dla gminy Zdzieszowice.  
 Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne przyjęto, za „Poradnikiem…” następujące 
spodziewane zmiany demograficzne: 
 
Roczna stopa wzrostu Miasto Wieś 
Do 2010 r. 0,2 % - 0,1 % 

Do 2020 r. 0,2 % - 0,1 % 

 
 
Tabela 46. Szacunkowa prognoza demograficzna dla gminy Zdzieszowice 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

miasto 13749 13776 13804 13832 13859 13887 13915 13943 13971 13998 14026 14055 14083 

tereny 
wiejskie 4160 4156 4152 4148 4143 4139 4135 4131 4127 4123 4119 4114 4110 
RAZEM 17909 17932 17956 17979 18003 18026 18050 18074 18097 18121 18145 18169 18193 

 

 

6.2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno-ekonomicznych 
 Istotne znaczenie przy opracowywaniu programu gospodarki odpadami odgrywają 
zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian spo-
łeczno-gospodarczych. W przypadku Polski zmiany te trudno jest oszacować, gdyŜ przystą-
pienie do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. moŜe w pierwszym okresie wywołać trudne do 
przewidzenia zmiany w gospodarce Polski. Prawdopodobnie zmieni się struktura przemysłu 
przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.  

Jednocześnie nastąpi dalszy wzrost PKB, który jest istotnym czynnikiem ekonomicz-
nych mogących mieć wpływ na wytwarzanie odpadów w przyszłości. Główne uwarunkowania 
wpływające na wzrost PKB to: bezrobocie, siła nabywcza konsumentów, inflacja i zmiany w 
kluczowych sektorach gospodarczych. Im zamoŜniejsze jest społeczeństwo tym więcej od-
padów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się równieŜ ich struktura (zwiększenie ilości 
odpadów opakowaniowych, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów 
wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego). Na skład morfologiczny odpa-
dów wpływa teŜ świadomość ekologiczna społeczeństwa (np. kształtowanie postaw proeko-
logicznych spowoduje zmniejszenie ilości opakowań z tworzyw sztucznych). 

Istotny wpływ na wytwarzanie odpadów będzie miała struktura  gospodarki krajowej.  
Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości wytwa-
rzanych odpadów, gdyŜ zastosowanie nowoczesnych technologii małoodpadowych moŜe 
prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 

Wzrost kosztów budowy i utrzymania składowisk odpadów komunalnych będzie 
wpływał korzystnie na rozwój selektywnej zbiórki odpadów.  

 

6.3. Zmiany prawa 
Dyrektywa Rady nr 91/156/EEC w sprawie odpadów określa ramy prawne dla gospo-

darki odpadami w Unii Europejskiej.  
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Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub 
usuwania odpadów w sposób nie zagraŜający Ŝyciu ludzkiemu i nie powodujący szkód w 
środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu funkcjonowania 
niekontrolowanych składowisk odpadów.  

 
Dyrektywa ustanawia w szczególności następującą hierarchię zasad: 

1. Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się odpadów lub ograni-
czać ilość odpadów i ich szkodliwość. 

2. JeŜeli działania wymienione w pkt.1 nie są moŜliwe, państwa członkowskie powinny pro-
pagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak np. recykling. 

3. W ostateczności składowanie odpadów na składowiskach lub ich spalanie. 
 
Państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu urzą-

dzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umoŜliwić Wspólnocie jako całości osiągnię-
cie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, Ŝe zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez jednostki po-
siadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą. 
 
 W związku z koniecznością dostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów 
Unii  Europejskiej w 2001 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62,poz. 628  z póź. zm.). W ślad za ustawą ukazały się akty wykonawcze do niej. 
Określono okresy przejściowe, które umoŜliwią dostosowanie gospodarki odpadami do wy-
mogów prawa. Spowoduje to zintensyfikowanie działań w kierunku poprawy gospodarki od-
padami.  RozłoŜenie w czasie głównych zadań w zakresie gospodarki odpadami spowoduje 
równieŜ zmiany w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów. Główne terminy okresów 
przejściowych wpływających na stan gospodarki odpadami w powiecie to: 

� do 30.06.2003 r. miały zostać opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpa-
dami, które w sposób istotny wpływają na załoŜenia planów gospodarki odpadami w 
powiatach, 

� do 31.12.03 r. opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami, 
� do 31.12.2003 r. na podstawie przeglądów ekologicznych naleŜało wydać decyzje: 

- o zamknięciu składowiska, gdy brak jest moŜliwości dostosowania obiektu do 
wymogów prawa,  

- określające sposób dostosowania składowiska do wymogów prawa, 
- zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem         

o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, której przedmiotem będzie 
przebudowa składowiska, 

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla składowisk oddanych do 
uŜytkowania po 30.10.2000r i przyjmujących powyŜej 10 t/dobę lub o pojemności po-
wyŜej 25 000 t.  

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania po 
30.10.2000r. 

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, komunalnych zdolności przetwarzania ponad 
3 tony na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania po 30.10.2000r. 

� do 30.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do unieszkodli-
wiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niŜ niebezpieczne, o zdolności 
przetwarzania ponad 50 ton na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania po 
30.10.2000r. 

� do 30.06 2004 muszą zostać uchwalone gminne plany gospodarki odpadami, 
� do 30.06.2004 r. wytwórcy odpadów muszą uzyskać decyzje na wytwarzanie odpa-

dów, o ile wydane na podstawie poprzednich przepisów decyzje wcześniej nie straciły 
mocy, 
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� do 31.12.2005 r. naleŜy przeprowadzić „modernizację prostą” składowisk zgodnie         
z decyzją „dostosowawczą”, 

� od 1.07.2006 wprowadzony zakaz składowania opon 
� do 30.09 2006 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania przed 
31.10.2000r. 

� do 30.09 2006 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, komunalnych zdolności przetwarzania ponad 
3 tony na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania przed 31.10.2000r. 

� do 30.09.2006r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do unieszkodliwia-
nia, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niŜ niebezpieczne, o zdolności prze-
twarzania ponad 50 ton na dobę, dla instalacji oddanych do uŜytkowania przed  
31.10.2000r. 

� do 30.04 2007 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla składowisk oddanych do 
uŜytkowania przed 31.10.2000r i przyjmujących powyŜej 10 t/dobę lub o pojemności 
powyŜej 25 000 t.  

� do 31.12.2009 r. naleŜy wykonać „modernizację przebudowy” składowisk zgodnie z 
decyzją dostosowawczą, (dostosowanie składowisk do wymogów unijnych), 

� 31.12.2009 r. – zamknięcie składowisk odpadów, dla których brak jest moŜliwości do-
stosowania do wymogów prawa lub które pomimo wykonania obowiązków określo-
nych w decyzji oddziałują negatywnie na środowisko, 

� do 31.12.2010 r. unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB. 
� do 31.12.2032r. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

 
Jednym z istotniejszych aktów prawnych ograniczających deponowanie odpadów 

komunalnych na składowiskach, a tym samym mającym wpływ na planowanie gospodarki 
odpadami, jest ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-
rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz 639 z 
2002 r.). 

Ustawa określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów związane z wpro-
wadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz produktów: 

• urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubaŜające warstwę ozonową (CFC 
i HCFC), 

• urządzeń chłodniczych i zamraŜających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospo-
darstw domowych zawierające substancje zubaŜające warstwę ozonową (CFC i HCFC), 

• akumulatorów ołowiowych (kwasowe), 

• akumulatorów niklowo - kadmowych, 

• ogniw i baterii galwanicznych, 

• olei smarowych, z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych, 

• lamp wyładowczych, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych, 

• opon nowych, uŜywanych regenerowanych (bieŜnikowanych), uŜywanych nieregenero-
wanych (bieŜnikowanych). 

 
 Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odzysku, a w szcze-
gólności recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych i zobowiązany jest do dnia 31 
grudnia 2007 roku osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po-
uŜytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy. Rada Mini-
strów określiła, w drodze rozporządzenia, poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i pouŜytkowych. WdroŜenie ustawy pozwala na znaczną redukcję ilości odpadów 
opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów. 
 

 W przygotowaniu jest jeszcze szereg aktów prawnych związanych z gospodarką od-
padami zarówno Unii Europejskiej jak i Polski. Systematyczne i zgodne z prawem wdraŜanie 
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prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami musi zostać uwzględnione przy tworzeniu 
planów gospodarki odpadami.  

 

6.4. Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w gminie 
Zdzieszowice w latach 2004-2014. 

6.4.1. Odpady komunalne 

  

 Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się   
2 czynniki: liczba ludności oraz jednostkowy wskaźnik emisji odpadów liczony                              
w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego                  
i społecznego.    

 

Za podstawę  prognozowania ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Zdzieszowice przyjęto: 

− liczba ludności gminy Zdzieszowice zgodnie z prognozą ujęta w tabeli nr 47.  

− wskaźniki zmian składu morfologicznego wytwarzanych odpadów określone w „Po-
radniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”.  

 
Tabela 47. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Zdzieszowice 
w roku 2002r,  
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
1 Odpady organiczne roślinne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 

2 Odpady organiczne zwierzęce 64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 

3 Odpady organiczne inne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 

4 Odpady zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,557 7,511 34,370 22,065 3,239 5,304 494,622 27,61861 

6 Opakowania z papieru i tektury 685,671 10,898 49,871 32,015 4,700 7,696 717,686 40,07406 

7 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

754,086 11,985 54,847 40,917 6,007 9,836 795,003 44,39125 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,591 3,856 17,644 13,163 1,933 3,164 255,754 14,28077 

10 Tekstylia 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,211 0,464 2,125 1,674 0,246 0,402 30,885 1,724557 

12 Opakowanie ze szkła 410,715 6,528 29,872 31,606 4,640 7,598 442,321 24,69826 

13 Metale 150,521 2,392 10,948 11,387 1,672 2,737 161,908 9,040566 

14 Opakowania z blachy stalowej 53,781 0,855 3,912 4,068 0,597 0,978 57,849 3,230189 

15 Opakowania z aluminium 15,661 0,249 1,139 1,185 0,174 0,285 16,846 0,940652 

16 Odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 

17 Drobna frakcja popiołowa 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 

18 Odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 

19 Odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 

20 Odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 

 
 

Tabela 48. Wskaźniki zmian składu morfologicznego odpadów – za KPGO. 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tereny miejskie 

1 
Odpady orga-
niczne roślinne 

2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 
Odpady orga-
niczne zwie-

0,0% 0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 
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rzęce 

3 
Odpady orga-
niczne inne 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

4 
Odpady zielo-
ne 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

5 
Papier i tektu-
ra (nieopako-
waniowe) 

2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6 
Opakowania z 
papieru i 
tektury 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

7 
Opakowania 
wielomateria-
łowe 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

8 

Tworzywa 
sztuczne 
(nieopakowa-
niowe) 

1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 

9 
Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

10 Tekstylia 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

11 
Szkło (nieopa-
kowaniowe) 

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

12 
Opakowanie 
ze szkła 

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

13 Metale 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 
Opakowania z 
blachy stalo-
wej 

3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 

15 
Opakowania z 
aluminium 

3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

16 
Odpady mine-
ralne 

1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

17 
Drobna frakcja 
popiołowa 

-2,0% -2,0% -2,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 

18 
Odpady wiel-
kogabarytowe 

8,45% 8,45% 8,45% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 
Odpady bu-
dowlane 

8,45% 8,45% 8,45% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

20 
Odpady 
niebezpieczne 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tereny wiejskie 

1 
Odpady orga-
niczne roślinne 

1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 
Odpady orga-
niczne zwie-
rzęce 

0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% 

3 
Odpady orga-
niczne inne 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

4 
Odpady zielo-
ne 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

5 
Papier i tektu-
ra (nieopako-
waniowe) 

2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 
Opakowania z 
papieru i 
tektury 

2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 
Opakowania 
wielomateria-
łowe 

2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8 
Tworzywa 
sztuczne 
(nieopakowa-

1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 
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niowe) 

9 
Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 

10 Tekstylia 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

11 
Szkło (nieopa-
kowaniowe) 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

12 
Opakowanie 
ze szkła 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

13 Metale 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 
Opakowania z 
blachy stalo-
wej 

1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15 
Opakowania z 
aluminium 

1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 
Odpady mine-
ralne 

0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

17 
Drobna frakcja 
popiołowa 

-2,00% -2,00% -2,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% 

18 
Odpady wiel-
kogabarytowe 

5,92% 5,92% 5,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

19 
Odpady bu-
dowlane 

8,45% 8,45% 8,45% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

20 
Odpady 
niebezpieczne 

8,45% 8,45% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



 

Tabela 49. Odpady wytwarzane na terenach miejskich gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 

 

L.
p Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 

1 Odpady organiczne roślinne 88,40 90,16 91,97 93,81 94,75 95,69 96,65 97,62 98,59 98,59 98,59 98,59 98,59 

2 Odpady organiczne zwierzęce 4,70 4,70 4,70 4,70 4,65 4,61 4,56 4,51 4,47 4,38 4,29 4,21 4,12 

3 Odpady organiczne inne 4,70 4,79 4,89 4,99 5,09 5,19 5,29 5,40 5,51 5,56 5,62 5,67 5,73 

4 Odpady zielone 9,60 9,79 9,99 10,19 10,39 10,60 10,81 11,03 11,25 11,36 11,47 11,59 11,70 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 34,37 35,06 35,76 36,47 36,84 37,21 37,58 37,96 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 

6 Opakowania z papieru i tektury 49,87 53,26 56,88 60,75 64,88 69,29 74,01 79,04 84,41 90,15 96,28 102,83 109,82 

7 Opakowania wielomateriałowe 0,66 0,70 0,75 0,80 0,86 0,92 0,98 1,05 1,12 1,19 1,27 1,36 1,45 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowanio-
we) 

54,85 55,67 56,50 57,35 57,35 57,35 57,35 57,35 57,35 56,20 55,08 53,98 52,90 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 17,64 18,84 20,13 21,49 22,96 24,52 26,18 27,96 29,87 31,90 34,07 36,38 38,86 

10 Tekstylia 13,36 13,63 13,90 14,18 14,32 14,46 14,61 14,75 14,90 15,05 15,20 15,35 15,50 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 2,54 2,61 2,69 2,72 2,75 2,77 2,80 

12 Opakowanie ze szkła 29,87 31,31 32,81 34,38 36,03 37,76 39,58 41,48 43,47 45,55 47,74 50,03 52,43 

13 Metale 10,95 11,06 11,17 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 

14 Opakowania z blachy stalowej 3,91 4,06 4,21 4,37 4,54 4,71 4,89 5,08 5,27 5,47 5,68 5,90 6,12 

15 Opakowania z aluminium 1,14 1,18 1,22 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,57 1,62 1,68 1,74 

16 Odpady mineralne 35,75 36,11 36,47 36,83 37,57 38,32 39,09 39,87 40,67 41,48 42,31 43,15 44,02 

17 Drobna frakcja popiołowa 32,74 32,08 31,44 30,81 29,89 28,99 28,12 27,28 26,46 25,67 24,90 24,15 23,42 

18 Odpady wielkogabarytowe 20,00 21,69 23,52 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 

19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 51,02 54,04 57,24 60,63 64,22 68,02 72,50 77,27 82,35 87,77 

20 Odpady niebezpieczne 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Suma odpadów 457,63 472,67 488,61 505,54 517,65 530,48 544,06 558,45 573,68 587,47 602,26 618,13 635,12 
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Tabela 50. Odpady wytwarzane na terenach miejskich gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 

 

L.
p Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 

1 Odpady organiczne roślinne 1 215,37 1 242,16 1 269,53 1 297,51 1 313,11 1 328,89 1 344,87 1 361,03 1 377,39 1 380,15 1 382,91 1 385,67 1 388,44 

2 Odpady organiczne zwierzęce 64,62 64,75 64,88 65,01 64,49 63,97 63,46 62,95 62,44 61,32 60,21 59,12 58,06 

3 Odpady organiczne inne 64,62 66,04 67,50 68,99 70,51 72,06 73,65 75,27 76,93 77,86 78,79 79,74 80,70 

4 Odpady zielone 131,99 134,90 137,87 140,91 144,02 147,19 150,43 153,75 157,14 159,03 160,94 162,87 164,83 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,56 482,97 493,62 504,50 510,56 516,70 522,91 529,19 535,55 536,63 537,70 538,77 539,85 

6 Opakowania z papieru i tektury 685,67 733,76 785,22 840,30 899,23 962,30 1 029,79 1 102,02 1 179,31 1 262,02 1 350,53 1 445,26 1 546,62 

7 Opakowania wielomateriałowe 9,07 9,71 10,39 11,12 11,90 12,73 13,63 14,58 15,61 16,70 17,87 19,13 20,47 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowanio-
we) 

754,09 766,93 779,99 793,27 794,86 796,45 798,04 799,64 801,24 786,78 772,59 758,65 744,97 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,59 259,61 277,81 297,30 318,15 340,46 364,34 389,89 417,24 446,50 477,82 511,33 547,20 

10 Tekstylia 183,67 187,72 191,86 196,09 198,45 200,83 203,24 205,69 208,16 210,66 213,19 215,76 218,35 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,21 30,15 31,11 32,11 33,14 34,20 35,30 36,43 37,60 38,05 38,51 38,97 39,44 

12 Opakowanie ze szkła 410,72 431,29 452,90 475,58 499,41 524,43 550,70 578,29 607,26 637,68 669,62 703,17 738,39 

13 Metale 150,52 152,33 154,16 156,01 156,33 156,64 156,95 157,27 157,58 157,90 158,21 158,53 158,85 

14 Opakowania z blachy stalowej 53,78 55,94 58,18 60,51 62,93 65,46 68,08 70,81 73,65 76,60 79,67 82,86 86,18 

15 Opakowania z aluminium 15,66 16,26 16,88 17,52 18,19 18,88 19,60 20,34 21,12 21,92 22,76 23,62 24,52 

16 Odpady mineralne 491,51 497,41 503,39 509,44 520,67 532,15 543,88 555,86 568,11 580,64 593,43 606,51 619,88 

17 Drobna frakcja popiołowa 450,11 441,99 434,02 426,19 414,23 402,61 391,31 380,33 369,66 359,29 349,20 339,41 329,88 

18 Odpady wielkogabarytowe 274,98 298,81 324,71 352,85 353,56 354,27 354,97 355,68 356,39 357,11 357,82 358,54 359,25 

19 Odpady budowlane 549,96 597,62 649,42 705,70 748,98 794,90 843,65 895,38 950,28 1 014,83 1 083,77 1 157,40 1 236,02 

20 Odpady niebezpieczne 41,25 41,33 41,41 41,49 41,58 41,66 41,74 41,83 41,91 42,00 42,08 42,16 42,25 

Suma odpadów 6 291,95 6 511,68 6 744,86 6 992,42 7 174,28 7 366,78 7 570,54 7 786,24 8 014,57 8 223,65 8 447,64 8 687,47 8 944,15 
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Tabela 51. Odpady wytwarzane na terenach wiejskich gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 

 

L.p Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 13,00 13,13 13,26 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 

2 Odpady organiczne zwierzęce 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

3 Odpady organiczne inne 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,30 2,34 2,37 2,39 2,41 2,44 

4 Odpady zielone 4,00 4,08 4,16 4,24 4,33 4,42 4,50 4,59 4,69 4,73 4,78 4,83 4,88 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 5,30 5,41 5,52 5,63 5,69 5,74 5,80 5,86 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 

6 Opakowania z papieru i tektury 7,70 7,85 8,01 8,17 8,25 8,33 8,41 8,50 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 

7 Opakowania wielomateriałowe 1,73 1,76 1,80 1,84 1,85 1,87 1,89 1,91 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

9,84 9,93 10,03 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 9,93 9,73 9,54 9,35 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,16 3,20 3,23 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,19 3,13 3,07 3,01 

10 Tekstylia 3,00 3,06 3,12 3,18 3,22 3,25 3,28 3,31 3,35 3,38 3,41 3,45 3,48 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 

12 Opakowanie ze szkła 7,60 7,75 7,90 8,06 8,22 8,39 8,56 8,73 8,90 8,99 9,08 9,17 9,26 

13 Metale 2,74 2,76 2,79 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

14 Opakowania z blachy stalowej 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

15 Opakowania z aluminium 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

16 Odpady mineralne 11,00 11,00 11,00 11,00 11,11 11,22 11,33 11,45 11,56 11,68 11,79 11,91 12,03 

17 Drobna frakcja popiołowa 33,00 32,34 31,69 31,06 30,13 29,22 28,35 27,50 26,67 25,87 25,10 24,34 23,61 

18 Odpady wielkogabarytowe 15,00 15,89 16,83 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 

19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 51,02 54,04 57,24 60,63 64,22 68,02 72,50 77,27 82,35 87,77 

20 Odpady niebezpieczne 2,00 2,17 2,35 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Suma odpadów 163,73 168,44 173,53 179,04 181,71 184,60 187,72 191,07 194,67 198,38 202,42 206,80 211,55 
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Tabela 52. Odpady wytwarzane na terenach wiejskich gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 

 

Lp Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 54,08 54,57 55,06 55,55 55,50 55,44 55,39 55,33 55,27 55,22 55,16 55,11 55,05 

2 Odpady organiczne zwierzęce 4,16 4,16 4,15 4,15 4,10 4,06 4,01 3,97 3,92 3,88 3,84 3,80 3,75 

3 Odpady organiczne inne 8,32 8,48 8,64 8,80 8,97 9,14 9,31 9,49 9,67 9,76 9,85 9,93 10,02 

4 Odpady zielone 16,64 16,96 17,28 17,61 17,94 18,28 18,63 18,98 19,34 19,51 19,69 19,87 20,05 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 22,07 22,48 22,91 23,35 23,56 23,77 23,98 24,20 24,41 24,39 24,36 24,34 24,32 

6 Opakowania z papieru i tektury 32,02 32,62 33,24 33,87 34,18 34,48 34,79 35,11 35,42 35,39 35,35 35,32 35,28 

7 Opakowania wielomateriałowe 7,20 7,33 7,47 7,61 7,68 7,75 7,82 7,89 7,96 7,96 7,95 7,94 7,93 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowanio-
we) 

40,92 41,28 41,66 42,03 41,99 41,95 41,90 41,86 41,82 40,94 40,08 39,24 38,42 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,16 13,28 13,40 13,52 13,51 13,49 13,48 13,47 13,45 13,17 12,90 12,62 12,36 

10 Tekstylia 12,48 12,72 12,96 13,20 13,32 13,44 13,56 13,69 13,81 13,93 14,06 14,18 14,31 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 1,67 1,71 1,74 1,77 1,80 1,84 1,87 1,91 1,95 1,96 1,98 2,00 2,02 

12 Opakowanie ze szkła 31,61 32,21 32,82 33,44 34,07 34,72 35,38 36,05 36,74 37,07 37,40 37,74 38,08 

13 Metale 11,39 11,49 11,59 11,70 11,69 11,67 11,66 11,65 11,64 11,63 11,62 11,60 11,59 

14 Opakowania z blachy stalowej 4,07 4,10 4,14 4,18 4,17 4,17 4,17 4,16 4,16 4,15 4,15 4,15 4,14 

15 Opakowania z aluminium 1,19 1,20 1,21 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

16 Odpady mineralne 45,76 45,71 45,67 45,62 46,03 46,45 46,86 47,29 47,71 48,14 48,57 49,01 49,45 

17 Drobna frakcja popiołowa 137,28 134,40 131,58 128,82 124,83 120,96 117,22 113,59 110,07 106,66 103,36 100,16 97,05 

18 Odpady wielkogabarytowe 62,40 66,03 69,87 73,93 73,86 73,78 73,71 73,63 73,56 73,49 73,41 73,34 73,27 

19 Odpady budowlane 166,40 180,28 195,32 211,61 223,91 236,93 250,71 265,28 280,71 298,88 318,23 338,83 360,76 

20 Odpady niebezpieczne 8,32 9,01 9,77 10,58 10,57 10,56 10,55 10,54 10,53 10,52 10,51 10,50 10,49 

Suma odpadów 681,117 700,02 720,46 742,56 752,90 764,11 776,23 789,30 803,36 817,86 833,67 850,88 869,55 
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Tabela 53. Odpady ogółem wytwarzane na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik kg/M*rok 

 

Lp Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 70,88 72,31 73,77 75,26 76,02 76,80 77,58 78,37 79,16 79,21 79,25 79,30 79,34 

2 Odpady organiczne zwierzęce 3,84 3,84 3,84 3,85 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 3,60 3,53 3,46 3,40 

3 Odpady organiczne inne 4,07 4,16 4,24 4,33 4,41 4,50 4,60 4,69 4,79 4,83 4,88 4,94 4,99 

4 Odpady zielone 8,30 8,47 8,64 8,82 9,00 9,18 9,37 9,56 9,75 9,85 9,95 10,06 10,16 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 27,62 28,19 28,77 29,36 29,67 29,98 30,30 30,62 30,94 30,96 30,98 30,99 31,01 

6 Opakowania z papieru i tektury 40,07 42,74 45,58 48,62 51,85 55,30 58,98 62,92 67,12 71,60 76,38 81,49 86,95 

7 Opakowania wielomateriałowe 0,91 0,95 0,99 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,30 1,36 1,42 1,49 1,56 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

44,39 45,07 45,76 46,46 46,48 46,51 46,53 46,56 46,58 45,68 44,79 43,92 43,06 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 14,28 15,22 16,22 17,29 18,42 19,64 20,93 22,32 23,80 25,37 27,04 28,84 30,76 

10 Tekstylia 10,95 11,18 11,41 11,64 11,76 11,89 12,01 12,14 12,27 12,39 12,52 12,66 12,79 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 1,72 1,78 1,83 1,88 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,21 2,23 2,25 2,28 

12 Opakowanie ze szkła 24,70 25,85 27,05 28,31 29,63 31,02 32,47 33,99 35,58 37,24 38,97 40,78 42,68 

13 Metale 9,04 9,14 9,23 9,33 9,33 9,34 9,34 9,35 9,35 9,35 9,36 9,36 9,37 

14 Opakowania z blachy stalowej 3,23 3,35 3,47 3,60 3,73 3,86 4,00 4,15 4,30 4,46 4,62 4,79 4,96 

15 Opakowania z aluminium 0,94 0,97 1,01 1,04 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,41 

16 Odpady mineralne 30,00 30,29 30,58 30,87 31,48 32,10 32,73 33,37 34,03 34,70 35,38 36,08 36,79 

17 Drobna frakcja popiołowa 32,80 32,14 31,50 30,87 29,94 29,04 28,17 27,33 26,51 25,71 24,94 24,19 23,47 

18 Odpady wielkogabarytowe 18,84 20,35 21,97 23,74 23,74 23,75 23,75 23,75 23,76 23,76 23,77 23,77 23,77 

19 Odpady budowlane 40,00 43,38 47,05 51,02 54,04 57,24 60,63 64,22 68,02 72,50 77,27 82,35 87,77 

20 Odpady niebezpieczne 2,77 2,81 2,85 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Suma odpadów 389,36 402,16 415,76 430,22 440,33 451,06 462,43 474,48 487,25 498,95 511,51 524,98 539,42 
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Tabela 54. Odpady ogółem wytwarzane na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2004 – 2014, wskaźnik Mg/rok 

 

Lp Strumień odpadów 2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 1 269,45 1 296,72 1 324,59 1 353,07 1 368,61 1 384,33 1 400,25 1 416,36 1 432,67 1 435,37 1 438,07 1 440,78 1 443,50 

2 Odpady organiczne zwierzęce 68,78 68,91 69,03 69,16 68,59 68,03 67,47 66,92 66,37 65,20 64,05 62,92 61,81 

3 Odpady organiczne inne 72,94 74,52 76,14 77,79 79,48 81,20 82,96 84,76 86,60 87,61 88,64 89,67 90,72 

4 Odpady zielone 148,63 151,85 155,15 158,52 161,96 165,47 169,06 172,73 176,48 178,54 180,63 182,74 184,88 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 494,62 505,46 516,53 527,84 534,12 540,46 546,89 553,39 559,97 561,01 562,06 563,11 564,17 

6 Opakowania z papieru i tektury 717,69 766,38 818,47 874,17 933,41 996,78 1 064,59 1 137,13 1 214,73 1 297,41 1 385,89 1 480,57 1 581,90 

7 Opakowania wielomateriałowe 16,27 17,04 17,86 18,73 19,58 20,49 21,45 22,48 23,57 24,66 25,82 27,07 28,40 

8 
Tworzywa sztuczne (nieopakowanio-
we) 

795,00 808,21 821,64 835,30 836,85 838,39 839,95 841,50 843,06 827,73 812,67 797,89 783,39 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 255,75 272,89 291,21 310,82 331,66 353,96 377,82 403,36 430,69 459,68 490,72 523,96 559,56 

10 Tekstylia 196,15 200,44 204,82 209,29 211,77 214,27 216,81 219,37 221,97 224,59 227,25 229,94 232,66 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 30,89 31,85 32,85 33,88 34,95 36,04 37,17 38,34 39,55 40,02 40,49 40,97 41,46 

12 Opakowanie ze szkła 442,32 463,50 485,71 509,02 533,48 559,15 586,08 614,34 643,99 674,74 707,02 740,90 776,47 

13 Metale 161,91 163,82 165,75 167,71 168,01 168,31 168,61 168,92 169,22 169,52 169,83 170,13 170,44 

14 Opakowania z blachy stalowej 57,85 60,04 62,32 64,69 67,11 69,63 72,25 74,97 77,80 80,75 83,82 87,01 90,32 

15 Opakowania z aluminium 16,85 17,45 18,08 18,74 19,40 20,09 20,81 21,56 22,33 23,13 23,96 24,83 25,73 

16 Odpady mineralne 537,27 543,13 549,06 555,07 566,70 578,59 590,74 603,15 615,82 628,78 642,01 655,52 669,33 

17 Drobna frakcja popiołowa 587,39 576,39 565,60 555,01 539,06 523,57 508,53 493,92 479,73 465,95 452,56 439,56 426,94 

18 Odpady wielkogabarytowe 337,38 364,84 394,58 426,78 427,41 428,05 428,68 429,32 429,96 430,59 431,24 431,88 432,52 

19 Odpady budowlane 716,36 777,90 844,74 917,32 972,89 1 031,84 1 094,35 1 160,66 1 230,99 1 313,71 1 402,00 1 496,22 1 596,78 

20 Odpady niebezpieczne 49,57 50,34 51,18 52,08 52,15 52,22 52,29 52,37 52,44 52,51 52,59 52,66 52,73 

Suma odpadów 6 973,07 7 211,70 7 465,32 7 734,98 7 927,18 8 130,89 8 346,77 8 575,53 8 817,93 9 041,50 9 281,31 9 538,35 9 813,69 

 



 

6.4.2. Odpady sektora gospodarczego 

6.4.2.1.Odpady medyczne i weterynaryjne 

 
Szacuje się, Ŝe nastąpi wzrost ilości wytwarzanych odpadów medycznych.  
 
Przesłanki: 
� wzrost średniej wieku mieszkańców, a przez co wzrost ilości porad medycz-

nych/mieszkańca  
� wzrost ilości usług medycznych świadczonych przez placówki miasta Zdzieszowi-

ce dla mieszkańców terenów wiejskich gminy. 
 
Kontrola gospodarki odpadami w prywatnych gabinetach lekarskich i dentystycznych 

równieŜ przyczyni się do wzrostu ilości odpadów. 
 
W roku 2002 oszacowana ilość wytworzonych niebezpiecznych odpadów medycz-

nych wyniosła 6723 kg. 
 
Prawdopodobny poziom wzrostu do roku 2010 ilości odpadów medycznych: 10%.  

Szacunkowa ilość odpadów medycznych w roku 2010 wyniesie ok. 7,4 ton/rok. 
 
Ilość powstających odpadów weterynaryjnych prawdopodobnie utrzyma się na stałym 

poziomie (oszacowana ilość 670,0 kg/rok)  
 
Wymagany aktualny poziom unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryj-

nych: 100% 
 

6.4.2.2. Wraki samochodowe i opony 

 Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami naleŜy przypuszczać, Ŝe ilość 
wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006 r. ilość wy-
eksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%. 
 Szacuje się równieŜ, Ŝe do roku 2010 nastąpi około 20% wzrost masy zuŜytych opon 
samochodowych.  

Szacuje się następujące ilości odpadów wraków samochodowych (przy obecnie po-
wstających 25 Mg/rok): 

- rok 2006 – 50 ton/rok 

- rok 2010 – 65 ton/rok  

Szacunkowa ilość odpadowych opon samochodowych w roku 2010 wyniesie ok. 44 
ton/rok (przy uwzględnieniu danych wejściowych w ilości 36,8 Mg wytworzonych odpado-
wych opon w roku 2002). 

Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku opon: 75 %.  

6.4.2.3.Odpady z oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z KPGO prognozuje się, Ŝe wzrost ilości osadów ściekowych będzie nastę-
pował sukcesywnie i do 2006 r. ilość produkowanego odpadu wzrośnie o około 70%, nato-
miast do 2010 r. o dalszych 20%.  

Ilość wytwarzanych odpadów w oczyszczalni ścieków uzaleŜniona będzie od realiza-
cji planu włączania kolejnych miejscowości gminy Zdzieszowice, oraz ewentualnie gmin są-
siednich, do gminnego systemu kanalizacji ściekowej. 
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6.4.2.4. Akumulatory i baterie  

 
 Zgodnie z KPGO naleŜy przypuszczać, Ŝe ilość akumulatorów ołowiowych będzie 
systematycznie rosła: w latach 2003 – 2006 o 30 %, latach 2007-2010 o kolejne 30%, w la-
tach 2011 – 2014 o 25%. 
 

Ze względu na brak danych dotyczących obecnie powstających ilości odpadowych 
akumulatorów i baterii na terenie gminy Zdzieszowice nie jest moŜliwe dokonanie prognozy 
ilościowej na kolejne lata. 

 
 Zgodnie z KPGO naleŜy przypuszczać, Ŝe ilość akumulatorów kadmowo-niklowych 
będzie systematycznie malała, średnio o 10 – 15 % dla w/w przedziałów czasowych.  
 

Ze względu na brak danych inwentaryzacyjnych o powstawaniu odpadu akumulato-
rów kadmowo-niklowowych na terenie gminy Zdzieszowice nie dokonano prognozy ich po-
wstawania. 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Akumulatory ołowiowe (kwasowe Recykling - 

wszystkie ze-
brane 

- Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe 70% recyklingu  

- Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami)  50% recyklingu 

 
 

6.4.2.5. Urządzenia elektroniczne i elektryczne 

 

 Zgodnie z KPGO naleŜy przypuszczać, Ŝe ilość urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych będzie przyrastać śr. 3 – 5 % w skali roku, co oznacza dwukrotny przyrost do roku 
2014. 
 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubaŜające 

warstwę ozonową (CFC i HCFC) 
50 % recyklingu 

- Urządzenia chłodnicze i zamraŜające oraz pompy ciepła poza urzą-
dzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zu-
boŜające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

70% recyklingu 

- Chłodziarki i zamraŜarki typu domowego zawierające substancje 
zuboŜające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

50 % recyklingu 

 
 

6.4.2.6. Oleje odpadowe 

 
 Zgodnie z KPGO naleŜy przypuszczać, Ŝe ilość odpadowych olejów moŜliwych do 
pozyskania z rynku będzie systematycznie maleć: w latach 2003 – 2006 o 3,5 %, latach 
2007-2010 o kolejne 4,5%, w latach 2011 – 2014 o 5%. 
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Związane jest to z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeŜe oraz 

zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 
 

Szacuje się powstawanie następujące ilości olejów odpadowych na terenie gminy 
Zdzieszowice (przy uwzględnieniu 13,57 Mg powstających obecnie): 

- rok 2006 – ok. 13 ton/rok 

- rok 2010 – ok. 12,4 ton/rok  

- rok 2014 – ok. 11,8 ton/rok 

NaleŜy jednak pamiętać iŜ ilość wejściowa odpadowych olejów jest prawdopodobnie nie-
oszacowana. 
 
Docelowe w roku 2007 poziomy odzysku: 
  
- Oleje smarowe (z wyłączeniem: olejów bazowych i przepracowa-

nych)  
50 % odzysku 
w tym 25 % 
recykling 

 
 

6.4.2.7. Urządzenia zawierające PCB 

 
Inwentaryzację ilości i rodzajów urządzeń zawierających PCB znajdujących się na te-

renie gminy Zdzieszowice przedstawiono w rozdziale nr 2.2.3.7. (tabela nr 34).  
 

Całość urządzeń zawierających PCB do roku 2010 naleŜy poddać unieszkodliwieniu. 

 
 

6.4.2.8. Odpady zawierające azbest 

 
Inwentaryzację ilości i rodzajów materiałów zawierających azbest znajdujących się na 

terenie gminy Zdzieszowice przedstawiono w rozdziale nr 2.2.3.8. (tabela nr 36).  
 

Materiały zawierające azbest do końca roku 2032 naleŜy poddać unieszkodliwianiu 
(zeskładowaniu na składowiskach odpadów azbestowych).  

Ich ilości roczne będą zaleŜeć od sprawnego systemu dopłat do ich likwidacji, syste-
mu zbiórki odpadów, skutecznego nadzoru nad gospodarką odpadami. 

 

6.4.2.9. Pozostałe odpady sektora gospodarczego 

 
NaleŜy mieć na uwadze fakt, iŜ obecnie brak pełnej informacji o rzeczywiście wytwa-

rzanych odpadach w sektorze przemysłowym w województwie opolskim, zwłaszcza z małych 
zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych. 
 Zmiany ilości i jakości odpadów wytwarzanych w perspektywie czasowe do 2010 r. 
zaleŜeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i 
usług.  Z doświadczeń światowych wynika, Ŝe na kaŜdy 1% wzrostu PKB przypada 2% 
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów do 
roku 2006 wynikać będzie z następujących czynników: 

� powstanie nowych instalacji podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów, 
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� zwiększenie produkcji lub jej asortymentu poprzez istniejących wytwórców, co w 
okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii moŜna spowodować 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów (pamiętać naleŜy o wprowadzaniu technologii 
małoodpadowych). 
 

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliŜonym poziomie 
lub nastąpi ich nieznaczny wzrost (około 1%).  

W dalszej przyszłości przewiduje się relatywne zmniejszenie ilości wytwarzanych od-
padów (w stosunku do wielkości produkcji), związane z wprowadzeniem technologii mało- i 
bezodpadowych. JednakŜe stały wzrost rozwoju gospodarczego moŜe w efekcie spowodo-
wać nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych na poziomie 1% w 
latach 2007-2010. Skład odpadów pozostanie na zbliŜonym poziomie z wyjątkiem sytuacji 
kiedy na teren gminy będą wprowadzone nowe instalacje o duŜej mocy przerobowej.  

 

7. CELE I ZADANIA DO REALIZACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMI-

NIE ZDZIESZOWICE 

 

7.1. Cele i zadania ujęte w planach wyŜszego szczebla 

7.1.1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  
 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja usta-
leń ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 
41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Cele określone w „II Polityce ekologicznej państwa” oraz określone w ustawie o od-
padach zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę formułowania zadań w planie 
gospodarki odpadami.  

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie po-
wstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie 
surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe 
unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Cel nadrzędny o charakterze  ogólnym zo-
stał uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz 
perspektywicznych.  

 W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami główne cele zostały określone w stosunku 
do poszczególnych sektorów działalności społecznej. 
 

 

Sektor komunalny 
 

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpa-
trywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność: 
 
1. Dopuszczalny procent odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji jaki moŜe 
być składowany w danym roku, w stosunku do bazowej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. : 
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− w roku 2010 – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2020 – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

 
Realizacja  wyŜej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, 
tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały 
naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 in-
stalacji odzysku      i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 
tys. Mg odpadów, w tym: 

- 680 tys. Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych, 

- około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości wytwo-
rzonych osadów). 

 
Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metoda-
mi kompostowania i fermentacji beztlenowej. Preferuje się kojarzenie gospodarki odpa-
dami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami 
ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania (kompostowa-
nie oraz termiczne przekształcenie).   

 
2. Zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w ro-
ku 2007: 

- poziomu odzysku – 50%, 
- poziomu recyklingu – 25%, 

 
WiąŜe się to z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji 
oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w 
roku 2007 ok. 2 400 tys. Mg odpadów opakowaniowych. 

 
3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 
załoŜono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
 

Konieczna budowa odpowiednich linii technologicznych demontaŜu i sortowania zebra-
nych odpadów wielkogabarytowych.  

 
4. Wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych, za-
łoŜono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  

− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 

− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 

− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych 
 

Konieczna budowa odpowiednich linii technologicznych rozdrabniania i sortowania ze-
branych odpadów budowlanych. 
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5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, zało-
Ŝono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2006 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2010 –  50% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2014 –  80% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
 

Konieczna budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich 
transportem do instalacji unieszkodliwiania. 

 
W okresie od 2007-2010 r. zakłada się intensyfikację działań, które spowodują rozbudowę i 
budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji związanych 
z termicznym przekształcaniem odpadów. Łączna przepustowość obiektów w tym sektorze 
określona jest na poziomie 4 100 tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowa-
niem, fermentacją beztlenową, biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym 
przekształceniem powinny mieć przepustowość na poziomie 3 270 tys. Mg w skali roku. Na 
tę przepustowość składają się: 

- organiczne odpady komunalne – 2 070 tys. Mg, 
- osady ściekowe – 150 tys. Mg, 
- odpady opakowaniowe z papieru – 1 050 tys. Mg. 

 
W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji demon-
taŜu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja insta-
lacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną reduk-
cję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, Ŝe pojemność składowisk odpadów komunal-
nych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007-2010 – 
44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3. 
Zamykać się będzie stare składowiska niespełniające wymogów  technicznych oraz dąŜyć do 
maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, Ŝe w okresie do 2006 r. 
powstanie w kraju  ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, w latach 2006-2010 
dalszych 50 obiektów. 
 
 

Sektor gospodarczy 
 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej państwa”, wskazano następują-
ce cele do osiągnięcia w latach 2003-2014: 
 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 
r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg), 

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumen-
tów ekonomicznych, 

- wdroŜenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospoda-
rowywania (bazy danych), 

- identyfikacja zagroŜeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych skła-
dowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji tere-
nów zdegradowanych, 

- wdroŜenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu, 

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzy-
sku i ponownego zastosowania odpadów, 
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- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego uŜycia odpadów. 

 

Potrzeby organizacyjne: 

- rozpoznanie stanu  gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodar-
czych, 

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do 
unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza prze-
pisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami, 

- dąŜenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odnie-
sieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich 
składników przerabianych surowców, 

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarzą-
dzania środowiskowego (normy ISO 14 000), 

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiega-
nia/minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości, 

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami w zakresie odzysku/unieszkodliwiania 
odpadów, 

- organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 

- ewidencja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 

- ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych, 
- uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu 

zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub rekultywacji, 
- sporządzenie wykazu terenów pogórniczych zdegradowanych, przeznaczonych do 

rekultywacji, 
- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów 

gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez 
nich odpadów, oraz wykorzystywanie istniejących juŜ instalacji do zagospodarowania 
lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, 

- opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub moderni-
zacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji, 

- utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych o 
najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i usług związanych z 
wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydającej rekomen-
dacje i wytyczne dotyczące zuŜycia materiałów, energii i wody w procesach produk-
cyjnych, 

- opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i nisz-
czenia odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

- organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i nisz-
czenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpa-
dów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłącze-
nie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt, 

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym. 

 

Potrzeby  inwestycyjne przewidują między innymi: 
- budowa 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów 

energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogo-
wych o wydajności 30 tys. m3/rok, 

- rekultywacja składowisk, dla których brak jest moŜliwości odzysku nagromadzonych 
odpadów, 

- modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych, 
- budowa systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych: 

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych, 
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- modernizacja istniejących zakładów utylizacyjnych, 
- budowa 4 nowych zakładów utylizacyjnych, 

- dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm obowią-
zujących w UE, 

 
 

Odpady niebezpieczne 
 

W KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczegól-
nych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność: 

- całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez 
kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie 
urządzeń zawierających PCB, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 
719), 

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających 
azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich 
negatywne oddziaływanie, 

- likwidacji do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony ro-
ślin, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu zuŜytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
zwierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 30  czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpa-
dów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719), 

- zapewnienia odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających 

szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, po-
przez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a takŜe poprzez 
eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi. 

 

 

Potrzeby organizacyjne  
Organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji prze-
ładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby odpady 
niebezpieczne ( w tym zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpa-
dy niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez 
ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zadaniem stacji przeładunkowych  (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie magazyno-
wanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpa-
dów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych moŜe być realizo-
wany bądź środkami własnymi będącymi na wyposaŜeniu stacji lub poprzez specjalistyczne 
firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów 
zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z funduszy gminnych. 

Konieczne jest równieŜ doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów, olejów itp. 
W sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto celowym jest 
prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację dotychcza-
sowych działań w zakresie  monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a takŜe 
wdraŜanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania. 

 

Potrzeby inwestycyjne 
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Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne jest 
międzyinnymi: 

- wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania szerokiej gamy odpadów nie-
bezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie instalacji do plazmowego 
spalania odpadów. 

- wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności 
500 tys. Mg, 

- budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6 650 tys. Mg 
lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów azbestowych na istnie-
jących składowiskach odpadów, 

- uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych, 

- budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB, 

- uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie niebezpiecznych typu: elementy 
zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie itp.), 

- budowa 2 492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON), 

- budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). 
 

W Krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące cele krótkookresowe 
2003-2006: 
 
Sektor komunalny: 

− objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie 
wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowi-
ska, 

− podnoszenie świadomości społecznej obywateli, 

− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 
komunalnych, 

− intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektyw-
nych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych 
wg standardów UE. 

 

Sektor gospodarczy: 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.  

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumen-
tów ekonomicznych, 

- wdroŜenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospoda-
rowywania (bazy danych), 

- identyfikacja zagroŜeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych skła-
dowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji tere-
nów zdegradowanych, 

- wdroŜenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu, 

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzy-
sku i ponownego zastosowania odpadów, 
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- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego uŜycia odpadów. 

 

 

 

7.1.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
 
ZałoŜone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi przedstawiono w 

odniesieniu do dwóch okresów czasu.  
 
Cele krótkookresowe przewidziane do osiągnięcia w latach 2003-2006 dotyczą: 
• objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów; 

a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów 
komunalnych do środowiska, 

• podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 

• rozwoju selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 
odpadów komunalnych, 

• intensyfikacji działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nie-
efektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; tworzenie składowisk 
regionalnych wg standardów UE. 

• podnoszenia świadomości społecznej obywateli, 
 

Dla osiągnięcia wyŜej wymienionych celów za niezbędne uwaŜa się podjęcie na-
stępujących działań: 

• utworzenie w skali województwa w początkowej fazie 11 ponadgminnych 
struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, 

• planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględnia-
jących wszystkie wytwarzane odpady moŜliwe do wspólnego zagospodarowania, 
niezaleŜnie od źródła ich pochodzenia, 

• utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpa-
dów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospo-
darki odpadami. 

 
Cele długookresowe obejmujące lata 2007-2014 ustalono następująco: 

• doskonalenie organizacji ponadlokalnych i lokalnych systemów  gospodarki od-
padami komunalnymi, 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• intensyfikacja szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 

• wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
w tym metod termicznego przekształcania odpadów, ukierunkowanego na 
przemysł cementowy – budowa nowoczesnego zakładu przetwarzania odpa-
dów, 

• intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

• organizacja składowisk regionalnych wg standardów UE. 
 

W planach perspektywicznych, obejmujących okres po roku 2014, zaproponowano podział 
województwa na trzy obszary organizacji gospodarki odpadami. Wiodącą rolę w organi-
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zacji mają spełniać: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Nysa. Gminy tworzące dany obszar mają 
prowadzić wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o komunalne związki celowe. W po-
szczególnych obszarach docelowo moŜe funkcjonować zakład przetwarzania odpadów oraz 
zbiorcze składowiska odpadów. PowyŜsze wynika z przesłanek: ilości zbieranych odpadów 
w poszczególnych obszarach, wskaźniki opłacalności budowy oraz eksploatacji zakładów 
przetwarzania odpadów, ograniczenia lokalizacyjne nowych składowiska.  
 
 

Sektor komunalny 
 

Plan działań – lata 2003 – 2006, wytyczne do planów powiatowych i 
gminnych: 
 
1. Unieszkodliwianie (poza składowaniem) lub odzysk odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji  (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. od-
pady zielone, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia).  
 Przyjęto, Ŝe w okresie 2003 – 2006 zmierzać się będzie do uzyskania 12% poziomu 
unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
(bez odpadów opakowaniowych). Unieszkodliwieniu lub odzyskowi naleŜy poddać łącznie 
13400 ton odpadów na rok.  
Realizacja powyŜszych zadań wymaga działań: 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegredowalnych 

− budowa instalacji zapewniających przyjęcie i przerób ok. 13 500 Mg odpadów 
w roku 2006 – np. zainstalowanie w całym województwie  - 11 szt. kontene-
rowych kompostowni, w kaŜdym powiecie po jednej. 

 
Wybór metod i technologii ma być dokonany na poziomie powiatów i gmin. Jednocześnie 
zalecono wspieranie (poprzez odpowiednie akcje władz lokalnych) kompostowanie odpadów 
we własnym zakresie przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miast i mieszkańców wsi. 
Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z 
gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i 
unieszkodliwiania. 
 
2. Odpady wielkogabarytowe 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, który zapewni spełnie-
nie limitu krajowego (20% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych).  
Masa odpadów wielkogabarytowych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opol-
skiego powinna osiągnąć w roku 2006 poziom 5400 ton. 
 
Wybór technologii związanych z odzyskiem i unieszkodliwieniem (budowa instalacji) odpa-
dów wielkogabarytowych ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
 
 
3. Odpady budowlane 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, który zapewni spełnienie limi-
tu krajowego (15% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych).  
Masa odpadów budowlanych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opolskiego po-
winna osiągnąć w roku 2006 poziom 9700 ton. 
 
Wybór technologii związanych z organizacją zbiórki oraz budowa instalacji odzysku odpadów 
budowlanych ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
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4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 
 
Zakłada się rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 
odpadów komunalnych, który zapewni spełnienie limitu krajowego (15% masy ogółu wytwo-
rzonych odpadów niebezpiecznych).  
Masa odpadów niebezpiecznych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opolskiego 
powinna osiągnąć w roku 2006 poziom 400 ton. 
 
Wybór technologii związanych z organizacją zbiórki oraz budowa instalacji odzysku odpadów 
ma zapaść na szczeblu planów powiatowych i gminnych.  
 
 
5. Odpady opakowaniowe. 
 
Zapewnienie do roku 2007, przez system gospodarki odpadami opakowaniowymi, minimal-
nych poziomów odzysku w wysokości 50% w tym recyklingu 25%.  
Recykling jest metodą preferowaną. 
Wymagane jest osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców opakowań 
z: 

• papieru i tektury – 45%   

• z aluminium  35%, 
• ze szkła – 35%, 
• z tworzyw sztucznych -  22%, 
• wielkomateriałowych 20%, 
• ze stali 18%,  

• z drewna i materiałów naturalnych – 13% 
 
W województwie opolskim łączna ilość odpadów opakowaniowych jaką naleŜy w roku 2007 
poddać recyklingowi wyniesie 40 tys. ton. 
 
Przewiduje się budowę instalacji segregacji odpadów opakowaniowych (stacje segregacji, 
stacje przeładunkowe) oraz rozwój selektywnego ich gromadzenia i ich transportu (pojemniki 
do segregacji, środki transportu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów). 
 
Na terenie Województwa Opolskiego planuje się wybudowanie po jednej stacji doczyszcza-
nia odpadów zebranych selektywnie w kaŜdym powiecie. Celowym jest dokonywanie w tym 
samym punkcie segregacji materiałów opakowaniowych. 
 

 
Plan działań – lata 2007 – 2014, wytyczne do planów powiatowych i 
gminnych: 
 
1. Unieszkodliwianie (poza składowaniem) lub odzysk odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji.  
 Dla osiągnięcia w roku 2010 wymaganego poziomu odzysku lub unieszkodliwienia  
(poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (bez odpadów opa-
kowaniowych) konieczne są działania:  

− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegredowalnych 

− budowa instalacji zapewniających przyjęcie i przerób łącznie ok. 28 000 Mg 
odpadów w roku 2010, przy załoŜeniu, Ŝe w roku 2006 powstaną instalacje 
zapewniające przerób odpadów na poziomie 13 500, 00 ton/rok, niezbędna 
przepustowość obiektów do zainstalowania w okresie 2007 – 2010 wynosi 
14 500,00 ton. 
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Zaleca się wykorzystanie następujących metod odzysku i unieszkodliwiania: 

− Odzysk energii - produkcja paliwa alternatywnego dla przemysłu cementowego 

− Kompostowanie we własnym zakresie 

− Budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji 

− Budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów 
 
 
2. Odpady wielkogabarytowe 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, który zapewni spełnienie 
limitu krajowego: 

� do roku 2010 – 50% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 
� do roku 2014 – 70% masy ogółu wytworzonych odpadów wielkogabarytowych 

a zatem ilość odpadów wielkogabarytowych selektywnie zebrana na terenie Województwa 
Opolskiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 13600 ton. 
� do roku 2014 - 19100 ton. 

 
 
 
3. Odpady budowlane 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, który zapewni spełnienie limitu 
krajowego: 

� do roku 2010 – 40% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych 
� do roku 2014 – 60% masy ogółu wytworzonych odpadów budowlanych 

a zatem ilość odpadów budowlanych selektywnie zebrana na terenie Województwa Opol-
skiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 34500 ton. 
� do roku 2014 - 71100 ton. 

 
 
4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 
 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpa-
dów komunalnych, który zapewni spełnienie limitu krajowego limitu krajowego: 

� do roku 2010 – 50% masy ogółu wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
� do roku 2014 – 80% masy ogółu wytworzonych odpadów niebezpiecznych 

a zatem ilość odpadów niebezpiecznych selektywnie zebrana na terenie Województwa 
Opolskiego powinna osiągnąć: 

� do roku 2010 - 1000 ton. 
� do roku 2014 - 2000 ton. 

 
 
5. Odpady opakowaniowe. 
W okresie powyŜej 2007r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Eu-
ropejską zgodnie z projektem nowelizacji Dyrektywy 94/62/WE. Projekt ten przewiduje wpro-
wadzenie następujących poziomów: 
� odzysk w wysokości: 60 - 75%  
� w tym recykling w wysokości: 55 – 70 %.  
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Sektor gospodarczy, wytyczne do planów powiatowych i gminnych: 
 
Tabela 55. Harmonogram realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami przemysłowym 

 
  
 L.p. 

                    
                           Zadanie 

Jednostka realizująca Termin realizacji 

W okresie 2003-2006 
    1. 
 

WdroŜenie pełnego systemu ewidencji odpadów powstających w 
sektorze gospodarczym. 

Urząd Marszałkowski  
 2003-2004 

    
   2. 

Inwentaryzacja ilości i jakości odpadów powstających w małych i 
średnich firmach i działalności rzemieślniczej. 

WIOŚ, Urząd Marszał-
kowski, powiaty i gminy 

 
  2003-2006 

   
   3. 

Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów z 
sektora małych i średnich firm i zakładów rzemieślniczych. 

 Podmioty gosp. 
Urząd Marszałkowski, 
powiaty, gminy 

 
  2003-2006 

 
  4. 

Opracowanie i wdroŜenie systemu edukacyjnego i informacyjnego z 
zakresu racjonalnej  gospodarki odpadami dla w/w sektora.  

Urząd Marszałkowski, 
Izby gospodarcze i rze-
mieślnicza, 
podmioty 

 
 
 2003-2006 
 

5. Pełna inwentaryzacja ilościowa i jakościowa istniejących i nieczyn-
nych składowisk odpadów przemysłowych. 

Urząd  Marszałkowski, 
WIOS,  powiaty, gminy, 
podmioty gosp. 

 2004-2006 

6. Opracowanie programu i harmonogramu likwidacji i rekultywacji 
składowisk odpadów przemysłowych. 

Urząd Marszałkowski, 
powiaty, gminy, 
podmioty gosp. 

    2006 
 

7. Organizacja zbiornic padłych zwierząt  Przedsiębiorstwa 2003-2006 

8.  Rozbudowa i modernizacja systemu do unieszkodliwiania odpadów 
poubojowych i padłych zwierząt 

  

 9. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Gospodarki  
Odpadami. 

Urząd Marszałkowski, 
Jednostki naukowo-
badawcze 

2003-2005 

W okresie 2007-2014 
  1. Realizacja przyjętego programu modernizacji i rekultywacji składo-

wisk odpadów przemysłowych 
Podmioty gospodarcze 2007-2014 

 
  2. Budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na 

bazie lokalnych odpadów energetycznych do wykonywania stabili-
zacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych 

 
 
Przedsiębiorstwa 

 
 
2007-2008 

  3. Budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i 
rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych. 

 
Przedsiębiorstwa 

 
 
2008-2010 

  4. Budowa systemu transportu odpadów z ZAK Kędzierzyn-KoŜle do 
kopalni piasku w Kotlarni. 

Przedsiębiorstwa  
2007-2008 

  5. WdroŜenie systemu utylizacji odpadów z odbarwiania makulatury Przedsiębiorstwa 2007-2008 
 

  6. Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospo-
darczym 

WIOŚ, Urząd Marszał-
kowski 

2003-2014 

 
Źródło: Plan gospodarki odpadami w województwie opolskim 

 

Potrzeby inwestycyjne: 

− budowa instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie lokalnych odpa-
dów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni dro-
gowych 

− budowa instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji  
i rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych.  

− budowa systemu transportu zezwalającego na rekultywację trenu kopalni piasku odpa-
dami ze spalania paliw. 

− przystosowanie jednego zakładu przemysłu materiałów budowlanych do wykorzystania 
odpadów z odbarwiania makulatury. 

− rekultywacja składowisk dla których braku jest moŜliwości odzysku  nagromadzonych 
odpadów, 

− modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych, 

− urządzenie zbiornic padłych zwierząt, 
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− rozbudowa i modernizacja systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych i pa-
dłych zwierząt. 

 
Odpady niebezpieczne, wytyczne do planów powiatowych i gmin-
nych  
 

Potrzeby organizacyjne i inwestycyjne: 

− wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i stworzenie banku danych o 
odpadach powstających w przemyśle, MSP, sektorze usług, szkolnictwie i sektorze 
medycznym, 

− opracowanie systemu szerokiej edukacji społeczeństwa o substancjach niebezpiecz-
nych i ich wpływie na zdrowie. 

− stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych, MSP oraz szkolnictwie i sektorze medycznym, 

− likwidacja istniejących mogielników i zawartości magazynów gdzie przechowuje się 
przeterminowane  środki ochrony roślin, 

− wybudowanie odpowiednich składowisk dla wycofywanych z budynków i budowli ele-
mentów zawierających azbest, 

− stworzenie moŜliwości składowania odpadów niebezpiecznych w przypadku niemoŜli-
wości ustalenia ich właściciela i pochodzących z akcji ratunkowych. 

− utworzenie w kaŜdej gminie co najmniej jednego punktu zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych od mieszkańców i małych producentów tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON), przewiduje się budowę 71 GPZON  

− utworzenie stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON), przyjmujących 
odpady niebezpieczne z punktów gminnych oraz od małych wytwórców, przewiduje się 
budowę 11 SPON; zaleca się kojarzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi z go-
spodarka odpadami komunalnymi, SPON powinny być zlokalizowane w miejscach, 
gdzie będą stacje doczyszczania odpadów zebranych selektywnie 

− budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz kilku  
instalacji do fizykochemicznego i fizycznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych (zestalanie/stabilizacja, witryfikacja), 

 
 
Tabela 56. Harmonogram wdraŜania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych 
w województwie opolskim 
 
Lp. Zadanie Jednostka odpowiedzialna Termin realizacji 
Zadania pozainwestycyjne 

1 
Opracowanie i wdroŜenie programu edukacyjno - informacyjnego dla 
społeczeństwa i przedsiębiorstw 

województwo 
powiaty 
gminy 

 
2004-2014 

Zadania inwestycyjne 

1 Projekty GPZON gminy 2003-2009 
2 Budowa GPZON gminy 2004-2010 

3 Projekty SPON 
przedsiębiorcy 
województwo 

2003, 2009 

4 Budowa 11 SPON 
przedsiębiorcy 
województwo 

2004, 2010 
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Program zagospodarowania/unieszkodliwiania szczególnych rodza-
jów odpadów, wytyczne do planów powiatowych i gminnych. 
 

Komunalne osady ściekowe. 
 
Cele 
� zwiększenie przyrodniczego wykorzystania osadów zarówno w rolnictwie jak i poza rolnic-

twem głownie do rekultywacji terenów i  wytwarzania kompostu. 
� zwiększenie stopnia przetwarzania osadów a następnie ich unieszkodliwianie na drodze 

spalania.  
� zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi. 

 
Zadanie 
� ograniczenie ilości osadów ściekowych składowanych na składowiskach do ok. 47% całej 

wytwarzanej masy. 
 
 

Odpady zawierające azbest. 
Zadania: 

� utworzenie bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierają-
cych azbest, przewidzianych do usunięcia jako odpad niebezpieczny  - w skali gmin, 
powiatów i województwa – na podstawie danych z przeglądów realizowanych prze 
właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych  - sukcesywnie do 2005 r. 

� budowa składowisk odpadów azbestowych (proponowana lokalizacja: Ziemiełowice, 
gm. Namysłów:  

− o powierzchni 2 ha do 2005 r  

− o powierzchni 1 ha po 2013 r 
� działalność edukacyjna dla pracowników administracji publicznej oraz informacyjno – 

popularyzacyjną w mediach w zakresie przepisów i procedur dotyczących azbestu. 

 

Odpady zawierające PCB. 
Zadania: 

� wdroŜenie wojewódzkiego systemu i przeprowadzenie akcji eliminacji PCB poprzez:  

− opracowanie i wdroŜenie monitoringu PCB w systemie Wojewódzkiego Mo-
nitoringu Gospodarki Odpadami, 

− zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki PCB jako odpadu specjalnego. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne. 
Cele: 

� minimalizacja ilości odpadów wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania 
(na drodze termicznego przekształcania ) poprzez pierwotną segregację u źródła po-
wstawania  

� eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami – np. spalanie w piecach 
centralnego ogrzewania lub innych spalarniach nieposiadających odpowiednich urzą-
dzeń do oczyszczania gazów odlotowych. 

Zadania: 
� przeprowadzenie systematycznych badań na terenie województwa dla określenia po-

ziomu generowania odpadów, 
� opracowanie wojewódzkiej bazy danych dotyczących ilości i sposobu gospodarowa-

nia i unieszkodliwiania odpadów z działalności medycznej i weterynaryjnej, 
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� opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi, 

� okresowa weryfikacja tych planów, 
� wzmoŜenie działalności kontrolnej w celu egzekwowania przez placówki medyczne i 

weterynaryjne prawidłowej gospodarki odpadami. 
 
W zakresie zadań inwestycyjnych nie przewiduje się na terenie województwa budowy no-
wych instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.  
 
 

Wycofane z eksploatacji pojazdy. 
Cele 
� stworzenia w skali województwa optymalnych metod zbiórki i recyklingu pojazdów, za 

szczególnym uwzględnieniem elementów odpadowych stanowiących odpady niebez-
pieczne. Celem systemu jest wdroŜenie na terenie województwa systemu spełniającego 
wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r.  

 
 

Zadanie: 
� utworzenie przez Wojewodę Opolskiego rejestru wyspecjalizowanych punktów zbiórki i 

zakładów demontaŜu pojazdów 
� pełna ewidencja złomowanych pojazdów  
 

 

Baterie i akumulatory.  
Cel 
� odzysk 100% akumulatorów kwasowych oraz pełna realizacja poziomu odzysku i recy-

klingu pozostałych: akumulatorów wielkogabarytowych Ni-Cd – 60%, akumulatorów Ni-Cd 
małogabarytowych – 45%, pozostałe (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) 
– 30%. 

 
Zadanie 
� do czasu uruchomienia w kraju technologii unieszkodliwiania baterii i akumulatorów mało-

gabarytowych przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego skła-
dowiska odpadów niebezpiecznych. Odpad zbierany zostanie w systemie zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych poprzez sieć GPZON I SPON- ów. 

 

ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
Cel 
� odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, zamraŜających i pomp ciepła 

zawierających substancje zuboŜające warstwę ozonowa (CFC i HCFC ).  
 
Zadanie 
� organizacja zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w systemie zbiórki odpadów 

niebezpiecznych.  
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7.1.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego 
 

PoniŜej przedstawiono załoŜenia planu gospodarki odpadami powiatu krapkowickiego, cele 
oraz wytyczne do planów gminnych. 

 

Plan powiatowy oparto na podstawowych załoŜeniach: 

− ograniczenie ilości powstających odpadów, 

− wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu poziomu 
odzysku surowców wtórnych, 

− wprowadzenie oraz rozwój metod utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez techno-
logię biologicznego ich przerobu, 

− zorganizowaniu na terenie gmin powiatu systemu odbioru odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

− lokowaniu na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie jest 
niemoŜliwe. 

 
Ograniczenie ilości powstających odpadów 
Dla odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych podstawowym spo-
sobem ograniczenia ilości powstających odpadów jest minimalizacja opakowań. WiąŜe się to 
z podniesieniem świadomości społecznej w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego 
uŜytku.  
 
Selektywna zbiórka – etapy wdroŜenia 

• etap I – doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin 
powiatu; podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w zakresie 
zbierania i segregacji odpadów; głównym celem tego etapu jest objęcie wszystkich 
mieszkańców systemem zorganizowanego zbierania i wywozu odpadów. 

• etap II – budowa infrastruktury gospodarki odpadami (Budowa Gminnych Punktów 
Odbioru Odpadów Niebezpiecznych), a takŜe poszerzenie selektywnej zbiórki odpa-
dów o odpady biodegradowalne, równocześnie naleŜy w tym etapie rozwinąć selek-
tywne zbieranie i wywóz odpadów opakowaniowych.  

 

Realizacja etapu nr I i II do końca 2007r. 

 

• etap III – budowa regionalnych punktów zbiórki i odzysku odpadów. Zadaniem punk-
tów będzie odbiór od mieszkańców wysegregowanych odpadów oraz podczyszcze-
nie ich w celu uzyskania wyŜszej wartości rynkowej surowców wtórnych. Przewiduje 
się budowę co najmniej dwóch takich punktów na terenie powiatu (Gogolin). Równo-
cześnie w ramach planowanego utworzenia Związku Międzygminnego planowana 
jest budowa Zakładu Segregacji i Przetwarzania Odpadów oraz niezbędnej infra-
struktury z zakresu gospodarki odpadami (kompostownia, instalacja rozdrabniania 
gruzu, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i wraków samochodowych); 
miejsce lokalizacji Zakładu – miasto Kędzierzyn-Koźle 

 
Realizacja etapu III do końca 2010r. 

 
• etap IV – termiczne przekształcanie odpadów lub „paliw” z odpadów komunalnych, 

np. w Cementowni GóraŜdŜe S.A. 

 
Realizacja etapu IV: lata 2010-2015r. 
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Cele krótkoterminowe 
Cele krótkoterminowe obejmują okres perspektywiczny do roku 2006. W zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi określono następujące cele: 

− uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów, 

− rozwiązanie problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska,  

− podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów ulegają-
cych biodegradacji, 

− rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku odpa-
dów ze strumieniem odpadów komunalnych, 

− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów opakowanio-
wych, 

− rozwiązanie problemu przeterminowanych leków. 

 
Cele długoterminowe 
Cele długoterminowe obejmują okres perspektywiczny 2007-2015. W zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi w tym okresie przewidziano następujące cele: 

− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

− kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu, 

− budowa infrastruktury z zakresu gospodarki odpadami, 

− wdraŜanie nowoczesnych metod gospodarki odpadami komunalnymi. 
 

 
Tabela 57. Wytyczne do gminnych planów gospodarki odpadami powiatu krapkowickiego  

 
 

Lp. Zadania do realizacji 
Jednostka 

odpowiedzial- 
na 

Okres 
realizacji 

Koszt 
[tyś. PLN] 

Partnerzy 

1 
Dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie gmin powiatu 

Gminy powiatu 2004-2005 1000 
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Odpadami 

2 

Zorganizowanie na terenie gmin   
i miast punktów odbioru odpadów niebez-
piecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych 

Gminy powiatu 2004-2005 1000 

Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami, 
Podmioty Gospodarcze 
zajmujące się odzyskiem  
i unieszkodliwianiem 
odpadów 
niebezpiecznych 

3 

WdroŜenie systemu monitoringu gospodarki 
odpadami na terenie powiatu polegającego 
na systematycznej aktualizacji bazy danych 
dotyczących: ilości i rodzajów wytwarzanych 
odpadów, instalacji prowadzących odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów,  

Starostwo Po-
wiatowe 

2004-2004 100 WFOŚiGW 

4 

WdroŜenie systemu odbioru przeterminowa-
nych leków od mieszkańców poprzez podpi-
sanie umów z wybranymi aptekami na 
terenie gmin i miast powiatu oraz przepro-
wadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej niniejszego tematu 

Gminy powiatu 2004-2005 300 Starostwo Powiatowe 

5 
Wybudowanie regionalnych zbiornic odpa-
dów  z selektywnej zbiórki  

Gminy powiatu  2004-2009 1000 
Zakłady Gospodarki Odpa-
dami 

6 
Prowadzenie edukacji ekologicznej  
z zakresu gospodarki odpadami 

Starostwo Po-
wiatowe; 

Gminy powiatu 
2004-2015 250 

WFOŚiGW 
Zakłady Gospodarki 
Odpadami 

7 

Wprowadzenie na terenie gmin  
i miast systemu odbioru odpadów 
biodegradowalnych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych 

Gminy powiatu 2004-2005 300 
Zakłady Gospodarki Odpa-
dami 
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Lp. Zadania do realizacji 
Jednostka 

odpowiedzial- 
na 

Okres 
realizacji 

Koszt 
[tyś. PLN] Partnerzy 

8 
Budowa instalacji do kompostowania odpa-
dów biodegradowalnych 

Inwestorzy 
prywatni 

2004-2007 3000 
Gminy powiatu 
Starostwo Powiatowe 

9 
Budowa Zakładu Segregacji i Przetwarzania 
Odpadów 

Zakład Gospo-
darki Odpadami 

lub gminy 
2007-2010 30 000 

Gminy -Starostwo Powiato-
we 

10 
Dostosowanie rozwiązań technicznych w 
Zakładach Papierniczych w Krapkowicach 
do współspalania odpadów 

Zakłady Papier-
nicze Krapkowi-

ce S.A.  
2010-2015 20 -30 000 

Urzędy Gmin 
Starostwo Powiatowe 
WFOŚiGW 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego 

11 
Dostosowanie pieca obrotowego w GóraŜ-
dŜe Cement S.A. do współspalania odpa-
dów  

GóraŜdŜe Ce-
ment  S.A.  

2010-2015 2 000 

Starostwo Powiatowe 
Gminy powiatu WFOŚiGW 
NFOŚiGW 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Opolskiego 

 

7.1.4. Strategia rozwoju gminy Zdzieszowice 
 
W strategii rozwoju gminy Zdzieszowice jako jeden z priorytetów rozwoju wpisano: 
� ekorozwój prowadzący w dłuŜszej perspektywie do zrównowaŜenia rozwoju. Oznacza to, 
Ŝe działalność gospodarcza winna uwzględniać zasady wykorzystania środowiska w swo-
im istnieniu. Zmniejszenie energochłonności, wodochłonności i materiałochłonności w 
działalności gospodarczej musi towarzyszyć kaŜdemu programowi rozwojowemu. Prowa-
dzi to w prostej linii do realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju. 

 
Do słabych stron gminy zaliczono: 
� brak zagospodarowania odpadów stałych 
 
 
Do zagroŜeń dla rozwoju gminy zaliczono: 
� brak zagospodarowania odpadów stałych 
 
Ochrona środowiska została wpisana jako pierwszy strategiczny kierunek rozwoju gminy 
Zdzieszowice. 
 
 

7.2. Cele do osiągnięcia zadań w gospodarce odpadami dla gminy Zdzie-
szowice 
 
Przyjmując jako podstawę, określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 

− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia (poza składowaniem) 

 
oraz przyjmując strategię wyznaczoną w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, Plan gospodarki odpadami dla Województwa Opol-
skiego” , Plan gospodarki odpadami dla powiatu Krapkowice” wyznaczono dla gminy Zdzie-
szowice następujące cele strategiczne: 
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1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarzą-
dzania odpadami komunalnymi 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli nad 
gospodarką odpadami sektora gospodarczego 

 
W Planie gospodarki odpadami zostały określone cele i zadania dla następujących ro-

dzajów odpadów:  

• komunalnych,  

• opakowaniowych, 

• medycznych i weterynaryjnych, 

• odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), 

• budowlanych 
• wraków samochodowych, opon 

 
 Zadania przewidziane do realizacji w okresie 2004 – 2006 i wstępnie na okres 2007 – 

2010 naleŜą do zadań: 

- koordynowanych - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, obciąŜających głównie 
podmioty gospodarcze, organy administracji rządowej i samorządowej stopnia wo-
jewódzkiego, finansowanych ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków ze-
wnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i 
centralnego,  

- własnych - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, realizowanych przez samorząd lo-
kalny i podległe mu jednostki organizacyjne, finansowane w całości lub częściowo 
ze środków będących w dyspozycji gminy 

 
Cele i działania zostały przedstawione w tabelach 58 – 62. 
 
 
 

  



 

 
Tabela 58. Główne cele i  zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  
 

Jednostka 
Lp. Cel Zadania 

odpowiedzialna współpracująca, 

Termin 
reali-
zacji 

STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  z obiektów infrastruktury 

− Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie do wymogów prawa, ujęcie wszystkich elemen-
tów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów odpadach (opis w 
rozdziale nr 8.2) 

− Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków  Referatu Infrastruktu-
ry, Inwestycji i Ochrony Środowiska w zakresie: zarządzanie go-
spodarką odpadami, dostosowanie do obowiązujących przepisów 
prawa POŚ i ustawy o odpadach (opis w rozdziale nr 8.2) 

 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Firmy świadczące 
usługi odbioru 
odpadów komu-
nalnych,  
Firmy prowadzące 
działalność w 
zakresie unieszko-
dliwienia i odzysku 
odpadów 

2004 

− WzmoŜony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami  w gospo-
darstwach indywidualnych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

StraŜ Miejska Praca 
ciągła 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorgani-
zowanym systemem gospodarki odpadami 

− Edukacja ekologiczna Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Organizacje ekolo-
giczne, media 

Praca 
ciągła 

2 Likwidacja zagroŜeń środowiska powodowanych 
przez nielegalne składowanie odpadów 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

StraŜ Miejska, 
Właściciele nieru-
chomości 

Praca 
ciągła 

3 Minimalizacja zagroŜeń środowiska powstających 
w wyniku nadzwyczajnych zagroŜeń: awarie, 
powodzie, poŜary, wypadki, zdarzenia losowe 

Opracowanie i wdroŜenie planu reagowania oraz postępowania z odpa-
dami pochodzącymi z nadzwyczajnych zagroŜeń: awarie, powodzie, 
poŜary, wypadki, zdarzenia losowe 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

StraŜ PoŜarna 
WIOŚ 

2004 

Cel: Stworzenie międzygminnego systemu segregacji, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadami 
1 Opracowanie koncepcji Południowego Związku Gospodarki Odpa-

dami (PZGO) i rozpoczęcie tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Od-
padów na składowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

Starostwo Kędzie-
rzyn –Koźle, Sta-
rostwo Krapkowic-
kie, MSO, Urząd 
Miejski w Zdzie-
szowicach, Pozo-
stałe gminy zainte-
resowane wej-
ściem do Związku 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

Do 
2007 

 

Minimalizacja ilości składowanych odpadów oraz 
uzyskanie maksymalnych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów. Ograniczenie oddziaływania 
odpadów na środowisko. 

Rozwój działalności Południowego Związku Gospodarki Odpadami i 
zakończenie tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2007-
2011 
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Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na terenie Miejskiego 
Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu: 

− Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych 

− Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielkogabarytowych 

− Budowa zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych (PP,PE, PET, 
PS) oraz tworzyw wielowarstwowych, szkła, papieru    

− Budowa Powiatowego Punktu gromadzenia Odpadów Niebezpiecz-
nych (GPGON) 

Starostwo Kędzie-
rzyn –Koźle, Sta-
rostwo Krapkowic-
kie, MSO  
Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
Pozostałe gminy 
zainteresowane 
wejściem do 
Związku 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

Do 
2007 

- Budowa kompostowni pryzmowej odpadów zielonych 

- Budowa instalacji demontaŜu wraków samochodowych 

2 Zapewnienie wymaganych poziomów selektywnej 
zbiórki/odzysku/unieszkodliwienia odpadów:  
- biodegradowalnych 
- opakowaniowych 
- wielkogabarytowych  
- budowlanych 
- niebezpiecznych  

- Budowa instalacji demontaŜu elektroniki uŜytkowej, AGD, odpadów 
wielkogabarytowych,  

j/w j/w Do 
2011 

Rozpoczęcie wdraŜania segregacji odpadów biodegradowlanych u źró-
deł 

2004 

Osiągnięcie 12% segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 2007 

Osiągnięcie 25 % segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 2010 

Osiągnięcie 50 % segregacji i odzysku odpadów biodegradowlanych 

Starostwo Powia-
towe K-K,  Staro-
stwo Powiatowe w 
Krapkowicach, 
Urzędy Gmin, 
PZGO, MSO,  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2013 

Rozpoczęcie wdraŜania segregacji odpadów zielonych u źródeł 2004 

3 Osiągnięcie  do roku 2014 wysokiego poziomu 
segregacji odpadów komunalnych, w tym: 
� biodegradowalne – 50% 
� wielkogabarytowe – 70% 
� budowlane – 60% 
� niebezpieczne – 80% 

Osiągnięcie 35% segregacji i odzysku odpadów zielonych 2007 

  Osiągnięcie 50 % segregacji i odzysku odpadów zielonych 

Starostwo Powia-
towe K-K,  Staro-
stwo Powiatowe w 
Krapkowicach, 
Urzędy Gmin, 
PZGO, MSO, 
Zarządcy Cmenta-
rzy, Lasy Pań-
stwowe 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2011 

  Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych na 
terenie gminy 

2004 

  Osiągniecie 20% segregacji odpadów wielkogabarytowych 2007 

  Osiągniecie 50% segregacji odpadów wielkogabarytowych 

Starostwo Powia-
towe K-K, Staro-
stwo Powiatowe w 
Krapkowicach, 
Urzędy Gmin, 
PZGO, MSO,  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2010 
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  Osiągniecie 70% segregacji odpadów wielkogabarytowych   2014 

Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów budowlanych na terenie 
Powiatu 

2004 

Osiągniecie 15% segregacji odpadów budowlanych 2007 

Osiągniecie 40% segregacji odpadów budowlanych 2010 

Osiągniecie 60% segregacji odpadów budowlanych 

Starostwo Powia-
towe K-K, Staro-
stwo Powiatowe w 
Krapkowicach, 
Urzędy Gmin, 
PZGO, MSO,  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2014 

Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych wchodzą-
cych w skład odpadów komunalnych na terenie gminy 

Starostwo Powia-
towe K-K,  
Starostwo Powia-
towe w Krapkowi-
cach, Urzędy Gmi-
ny, PZGO, MSO,  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2004 

Ustalenie lokalizacji na terenie gminy Zdzieszowice Gminnego Punktu 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), wykonanie projektu 

2005 

Wykonanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON) 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

Do 
2007 

Ustalenie lokalizacji Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Niebez-
piecznych (MZWON), wykonanie projektów 

2005 

Wykonanie MZWON 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
zarządcy obiektów 

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

Do 
2007 

Osiągniecie 15% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2005 

Osiągniecie 50% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2010 

  

Osiągniecie 80% segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzących w 
skład odpadów komunalnych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2014 

4 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, system „u 
źródła” i w „sąsiedztwie” 

Zawarcie umowy z Organizacją Odzysku na odbiór odpadów z selek-
tywnej zbiórki: szkło, makulatur, kartony, opakowania z tworzyw sztucz-
nych i opakowania metalowe 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2004 

  Zakup i rozmieszczenie na terenie gminy dodatkowych pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury,  

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-

2004-
2005 
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cy,  

  Zakup worków do selektywnej zbiorki odpadów w gospodarstwach indy-
widualnych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

Praca 
ciągła 

4 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego 
zbierania odpadów organicznych do specjalnych 
pojemników 
 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów zielonych dla zarządców 
eksploatatorów terenów zieleni ogólnodostępnej, osiedlowej, cmentarnej 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, media 

2004 

  Stworzenie indywidualnego systemu kompostowania odpadów orga-
nicznych. Wspieranie rozwoju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
jących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady 
kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy.  
Program pilotaŜowy – wybór sołectwa, promocja kompostowania wła-
snych odpadów bioorganicznych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2004-
2005 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
dobrowolnego I nieodpłatnego zbierania odpadów niebezpiecznych  

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2004 

Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbierania odpadów niebez-
piecznych  

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2004 

Uruchomienie ruchomego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych.  Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2005 

Ustalenie harmonogramu odbioru opadów Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2005 

5 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego 
zbierania odpadów niebezpiecznych 

Uruchomienie MZWON (Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Niebez-
piecznych)  

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  

2007 

6 WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych.  
Odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpłatny,  
odbiór odpadów budowlanych płatny 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości I porządku w gminie w zakresie 
dobrowolnego I nieodpłatnego zbierania odpadów wielkogabarytowych 
oraz dobrowolnego i odpłatnego zbierania odpadów budowlanych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2004 

  Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbierania odpadów wielkoga-
barytowych i budowlanych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2004 

  Objecie systemem mieszkańców zabudowy jednorodzinnej (odbiory min. 
1 raz na kwartał) 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

2005 

  Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy,  
 

2005 

  Akcja informacyjna do firm budowlanych działających na terenie gminy  Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Organizacje ekolo-
giczne, Mieszkań-
cy, firmy budowla-
ne 

Praca 
ciągła 
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Analiza i weryfikacja  działania istniejącego systemu gospodarowania 
odpadami. Działania edukacyjne. 

ZPGO, Starostwo 
Powiatowe K-K, 
Starostwo Powia-
towe w Krapkowi-
cach, Urząd Miej-
ski w Zdzieszowi-
cach 

Organizacje ekolo-
giczne, mieszkań-
cy 

2007-
2010 

- Osiągnięcie do 2007 r. wymaganych poziomów recyklingu dla wytwa-
rzanych odpadowych akumulatorów 

� 100% dla akumulatorów ołowiowe  
� 70 % dla akumulatorów NiCd wielkogabarytowych 
� 50 % dla akumulatorów NiCd małogabarytowe 

 Do 
2007 

- Osiągnięcie do 2007 r. wymaganych poziomów recyklingu dla wytwa-
rzanych odpadów elektronicznych: 

- 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubaŜające 
warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

- 70 % dla urządzeń chłodniczych i zamraŜających oraz pomp ciepła poza 
urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierających substancje zuboŜa-
jące warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

- 70 % dla chłodziarek i zamraŜarek typu domowego zawierających substancje 
zuboŜające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

Do 
2007 

- Osiągnięcie wymaganego 50% poziomu odzysku w tym 25 % pozio-
mu recyklingu dla odpadowych olejów  

Do 
2007 

- Zgodne z prawem usunięcie i unieszkodliwieniewszystkich odpadów 
zawierających PCB 

 

Do 
2010 

7 Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki 
odpadami 

- Zgodne z prawem usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich odpadów 
azbestowych 

 

Posiadacze odpa-
dów 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

do 
2032 
 

8 Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu pojazdów upowaŜnionych 
do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w 
celu jego wyrejestrowana.  

Wydział Ochrony 
Środowiska i Wy-
dział Komunikacji 
Starostwa Powia-
towego w Krapko-
wicach 

Praca 
ciągła 

 Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska i prawa budowlanego 
przez zakłady recyklingu. 

WIOŚ  
 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
Wojewoda Opolski 

Praca 
ciągła 

 

Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w 
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
formie ustawowej, która zapewni, Ŝe wszystkie 
odpady będą w całości przekazywane do zakła-
dów recyklingu.  

Recykling zgodny z prawem wszystkich pojazdów samochodowych 
poddawanych kasacji  

Posiadacze odpa-
ów 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
Wojewoda Opolski 

Praca 
ciągła 
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 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, gromadzenia i transportu 
odpadowych opon – w ramach systemu kontrola podmiotów oraz selek-
tywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
Posiadacze odpa-
dów, 
ZPGO 

 2004 - 
2010 

 

Uzyskanie wymaganych poziomów odzysku opon 
samochodowych 

Osiągnięcie do roku 2007 wymaganego poziomu odzysku opon samo-
chodowych w wysokości 75% złomowanych opon 

Posiadacze odpa-
ów 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

2004-
2007 
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Tabela 59.Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

Jednostka Termin Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna nadzorująca  

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA OPADAMI SEKTORA GOSPO-
DARCZEGO 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki od-
padów opakowaniowych – w ramach syste-
mu selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, włączenie w system obiektów infra-
struktury i firm   

Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Przedsiębiorcy Podmioty posia-
dające zezwolenia na transport i 
zbiórkę odpadów 

2004-2007 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc 
ich wytwarzania oraz właściwej segregacji 
odpadów  
 

Przedsiębiorcy, podmioty posia-
dające zezwolenia na transport i 
zbiórkę odpadów 

Praca ciągła 

Analiza i weryfikacja zezwoleń na prowa-
dzące działalność w zakresie transportu, 
zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpa-
dów  

Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach, Urząd Miejski Zdzie-
szowice, Wojewoda Opolski 
WIOŚ 

2004-2005 

Analiza i weryfikacja pozwoleń na wytwa-
rzanie odpadów. 

Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach, Urząd Miejski Zdzie-
szowice, Wojewoda Opolski 

2004-2005 

Kontrola prowadzonej gospodarki opakowa-
niami – wytwórcy odpadów  i  firmy prowa-
dzące działalność w zakresie transportu, 
zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpa-
dów 

WIOŚ Praca ciągła 

1. Zapewnienie, przez system gospodarki odpadami 
opakowaniowymi, minimalnych poziomów odzy-
sku                   w wysokości 50% i recyklingu 
25%.    
Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla 
przedsiębiorców dla opakowań z: 

• papieru i tektury – 45%, 

• z aluminium  35%, 
• ze szkła – 35%, 
• z tworzyw sztucznych -  22%, 
• wielkogabarytowych 20%, 
• ze stali 18%,  
• z drewna i materiałów naturalnych – 

13% 

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działania w zakresie odzysku 
i recyklingu odpadów. 

Urząd Miejski Zdzieszowice, 
organizacje odzysku 

 

2004-2005 

2. Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych 
deponowanych na składowiskach 

Ewidencja odpadów deponowanych na 
składowiskach odpadów,  

 

Zarządzający składowiskiem w 
Krasowej 

WIOŚ, 
Wydział ochrony śro-
dowiska Starostwa 
Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich 

2004-2010 

3. Rozwój działalności w zakresie odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów opakowaniowych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Przedsiębiorcy Powiat,  
Wojewoda Opolski  

2004-2010 
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Tabela 60. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnym 
 

Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA OPADAMI SEKTORA GOSPO-
DARCZEGO 

− Opracowanie sytemu zbierania z terenów pu-
blicznych zwłok padłych zwierząt  

Podmioty posiadające zezwole-
nia na transport, zbieranie, 
unieszkodliwianie odpadów we-
terynaryjnych 

2004 

− Utworzenie zbiornicy padłych zwierząt na tere-
nie projektowanego Gminnego Punktu Zbiera-
nia Odpadów Niebezpiecznych 

Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Powiatowy Inspektor Wetery-
narii  do 2007 

1 Stworzenie systemu zbierania zwłok 
padłych zwierząt 

− Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie (opis w rozdziale 8.2.) 

Urząd Miejski Zdzieszowice Powiatowy Inspektor Weteryna-
ryjny 

2004 

− Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi źródeł weterynaryjnymi 

Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Powiatowy Inspektor Wetery-
narii, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 

 2005 

− Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów, Urząd Miejski Zdzieszowice, 
WIOŚ 
 

2004-2005 

− Stworzenie systemu ewidencji i nadzoru nad 
gospodarką odpadami medycznymi  i weteryna-
ryjnymi 

 

Urząd Miejski Zdzieszowice,  2004 

− Kontrola realizacji obowiązków w zakresie 
gospodarowania odpadami w zakładach me-
dycznych i weterynaryjnych 

WIOŚ, 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Powiatowy Inspektor Weteryna-
ryjny 

Praca 
ciągła 

2 Eliminacja nieprawidłowych działań w 
gospodarce odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi 

− Opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego 
nad procesem powstawania i niszczenia odpa-
dów pochodzenia zwierzęcego szczególnego 
ryzyka (SRM) i odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy Inspektor Wetery-
narii 

Urząd Miejski Zdzieszowice,  2005 

− Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami WIOŚ 
Właściciele zakładów,  
 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, Powiatowy Inspektor 
Weterynaryjny 

Praca 
ciągła 

3 Całkowite wyeliminowanie nieprawi-
dłowości w gospodarowaniu odpada-
mi medycznymi, weterynaryjnymi i 
zwłokami padłych zwierząt − Osiągnięcie wymaganego 100% poziomu 

unieszkodliwienia – dla całości wytwarzanych 
odpadów medycznych i weterynarnych 

Posiadacze odpadów Urząd Miejski Zdzieszowice, Praca 
ciągła 
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Tabela 61. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi 
 

Jednostka Lp. Cel Zadanie 
odpowiedzialna współpracująca 

Termin 
realizacji 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA OPADAMI SEKTORA GOSPO-
DARCZEGO 

Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki odpadami 
sektora gospodarczego  

Urząd Miejski Zdzieszowice,  
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,   

2004 

WdroŜenie gminnego systemu ewidencji wytwórców, 
posiadaczy, ilości i rodzajów  odpadów wytwarzanych, 
magazynowanych, ewidencja sposobów usuwania od-
padów  

Urząd Miejski Zdzieszowice,  
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,  Urząd Marszał-
kowski, WIOŚ 

2004-
2005 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania odpadów z 
wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ, Urząd Miejski Zdzie-
szowice,  

 
Praca 
ciągła 

Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i 
średnich podmiotach gospodarczych w tym w rzemiośle 

Urząd Miejski w Zdzieszowi-
cach 

WIOŚ, Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach 

2004-
2006 

Kontrola i monitoring działalności firm posiadających 
zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, transport i 
zbieranie odpadów, weryfikacja wydanych decyzji 

WIOŚ, Urząd Miejski Zdzie-
szowice,  

 

Starostwo Powiatowe w Krap-
kowicach 

Praca 
ciągła 

Kontrola i monitoring składowiska odpadów przemysło-
wych w Januszkowicach 

ZK „Zdzieszowice”  
WIOŚ, Urząd Miejski Zdzie-
szowice,  

Starostwo Powiatowe w Krap-
kowicach 

Praca 
ciągła 

1 Budowa systemu kontroli zgodności 
z prawem gospodarki odpadami w 
sektorze gospodarczym 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla 
małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz rze-
miosła z zakresu zapobiegania powstawaniu i wykorzy-
stywania odpadów 

Urząd Miejski w Zdzieszowi-
cach Starostwo Powiatowe w Krap-

kowicach 
Praca 
ciągła 

DąŜenie do stosowania niskoodpadowych technologii 
produkcji oraz zapewniających produkcyjne wykorzysta-
nie wszystkich składników przerabianych surowców 

Przedsiębiorcy  
Praca 
ciągła 

Uczestniczenie wytwórców odpadów w programach 
zarządzania środowiskowego (wg normy ISO serii 
14000) 

Przedsiębiorcy  
Praca 
ciągła 

Kontynuacja badań nad nowymi technologiami przyczy-
niającymi się do zapobiegania/minimalizacji powstawa-
nia odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości 

Przedsiębiorcy, ośrodki na-
ukowe 

 
Praca 
ciągła 

2 Rozwój i doskonalenie technologii 
małoodpadowych oraz technologii 
odbioru odpadów 

Rozwój systemu zbiórki, gromadzenia, transportu odpa-
dów powstających w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw 

Przedsiębiorcy (wytwórcy i 
odbiorcy odpadów) 

Urząd Miejski w Zdzieszowi-
cach 

Praca 
ciągła 

3 Całkowite zniszczenie i wyelimino-
wanie PCB ze środowiska  

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie prawidłowego postępowania z odpadami za-
wierającymi PCB  

Urząd Miejski w Zdzieszowi-
cach 

Organizacje ekologiczne 
Praca 
ciągła 
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Zidentyfikowanie źródeł  wytwarzania odpadów zawiera-
jących PCB.  
 

Opracowanie programu likwidacji urządzeń zawierają-
cych PCB nie podlegających rejestracji, w tym ustalenie 
miejsca magazynowania w GPZON, ustalenie sposobu 
finansowania zadania unieszkodliwienia lub kontamina-
cji PCB 

Utworzenie harmonogramu eliminacji wszystkich odpa-
dów zawierających PCB 
 

Posiadający urządzenia za-
wierające PCB 
WIOŚ  
Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,   

Organizacje ekologiczne 
2004-
2006 

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających 
PCB 

Posiadający urządzenia za-
wierające PCB 

WIOŚ, Urząd Miejski Zdzie-
szowice, Starostwo powiato-
we w Krapkowicach,   

2004-
2010 

  

Kontrola zakładów posiadających urządzenia zawierają-
ce PCB. WIOŚ 

Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,   

Praca 
ciągła 

  

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie urządzeń za-
wierających PCB  

Posiadający urządzenia za-
wierające PCB 
  

WIOŚ  
Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,   

do 2010 

Ewidencja źródeł powstawania odpadów azbestowych Inspektor nadzoru budowla-
nego starostwa powiatowego 
w Krapkowicach, Urząd Miej-
ski Zdzieszowice, WIOŚ 

Organizacje ekologiczne 2004-
2006 
 

Utworzenie programu eliminacji wyrobów zawierających 
azbest, zbieranie (magazynowanie) odpadów azbesto-
wych w GPZON, składowanie na składowisku odpadów 
w Ziemiełowicach (po wybudowaniu) 

Urząd Miejski Zdzieszowice Posiadający zezwolenia na 
transport odpadów azbesto-
wych, posiadacze materiałów 
zawierających azbest 

2004-
2005 

Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) w 
zakresie szkodliwości azbestu oraz postępowania z 
odpadami zawierającymi azbest 

Urząd Miejski Zdzieszowice Organizacje ekologiczne, 
media 

Praca 
ciągła 

4 Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunię-
cie wyrobów zawierających azbest i 
zdeponowanie ich na składowiskach 
w sposób eliminujący ich negatywne 
oddziaływanie  

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób fizycznych Urząd Miejski Zdzieszowice  2005 

  Całkowite unieszkodliwienie odpadów azbestowych  
Posiadacze odpaów azbesto-
wych 

WIOŚ  
Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach,   

do 2032 

5 
Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania odpadów z 
wydanymi decyzjami administracyjnymi 

WIOŚ Urząd Miejski Zdzieszowice, 
Starostwo powiatowe w Krap-
kowicach 

Praca 
ciągła 

 

Eliminacja nieprawidłowej gospodarki 
odpadami zuŜytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. 
Organizacja systemu zbiórki zuŜyte- Organizacja MZWON (w ramach systemu selektywnej Urząd Miejski Zdzieszowice Starostwo powiatowe w Krap-  
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zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora komunalne-
go), wyznaczenie sklepów, dystrybutorów sprzętu,  
Miejsce przerobu zuŜytego sprzętu  - linia rozbiórki i 
demontaŜu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu 
elektronicznego w Centrum Unieszkodliwiania Odpadów 
na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzie-
rzynie-Koźlu: 
 

kowicach 

 

go sprzętu elektrycznego 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpadami 
zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – w 
ramach gminnego systemu ewidencji odpadów 

 

Urząd Miejski Zdzieszowice  2004 
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Tabela 62. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami 
 

Jednostka 
Lp. Cel Zadanie 

odpowiedzialna współpracująca 
nadzorująca, 

Termin reali-
zacji 

STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu pojazdów 
upowaŜnionych do wydawania stosownych zaświad-
czeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyreje-
strowana.  

Wydział Ochrony 
Środowiska i Wydział 
Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w 
Krapkowicach 

Urząd Miejski 
Zdzieszowice, 
Wojewoda Opol-
ski 

Praca ciągła 

Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska i 
prawa budowlanego przez zakłady recyklingu. 

WIOŚ  
 

Urząd Miejski 
Zdzieszowice, 
Starostwo Po-
wiatowe w Krap-
kowicach 

Praca ciągła 

1. Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w 
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w 
formie ustawowej, która zapewni, Ŝe wszystkie 
odpady będą w całości przekazywane do zakładów 
recyklingu.  
 

Recykling zgodny z prawem wszystkich pojazdów 
samochodowych poddawanych kasacji  

Posiadacze odpa-
dów 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
Wydział Ochro-
ny Środowiska i 
Wydział Komu-
nikacji Starostwa 
Powiatowego w 
Krapkowicach 

Praca ciągła 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, groma-
dzenia i transportu odpadowych opon – w ramach 
systemu kontrola podmiotów oraz selektywna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 

Urząd Miejski Zdzie-
szowice, Posiadacze 
odpadów 

 2004 - 2010 2. Uzyskanie wymaganych poziomów odzysku opon 
samochodowych 

Osiągnięcie do roku 2007 wymaganego poziomu 
odzysku opon samochodowych w wysokości 75% 
powstających odpadowych opon 

Posiadacze odpa-
dów 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

2004-2007 
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Tabela 63. Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami ściekowymi 
 

 

 

Jednostka 
 Lp. Cel Zadanie 

odpowiedzialna współpracująca 
nadzorująca, 

Termin reali-
zacji 

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce 
osadami ściekowymi 

• Stworzenie ewidencji i aktualizacja systemu go-
spodarowania osadami ściekowym. 

•  Kontrola i nadzór nad gospodarką osadami. 

Zarządzający 
oczyszczalniami,  
WIOŚ  

Wojewoda 
Opolski, Staro-
stwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 
Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

2005-2006 

2. Zwiększanie stopnia przetwarzania osadów komu-
nalnych osadów ściekowych 

• ocena moŜliwości wykorzystania osadów ście-
kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  

Zarządzający 
oczyszczalniami 
przedsiębiorcy 

Starostwo Po-
wiatowe w Krap-
kowicach, Urząd 
Miejski w Zdzie-
szowicach 

2005-2010 

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji 
biogennych zawartych w osadach ściekowych 

• Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadających się do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Zarządzający 
oczyszczalniami, 

Starostwo Po-
wiatowe w Krap-
kowicach, Urząd 
Miejski w Zdzie-
szowicach, 
WIOŚ, 
Ośrodki nauko-
we, 
przedsiębiorcy 

2005-2010 

 

 



 

7.3. Prognoza emisji (wytwarzania) odpadów komunalnych podlegających 
limitom obowiązkowej selektywnej zbiórki, recyklingu, odzysku i uniesz-
kodliwienia 
 

7.3.1. Emisja odpadów opakowaniowych, wymagane poziomy odzysku i 
recyklingu 
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 53) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną 
masę odpadów opakowaniowych, które z ogólnej masy wytworzonych odpadów naleŜy wy-
segregować w celu realizacji obowiązku osiągnięcia do 2007r poziomu odzysku w wysokości 
50% w tym recyklingu 25%.   
 

Tabela 64. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w gminie Zdzieszowice, 
jednostka Mg/rok 
 

Odpady opakowaniowe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 717,69 766,38 818,47 874,17 933,41 996,78 

Opakowania wielomateriałowe 16,27 17,04 17,86 18,73 19,58 20,49 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

255,75 272,89 291,21 310,82 331,66 353,96 

Opakowanie ze szkła 442,32 463,50 485,71 509,02 533,48 559,15 

Opakowania z blachy stalowej 57,85 60,04 62,32 64,69 67,11 69,63 

Opakowania z aluminium 16,85 17,45 18,08 18,74 19,40 20,09 

RAZEM 1 506,73 1 597,30 1 693,66 1 796,17 1 904,64 2 020,10 

 
 
W oparciu o roczne poziomy odzysku i recyklingu ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982) oszacowano ilości odpadów opa-
kowaniowych przewidzianych do recyklingu i odzysku. 
 
Tabela 65. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w po-
szczególnych latach do dnia 31.12.2007  
 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 39% 42% 45% 48% 

Opakowania wielomateriałowe 12% 16% 20% 25% 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

14% 18% 22% 25% 

Opakowanie ze szkła 22% 29% 35% 40% 

Opakowania z blachy stalowej 11% 14% 18% 20% 

Opakowania z aluminium 25% 30% 35% 40% 
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Tabela 66. Wymagany recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w latach 2004 - 
2007– Mg/rok 
 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury [Mg/rok] 319,20 367,15 420,03 478,46 

Opakowania wielomateriałowe [Mg/rok] 2,14 3,00 3,92 5,12 

Opakowania z tworzyw sztucznych [Mg/rok] 40,77 55,95 72,96 88,49 

Opakowanie ze szkła [Mg/rok]  106,86 147,62 186,72 223,66 

Opakowania z blachy stalowej [Mg/rok] 6,86 9,06 12,08 13,93 

Opakowania z aluminium [Mg/rok]  4,52 5,62 6,79 8,04 

Razem  [Mg/rok] 480,35 588,39 702,50 817,69 

Łączny uzyskany procent recyklingu 28,36% 32,76% 36,88% 40,48% 

Wymagany dodatkowy odzysk % - - - 9,52 % 

Wymagany dodatkowy odzysk Mg/rok - - - 192,36 

Łączny odzysk w tym recykling odpadów 
opakowaniowych Mg/rok 480,35 588,39 702,50 1 010,05 

% odzysku odpadów opakowaniowych 28,36% 32,76% 36,88% 50,00% 

 

 

 

 

 



 

 

7.3.2. Emisja odpadów biodegradowalnych, wymagane poziomy odzysku/unieszkodliwiania   
 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji: 
− w roku 2006 – 12 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2010 – 25% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2013 – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 

− w roku 2020 - 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995 
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 54) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów ulegających biodegradacji, które z 
ogólnej masy wytworzonych odpadów naleŜy wysegregować w celu realizacji w/w obowiązku. 
 
Jako wyjściową ilość odpadów biodegradowalnych wytworzoną w roku 1995 przyjęto 2 736,46 Mg (na podstawie wyliczeń własnych) 

  
Tabela 67. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz ilości przeznaczone do odzysku/unieszkodliwienia, Mg/rok 
 

odpady biodegradowalne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpady organiczne roślinne 1 269,45 1 296,72 1 324,59 1 353,07 1 368,61 1 384,33 1 400,25 1 416,36 1 432,67 1 435,37 1 438,07 1 440,78 1 443,50 

Odpady organiczne zwie-
rzęce 

68,78 68,91 69,03 69,16 68,59 68,03 67,47 66,92 66,37 65,20 64,05 62,92 61,81 

Odpady organiczne inne 72,94 74,52 76,14 77,79 79,48 81,20 82,96 84,76 86,60 87,61 88,64 89,67 90,72 

Odpady zielone 148,63 151,85 155,15 158,52 161,96 165,47 169,06 172,73 176,48 178,54 180,63 182,74 184,88 

Papier i tektura (nieopako-
waniowe) 

494,62 505,46 516,53 527,84 534,12 540,46 546,89 553,39 559,97 561,01 562,06 563,11 564,17 

Opakowania z papieru i 
tektury 

717,69 766,38 818,47 874,17 933,41 996,78 1 064,59 1 137,13 1 214,73 1 297,41 1 385,89 1 480,57 1 581,90 

RAZEM 1 269,45 1 296,72 1 324,59 1 353,07 1 368,61 1 384,33 1 400,25 1 416,36 1 432,67 1 435,37 1 438,07 1 440,78 1 443,50 

              

Obowiązkowy odzysk 0% 0%  12% 12% 12% 12% 12% 12% 25% 25% 25% 50% 50% 

Dozwolone składowanie 100% 100% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 75% 75% 75% 50% 50% 

              

Całkowita ilość biodegradowalnych wytworzona w roku 1995 – 2 736,46 Mg      

              

              



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   98 

              

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Całkowita ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 2 772,11 2 863,84 2 959,90 3 060,54 3 146,15 3 236,28 3 331,22 3 431,29 3 536,82 3 625,14 3 719,34 3 819,80 3 926,98 
Ilość poddanych odzyskowi 
odpadów opakowań papie-
rowych 0,00 0,00 319,20 367,15 420,03 478,46 511,00 545,82 583,07 622,76 665,23 710,67 759,31 
Dodatkowy konieczny od-
zysk/unieszkodliwienie 
odpadów 0,00 0,00 232,61 285,30 318,03 349,74 412,13 477,38 901,40 950,04 1 001,77 1 740,90 1 799,44 
Dopuszczalne składowanie 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 2 772,11 2 863,84 2 408,09 2 408,09 2 408,09 2 408,09 2 408,09 2 408,09 2 052,35 2 052,35 2 052,35 1 368,23 1 368,23 
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Rysunek 2. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w przedziałach czasowych. 
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7.3.3. Emisja odpadów wielkogabarytowych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, załoŜono rozwój selektywnej zbiórki: 
− w roku 2005 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2006 – 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 

− w roku 2014 – 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych 
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 53) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów wielkogabarytowych, które z 
ogólnej masy wytworzonych odpadów naleŜy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 

 

Tabela 68. Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

              

wielkogabarytowe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 
Mg/rok 337,38 364,84 394,58 426,78 427,41 428,05 428,68 429,32 429,96 430,59 431,24 431,88 432,52 

poziom odzysku/recyklingu 
% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 50% 70% 

poziom odzysku/recyklingu 
Mg 0,00 0,00 0,00 85,36 85,48 85,61 85,74 85,86 214,98 215,30 215,62 215,94 302,76 

Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 337,38 364,84 394,58 341,43 341,93 342,44 342,94 343,45 214,98 215,30 215,62 215,94 129,76 
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7.3.4. Emisja odpadów budowlanych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 

Prognoza uzaleŜniona jest od rozwoju lub recesji w budownictwie przemysłowym, komunalnym, drogownictwie. NaleŜy się liczyć ze 
zwiększeniem ilości powstających odpadów, zwłaszcza powstających z modernizacji starych obiektów budowlanych przemysłowych i komunal-
nych.  
 
Wydzielenie odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,  załoŜono rozwój selektywnej zbiórki: 

− w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych  

− w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlanych 

− w roku 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlanych 

− w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów budowlanych 
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 53) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów budowlanych, które z ogólnej ma-
sy wytworzonych odpadów naleŜy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 
 
Tabela 69. Prognoza wytwarzania odpadów budowlanych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

budowlane 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 
Mg/rok 

716,36 777,90 844,74 917,32 972,89 1 031,84 1 094,35 1 160,66 1 230,99 1 313,71 1 402,00 1 496,22 1 596,78 

poziom odzysku/recyklingu 
% 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 40% 40% 40% 40% 60% 

poziom odzysku/recyklingu 
Mg 

0,00 0,00 0,00 137,60 145,93 154,78 164,15 174,10 492,40 525,49 560,80 598,49 958,07 

Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 

716,36 777,90 844,74 779,72 826,96 877,06 930,20 986,56 738,59 788,23 841,20 897,73 638,71 
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7.3.5. Emisja odpadów niebezpiecznych, wymagane poziomy selektywnej zbiórki 
 
ZałoŜono rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

− w roku 2005 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2006 – 15% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2010 –  50% odpadów będzie zbieranych selektywnie  

− w roku 2014 –  80% odpadów będzie zbieranych selektywnie  
 
Na podstawie prognozy (tabela nr 53) łącznej emisji odpadów komunalnych obliczono łączną masę odpadów niebezpiecznych, które z ogólnej 
masy wytworzonych odpadów naleŜy selektywnie zebrać w celu realizacji w/w obowiązku. 

 

Tabela 70. Prognoza wytwarzania komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki, Mg/rok 
 

niebezpieczne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość wyprodukowanych 49,57 50,34 51,18 52,08 52,15 52,22 52,29 52,37 52,44 52,51 52,59 52,66 52,73 

poziom selektywnego zbie-
rania % 

0% 0%  0%  15% 15% 15% 15% 15% 50% 50% 50% 50% 80% 

poziom selektywnego zbie-
rania Mg 

0,00 0,00 0,00 7,81 7,82 7,83 7,84 7,85 26,22 26,26 26,29 26,33 42,19 

Dopuszczone składowanie 
Mg/rok 

49,57 50,34 51,18 44,26 44,33 44,39 44,45 44,51 26,22 26,26 26,29 26,33 10,55 

              



 

7.3.6. Łączne zestawienie emisji odpadów dla których ustalono limity od-
zysku, unieszkodliwiania i selektywnej zbiórki 
 

Tabela 71. Łączne zestawienie prognozy emisji odpadów komunalnych oraz wymaga-
nych poziomów odzysku, unieszkodliwienia, selektywnej zbiórki 
 

Ilość 
wytwo-
rzona 

Poziom odzy-
sku/unieszkodliwiania 

Poziom selektywnej 
zbiórki 

Dopuszczone skła-
dowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1 Biodegradowalne 3 060,54 12 285,3 - - 88 2 408,09 

2 Wielkogabarytowe 426,78 - - 20 85,36 80 341,43 

3 Budowlane 917,32 - - 15 145,93 85 826,96 

4 Niebezpieczne 52,08 - - 15 7,81 85 44,26 

Rok 2006 

1 Biodegradowalne 3 146,15 12 318,03 - - 88 2 408,09 

2 Wielkogabarytowe 427,41 - - 20 85,48 80 341,93 

3 Budowlane 972,89 - - 15 154,78 85 877,06 

4 Niebezpieczne 52,15 - - 15 7,82 85 44,33 

Rok 2010 

1 Biodegradowalne 3 536,82 25 901,40 - - 75 2 052,35 

2 Wielkogabarytowe 429,96 - - 50 214,98 50 214,98 

3 Budowlane 1 230,99 - - 40 492,40 60 738,59 

4 Niebezpieczne 52,44 - - 50 26,22 50 26,22 

Rok 2014 

1 Biodegradowalne 3 926,98 50 1 799,44 - - 50 1 368,23 

2 Wielkogabarytowe 432,52 - - 70 302,76 30 129,76 

3 Budowlane 1 596,78 - - 60 958,07 40 638,71 

4 Niebezpieczne 52,73 - - 80 42,19 20 10,55 

 

 

Tabela 72. Prognoza emisji odpadów opakowaniowych w roku 2007 oraz wymaganych 
poziomów odzysku  
 

Ilość wy-
tworzona 

Poziom 
recyklingu 

Poziom 
odzysku 

Dopuszczone 
składowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2007 

1 
Opakowania z papieru i 
tektury 

996,78 48 
478,46 

2 
Opakowania wielomateria-
łowe 

20,49 25 
5,12 

3 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

353,96 25 
88,49 

9,52 192,36 

4 Opakowanie ze szkła 559,15 40 223,66 - - 

5 
Opakowania z blachy sta-
lowej 

69,63 20 
13,93 

- - 

6 Opakowania z aluminium 20,09 40 8,04 - - 
razem 2 020,10 40,48 817,69  192,36 

50 1 010,05 
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8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, HARMONOGRAM, KOSZTY 

INWESTYCYJNE 
 

8.1. Podstawa funkcjonowania systemu 

 
 Projekt systemu gospodarki odpadami w gminie Zdzieszowice opracowano w oparciu 
o: 

o wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, 
o wytyczne Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
o wytyczne Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,  
o działania w zakresie minimalizacji ilości wytwarzania odpadów, 
o objęcia programem odbioru wszystkich mieszkańców, 
o wdroŜenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła i w sąsiedztwie, 
o odzysk frakcji organicznej, 
o odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych, 
o składowanie odpadów, których nie da się przetworzyć 
o analizę moŜliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w go-

spodarce odpadami   

 

System selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi będzie polegał na zbieraniu i odbie-
raniu odpadów komunalnych: 
� Wymieszanych – obowiązkowo w miejscu powstawania (źródła) do pojemników stano-

wiących wyposaŜenie nieruchomości, odbiór odpłatny przez firmy posiadające zezwolenia 
 
� Papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła bia-

łego i kolorowego – gromadzone dobrowolnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia  

− zabudowa niska – metoda „u źródła”, worki do selektywnego gromadzenia odpa-
dów przekazywane nieodpłatnie, po 3 szt. worków w zestawie, selektywne gro-
madzenie do kaŜdego worka odpadów w/w; w latach 2004-2005 program pilota-
Ŝowy – wybór jednego sołectwa, po ocenie efektywności selektywnej zbiórki dal-
szy rozwój lub rezygnacja 

− zabudowa wysoka oraz wyznaczone miejsca ogólnodostępne na terenie miej-
scowości, wszystkie placówki edukacyjne – metoda „w sąsiedztwie”, zestawy 
ogólnodostępnych pojemników, zakup nowych zestawów; po 3 szt. w zestawie, 
selektywne gromadzenie do kaŜdego worka odpadów w/w.  

 
� Organicznych domowych i zielonych - gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny 

− zieleń ogólnodostępna, zieleń osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – za-
rządcy zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych (na mocy 
uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), pojemniki do selektywnej 
zbiórki zapewnią zarządcy, odbiór odpadów zielonych bezpłatny, miejsce dostar-
czenia odpadów zielonych wg wskazania Urzędu Miejskiego 

− program pilotaŜowy – promocja kompostowania własnych odpadów bioorganicz-
nych, wybór sołectwa, dotacja na zakup 100 szt. indywidualnych biokompostow-
ników (ok. 200,00 zł/szt.), po dwuletnim okresie funkcjonowania systemu ocena 
efektywności, wdroŜenie na terenie kolejnych sołectw/dzielnic lub rezygnacja z 
systemu 

 
� Wielkogabarytowych (meble, elementy wyposaŜenia mieszkań, AGD, RTV) – obowiąz-

kowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarcza-
nych doraźnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia: „wystawki” we wskazanych miej-



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   104 

scach lub kontenery, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, in-
ternecie; zorganizowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych objęci będą miesz-
kańcy zabudowy niskiej i wysokiej 

 
� Budowlanych – obowiązkowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do 

pojemników dostarczanych doraźnie, odbiór płatny (w ramach opłaty jak za odpady wy-
mieszane komunalne), miejsce dostarczenia odpadów budowlanych wg wskazania Urzę-
du Miejskiego  

 
� Niebezpiecznych – gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny. Zbieranie w dwóch 

systemach jednocześnie: 

• Ruchomy punkt odbioru odpadów niebezpiecznych – metoda „w sąsiedztwie”, gro-
madzenie do specjalistycznego pojemnika na odpady niebezpieczne, obsługę (w 
tym ustawianie pojemnika we wskazanych miejscach miasta, transport odpadów) 
ruchomego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych zapewnią firmy wyłonione w 
przetargu, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, interne-
cie; 

• Wytypowanie i organizacja Miejsc zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych 
(MZWON) Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta oraz sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw będzie rozszerzana w wytypowanych placów-
kach: 

− apteki -zbiórka nieuŜytecznych, przeterminowanych lekarstw 

− szkoły – zbiórka zuŜytych baterii 

− punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zuŜytych akumulatorów i 
przepracowanych olejów 

− specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych 
olejów i zuŜytych akumulatorów 

− stacje benzynowe – zbiórka zuŜytych akumulatorów i przepracowanych ole-
jów 

− sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym – zbiórka zuŜytych baterii, 
akumulatorów, sprzętu ADG, RTV 

 
Wykaz Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych ogłaszany jest w pra-
sie, radiu, Internecie” 

 

Przyjęcie powyŜszego schematu gospodarki odpadami wymaga 
wprowadzenia zmian lub całkowitą zmianę uchwały o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie.  
 
Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami mina Zdzieszowice 
wejdzie w skład projektowanego Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Od-
padami.  
 
Podstawą funkcjonowania systemu są: 
− właścicielem pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, 

opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, or-
ganicznych i niebezpiecznych będzie gmina Zdzieszowice. Posiadaczem w/w odpadów 
jest gmina Zdzieszowice, w kolejnych latach Międzygminny Związek Gospodarki Od-
padami  

− gmina (w latach kolejnych Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami) zawrze 
umowę z Organizacją Odzysku, która zapewni odbiór wysegregowanych surowców 
wtórnych 
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− firmy, które będą świadczyły usługi odbioru w/w odpadów zostaną wyłonione w drodze 
przetargu. Transport wszystkich odpadów z selektywnej zbiórki zgodnie z warunkami 
umowy, opłata za 1 tonę przetransportowanego odpadu!!!, transport do miejsca wska-
zanego przez gminę. 

 

8.2. Harmonogram działań. 
 
W wyniku konsultacji z Urzędem Miejskim przyjęto do realizacji następujące zadania:   
 
1. Przystąpienie do projektowanego Południowego Związku Międzygminnego Go-

spodarki Odpadami. Na etapie negocjacji akcjonariuszy Związku zostaną ustalone 
koszty, zakres kompetencji, obowiązków i praw. 

 
2. Działania organizacyjne: 

Gmina Zdzieszowice samodzielnie realizuje zadania związane z kontrolą zbiórki odpa-
dów komunalnych, rozszerza, zarządza i kontroluje selektywną zbiórkę surowców wtór-
nych, odpadów zielonych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych zawar-
tych w strumieniu komunalnych. Po utworzeniu Związku Miedzygminnego zadania te 
przejmie Związek. Do czasu oddania do uŜytkowania instalacji odzysku/unieszkodliwiania 
odpadów (zgodnie z wykazem w tabeli 58) ustalenie miejsc dostarczania odpadów z se-
lektywnej zbiórki: opakowaniowych, makulatury, zielonych, budowlanych, wielkogabary-
towych. Odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z komunalnych dostarczane będą do 
GPZON. 

 
Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi 
w aktualnych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych moŜe napotkać na bariery z uwagi 
na fakt, Ŝe gmina Zdzieszowice nie jest posiadaczem odpadów komunalnych i w związku z 
tym nie ma podstaw do egzekwowania ustaleń planu. W związku z tym w roku 2004 zostaną 
podjęte następujące działania organizacyjno-prawne: 

a) Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie: 

• gmina Zdzieszowice wdraŜa i kontroluje selektywną zbiórkę opakowań z two-
rzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, makulatu-
ry, odpadów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogabaryto-
wych, odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów ko-
munalnych z terenu gminy Zdzieszowice 

• gmina Zdzieszowice kontroluje zbiórkę wymieszanych odpadów komunalnych 
w zakresie zgodności z prawem wykonywania usług przez firmy odbierające 
odpady  

• wskazanie miejsca dostarczenia i składowania odpadów komunalnych odbie-
ranych od mieszkańców i firm z terenu gminy Zdzieszowice, zobowiązanie 
firm transportujących do respektowania obowiązku. Zapis jest zgodny z art. 9, 
ust. 2 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.), który 
stanowi, Ŝe odpady powinny być przekazane do najbliŜej połoŜonych miejsc 
gdzie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.  

• wskazanie miejsca dostarczenia odpadów: z selektywnej zbiórki opakowań z 
tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, maku-
latury, odpadów budowlanych, odpadów organicznych, odpadów wielkogaba-
rytowych, odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Zdzieszowice, zobowiązanie firm transportują-
cych do respektowania obowiązku. Zapis jest zgodny z art. 9, ust. 2 ustawy o 
odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.), który stanowi, Ŝe od-
pady powinny być przekazane do najbliŜej połoŜonych miejsc gdzie mogą być 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.  
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• wprowadzenie zapisu o dobrowolnym i selektywnym gromadzeniu przez 
mieszkańców gminy odpadów: opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opa-
kowań ze szkła białego i kolorowego, makulatury, odpadów niebezpiecznych; 
odbiór odpadów bezpłatny wg harmonogramu ustalonego przez gminę 

• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
gminy odpadów wielkogabarytowych; odbiór odpadów bezpłatny wg harmo-
nogramu ustalonego przez gminę 

• wprowadzenie zapisu o obowiązkowym gromadzeniu przez mieszkańców 
miasta odpadów budowlanych; odbiór odpadów płatny, miejsce dostarczenia 
ustala gmina 

• wskazanie Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), 
miejsce dostarczenia odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z ko-
munalnych – GPZON. 

• zobowiązanie zarządców/właścicieli terenów zielonych do selektywnego gro-
madzenia odpadów zielonych, miejsce dostarczenia ustala gmina 

 
 
 

b) wprowadzenie do uchwały zapisu:  
 

„ System selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zdzieszowice 
polega na zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych: …… dalej tekst jak na stronach 
101-102 
 
Wszystkie obowiązki związane z realizacją zadań ujętych w „Programie ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice” przyjęte uchwałą Rady Gminy 
Zdzieszowice, realizowane będą przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowi-
ska. Referat zostanie powiększony o 1 nowy etat, osoba zatrudniona będzie pełnić równo-
cześnie obowiązki Pełnomocnika Burmistrza ds. Programu Ochrony Środowiska. 
 
Proponuje się następujący harmonogram rzeczowo-finansowy, punktem wyjścia jest załoŜe-
nie, Ŝe miasto/gminy są posiadaczem odpadów z selektywnej zbiórki, utrzymuje całkowitą 
kontrolę nad ich gospodarką - tabela nr 73. 
 

W zestawieniu uwzględniono następujące zadania:  
- zadania własne (W) - przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części 

ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji miasta), 
- zadania koordynowane (K) - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i 

racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków 
przedsiębiorstw oraz ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, bę-
dących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i 
centralnego  

 

Wśród proponowane do realizacji przedsięwzięć wydzielone przedsięwzięcia o charakte-
rze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym, przy czym pod pojęciem „inwestycyjny” naleŜy ro-
zumieć zamierzenia, których realizacja wymaga przeprowadzenia procedury lokalizacyjnej i 
budowlanej.   
 



 

Tabela 73. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

STWORZENIE NOWOCZESNEGO KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Odpady komunalne 
Cel: Doskonalenie lokalnego systemu odbioru wymieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców i z obiektów infrastruktury 

− Przyjęcie przez gminę określonego systemu 
zbierania odpadów.  

− Weryfikacja i dostosowanie uchwały o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie do 
wymogów prawa, ujęcie wszystkich elemen-
tów dotyczących selektywnej zbiórki odpa-
dów  

− Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków  
Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony 
Środowiska w zakresie: zarządzanie gospo-
darką odpadami, dostosowanie do obowią-
zujących przepisów prawa POŚ i ustawy o 
odpadach 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Objęcie wszystkich 
mieszkańców i obiek-
tów infrastruktury 
zorganizowanym 
systemem gospodarki 
odpadami 

− WzmoŜony nadzór i kontrola nad gospodar-
ką odpadami w gospodarstwach indywidual-
nych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie programu edukacji 2005 50  50   2 Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa WdroŜenie i stosowanie programu edukacji 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 
Praca ciągła 240   40 40 

GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

Opracowanie i wdroŜenie planu reagowania 
oraz postępowania z odpadami pochodzącymi z 
nadzwyczajnych zagroŜeń: awarie, powodzie, 
poŜary, wypadki, zdarzenia losowe 

2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  3 Minimalizacja zagro-
Ŝeń środowiska po-
wstających w wyniku 
nadzwyczajnych 
zagroŜeń: awarie, 
powodzie, poŜary, 
wypadki, zdarzenia 
losowe 

WdroŜenie planu reagowania oraz postępowa-
nia z odpadami pochodzącymi z nadzwyczaj-
nych zagroŜeń: awarie, powodzie, poŜary, wy-
padki, zdarzenia losowe 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ciągła   Wydatki wg bieŜących potrzeb, ko-
nieczna coroczna  rezerwa w 
GFOŚiGW w wysokości ok. 10 tys. zł. 

GFOŚiGW 
 

4 Likwidacja zagroŜeń 
środowiska powodo-
wanych przez niele-
galne składowanie 
odpadów 

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” 
(poziom wydatków zaleŜny od skuteczności 
edukacji ekologicznej oraz kontroli firm i miesz-
kańców, konieczna coroczna rezerwa w budŜe-
cie na koszty likwidacji „dzikich wysypisk”) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła Wg potrzeb GFOŚiGW 
BudŜet 
gminy 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 

Cel: Stworzenie międzygminnego zintegrowanego systemu segregacji, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  
Opracowanie koncepcji Południowego Związku 
Gospodarki Odpadami (PZGO) i rozpoczęcie 
tworzenia Centrum Unieszkodliwiania Odpadów 
na składowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

Starostwo 
Powiatowe 

K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

Rozwój działalności Południowego Związku 
Gospodarki Odpadami i zakończenie tworzenia 
Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na skła-
dowisku w Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO K 2008-2011 b.d.k.    b.d.k.  

1 

Stworzenie Centralnych składowisk odpadów 
dla PZGO w oparciu o składowiska w Grabówce 
i Kędzierzynie-Koźlu 

PZGO K 2007 b.d.k.    b.d.k.  

 Budowa CUO: Podział kosztów budowy między członków związku po zakończeniu negocjacji o 
utworzeniu PZGO 

 

 − Budowa instalacji odzysku (rozdrabniania) 
odpadów budowlanych 

2007      

 − Budowa instalacji rozbiórki odpadów wielko-
gabarytowych 

2007      

 − Budowa zakładu przetwarzania tworzyw 
sztucznych (PP,PE, PET, PS) oraz tworzyw 
wielowarstwowych, szkła, papieru    

2007      

 − Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych (GPGON) 

2007      

 - Budowa kompostowni pryzmowej odpadów 
zielonych 

PZGO K 

2011      

 - Budowa instalacji demontaŜu wraków samo-
chodowych 

  2011      

WFOŚiGW 
NFOŚiGW, 
fundusze 
strukturalne, 
poŜyczki, 
budŜet 
gminy,  
budŜet 
PZGO 
 

 

Minimalizacja ilości 
składowanych odpa-
dów oraz uzyskanie 
maksymalnych po-
ziomów recyklingu i 
odzysku odpadów. 
Ograniczenie oddzia-
ływania odpadów na 
środowisko 
Zapewnienie wyma-
ganych poziomów 
selektywnej zbiór-
ki/odzysku/unieszkodli
wienia odpadów:  

− biodegradowal-
nych 

− opakowaniowych 

− wielkogabaryto-
wych  

− budowlanych 

− niebezpiecznych  

- Budowa instalacji demontaŜu elektroniki 
uŜytkowej, AGD, odpadów wielkogabaryto-
wych 

  2011       

2 Zawarcie umowy z Organizacją Odzysku na 
odbiór odpadów z selektywnej zbiórki: szkło, 
makulatur, kartony, opakowania z tworzyw 
sztucznych i opakowania metalowe 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Ogłoszenie przetargu na obsługę systemu W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
 

Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów 
opakowaniowych i 
makulatury, system „u 
źródła” i w „sąsiedz-
twie” Wybór firm zajmujących się zbieraniem odpa-

dów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Zakup i rozmieszczenie pojemników do selek-
tywnej zbiórki: 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W        
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
  − Zakup po jednym zestawie (po jednym 

pojemniku na: szkło, makulatura+kartony, 
opakowania z tworzyw sztucznych + meta-
lowe) dla wszystkich placówek edukacyjnych 
(z wyłączeniem Ŝłobków): 20 sztuk zesta-
wów, razem 60 pojemników 1100l na surow-
ce wtórne 

  2005 42,0  42,0   BudŜet 
gminy 

  − Zakup nowych zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zabudowy wyso-
kiej (w zestawie po jednym pojemniku na: 
szkło, makulatura+kartony, opakowania z 
tworzyw sztucznych + metalowe): 20 sztuk 
zestawów, razem 60 pojemników 1100l 

  2005 42,0  42,0   BudŜet 
gminy 

  − Objęcie wszystkich gospodarstw (ok. 250) w 
zabudowie niskiej sołectwa Zyrowa (pro-
gram pilotaŜowy) selektywna zbiórką. Zakła-
dając odbiór min. 1 raz w m-cu. rocznie 12 x 
250 szt. = 3000 szt. zestawów (razem 9000 
szt. worków).  

− Zakup worków do selektywnego gromadze-
nia odpadów (po jednym worku na: szkło, 
makulatura+kartony, tworzywa sztucz-
ne+opakowania metalowe).  

  Praca ciągła 4,5  2,25 2,25 rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

BudŜet 
gminy 

3 wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 
odpadów organicz-
nych do specjalnych 
pojemników 
 

Zawarcie umowy z zarządcami terenów ogólno-
dostępnych, osiedlowych, cmentarzy, ogródków 
działkowych na bezpłatny odbiór selektywnie 
gromadzonych odpadów zielonych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Stworzenie indywidualnego systemu komposto-
wania odpadów organicznych. Wspieranie roz-
woju indywidualnych kompostowni wykorzystu-
jących selektywne zbieranie odpadów we wła-
snym zakresie (odpady kuchenne, odpady 
zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy. 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

  Program pilotaŜowy – wybór sołectwa (śyrowa), 
promocja kompostowania własnych odpadów 
bioorganicznych, zakup indywidualnych kompo-
stowników odpadów bio – ok. 100 szt.) 

 W 2005-2006 2,0  2,0  rozsze-
rzenie 
systemu 
lub rezy-
gnacja 

BudŜet 
gminy 
GFOŚiGW 

4 Wprowadzenie do-
browolnego i nieod-
płatnego zbierania 

Projekt i budowa Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (wraz ze zbiornicą 
padłych zwierząt) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 70,0  70,0   BudŜet 
gminy 
GFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbie-
rania odpadów niebezpiecznych (wybrana firma 
zapewnia specjalistyczny pojemnik do selektyw-
nej zbiórki opadów niebezpiecznych oraz jego 
transport do Gminnego Punktu Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych)   

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Uruchomienie ruchomego punktu zbierania 
odpadów niebezpiecznych; pojemnik do selek-
tywnej zbiórki odpadów ustawiany dwukrotnie w 
ciągu roku w kaŜdym sołectwie i w mieście 
Zdzieszowice na okres jednego tygodnia. Łącz-
na ilość podstawień: 14 szt, koszt jednego pod-
stawienia 1000,0 zł.  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ciągła 98,0  14,0 14,0 14,0 BudŜet 
gminy 
GFOŚiGW 

Uruchomienie i obsługa MZWON (Miejsc Zbie-
rana Wybranych Odpadów Niebezpiecznych)  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W praca ciągła 7,0  1,0 1,0 1,0 BudŜet 
gminy 
GFOŚiGW 

 odpadów niebez-
piecznych 
 

Ustalenie harmonogramu odbioru opadów, 
pojemnik ustawiany na tydzień czasu w róŜnych 
punktach gminy 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Opracowanie systemu finansowania selektywnej 
zbiórki.  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Przetarg i wybór firmy świadczącej usługi zbie-
rania odpadów wielkogabarytowych i budowla-
nych 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Objecie systemem mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej (odbiory min. 1 raz na kwartał) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z 
terenu zabudowy wielorodzinnej (min. 1 raz na 
kwartał)  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 

68,67 
Koszt szacunko-
wy zbiórki i 
transportu, przy 
załoŜeniu 
spełnienia 
obowiązkowych 
poziomów 
selektywnej 
zbiórki odpadów 
wielkogabaryto-
wych 

 6,83 6,83 6,85 BudŜet 
gminy 
GFOŚiGW 

Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k.  b.d.k.    

5 WdroŜenie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogaba-
rytowych i budowla-
nych.  
Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych 
bezpłatny.  
Opłata za odbiór 
odpadów budowla-
nych jak za odpady 
komunalne 

Akcja informacyjna do firm budowlanych działa-
jących na terenie gminy (brak konieczności 
zakupu kontenerów – wykorzystanie będących 
na stanie firm transportowych) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów edukacja ekologiczna  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
- Osiągnięcie do 2007 r. wymaganych 

poziomów recyklingu dla wytwarzanych 
odpadowych akumulatorów 

� 100% dla akumulatorów ołowiowe  
� 70 % dla akumulatorów NiCd wielko-

gabarytowych 
� 50 % dla akumulatorów NiCd małoga-

barytowe 

Posiadacze 
odpadów 

K  do 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

- Osiągnięcie do 2007 r. wymaganych 
poziomów recyklingu dla wytwarzanych 
odpadów elektronicznych: 

- 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych zawiera-
jących substancje zubaŜające warstwę ozo-
nową (CFC i HCFC) 

- 70 % dla urządzeń chłodniczych i zamraŜa-
jących oraz pomp ciepła poza urządzeniami 
dla gospodarstw domowych zawierających 
substancje zuboŜające warstwę ozonową 
(CFC i HCFC) 

- 70 % dla chłodziarek i zamraŜarek typu 
domowego zawierających substancje zubo-
Ŝające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

 K do 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

- Osiągnięcie wymaganego 50% pozio-
mu odzysku w tym 25 % poziomu recy-
klingu dla odpadowych olejów  

 K do 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

- Zgodne z prawem usunięcie i uniesz-
kodliwieniewszystkich odpadów zawie-
rających PCB 

 

 K do 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

6 Doskonalenie lokal-
nego systemu gospo-
darki odpadami 

- Zgodne z prawem usunięcie i uniesz-
kodliwienie wszystkich odpadów azbe-
stowych 

 

 K do 2032 
 

b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 

Pojazdy wycofane z uŜytkowania i zuŜyte opony 
Prowadzenie ewidencji zakładów recyklingu 
pojazdów upowaŜnionych do wydawania sto-
sownych zaświadczeń o złomowaniu samocho-
du w celu jego wyrejestrowana.  

Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Kontrola spełniania wymogów ochrony środowi-
ska i prawa budowlanego przez zakłady recy-
klingu. 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

1 Spełnienie wymogów 
Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 wrze-
śnia 2000 r. w spra-
wie pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji 
w formie ustawowej, 
która zapewni, Ŝe 
wszystkie odpady 
będą w całości prze-
kazywane do zakła-
dów recyklingu.  
 

Recykling zgodny z prawem wszystkich pojaz-
dów samochodowych poddawanych kasacji 

Posiadacze 
odpadów 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, 
gromadzenia i transportu odpadowych opon – w 
ramach systemu kontrola podmiotów gospodar-
czych oraz selektywna zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych (miejsce zbiórki – projektowane 
Centrum (zakład) zbierania, odzysku, unieszko-
dliwiania, magazynowania odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Podmioty 
gospodarcze 

K 2004 - 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  2 Uzyskanie wymaga-
nych poziomów odzy-
sku opon samocho-
dowych. 
 

Osiągnięcie do roku 2007 wymaganego pozio-
mu odzysku opon samochodowych w wysokości 
75 % wytwarzanych odpadowych opon 

Posiadacze 
odpadów 

K 2004-2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

STWORZENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU NADZORU I KONTROLI NAD GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO 
Odpady opakowaniowe 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych – w ramach systemu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
włączenie w system obiektów infrastruktury i 
firm  
 
  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Przed-
siębiorcy  
Podmioty 
posiadające 
zezwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

W 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  1 Zapewnienie, przez 
system gospodarki 
odpadami opakowa-
niowymi, minimalnych 
poziomów odzysku                   
w wysokości 50% i 
recyklingu 25%.    
Osiągnięcie do 2007r. 
zakładanych limitów 
recyklingu dla przed-
siębiorców dla opa-
kowań z: 

• papieru i tektury – 
48%, 

• z aluminium  - 
40%, 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich 
wytwarzania oraz właściwej segregacji odpa-
dów  
 
 

Przedsiębiorcy  
Podmioty 
posiadające 
zezwolenia na 
transport  
i zbiórkę odpa-
dów 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
Analiza i weryfikacja zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów  
 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach,  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIOŚ 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

Analiza i weryfikacja pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów. 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach,  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Kontrola prowadzonej gospodarki opakowa-
niami – wytwórcy odpadów  i  firmy prowadzą-
ce działalność w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku, unieszkodliwiania odpadów 
 

WIOŚ K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

• ze szkła – 40%, 
• z tworzyw sztucz-

nych -  25%, 

• wielomateriało-
wych - 25%, 

• ze stali - 20%,  

• z materiałów na-
turalnych (drewno 
i tekstylia) – 15% 

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działania w zakresie odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach,  organi-
zacje odzysku 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Ograniczenie masy 
odpadów opakowa-
niowych deponowa-
nych na składowi-
skach 

Ewidencja odpadów deponowanych na skła-
dowiskach odpadów,  

 

Zarządzający 
składowiskiem 
 

K Praca ciągła  b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

3 Rozwój działalności w 
zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania 
odpadów opakowa-
niowych 

Budowa i modernizacja zakładów odzysku i 
recyklingu odpadów. 

Przedsiębiorcy K        

Odpady medyczne i weterynaryjne 
1 Opracowanie sytemu zbierania z terenów pu-

blicznych zwłok padłych zwierząt  
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Weterynarii 

K 2005 Koszt zbierania wg bieŜących  potrzeb, konieczna coroczna rezerwa w 
budŜecie na koszty bezpłatnego przyjmowania padłych zwierząt do-
mowych do zbiornicy padłych zwierząt) 

GFOŚiGW 
PFOŚiGW 
BudŜet 
gminy 

 Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K 2004 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Stworzenie systemu 
zbierania zwłok pa-
dłych zwierząt 

Utworzenie zbiornicy padłych zwierząt na tere-
nie projektowanego Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 W ramach kosztów budowy GPZON  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
Opracowanie planu gospodarki odpadami me-
dycznymi i weterynaryjnymi 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Powia-
towy Inspektor 
Sanitarny, 
Powiatowy 
Inspektor 
Weterynarii 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  2 

Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów, Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
WIOŚ 

K 2004-2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Stworzenie systemu ewidencji gospodarki od-
padami medycznymi i weterynaryjnym – w 
ramach gminnego systemu ewidencji odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 w ramach kosztów gminnego systemu  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowych działań w 
gospodarce odpadami 
medycznymi i wetery-
naryjnymi 

Kontrola realizacji obowiązków w zakresie go-
spodarowania odpadami w zakładach medycz-
nych i weterynaryjnych 

WIOŚ, K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

  Opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego 
nad procesem powstawania i niszczenia odpa-
dów pochodzenia zwierzęcego szczególnego 
ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka 
(HRM) 

Powiatowy 
Inspektor Wete-
rynaryjny, Urząd 
Miejski w Zdzie-
szowicach 

K 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami WIOŚ, 
Właściciele 
zakładów  

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  3 Całkowite wyelimino-
wanie nieprawidłowo-
ści w gospodarowaniu 
odpadami medycz-
nymi, weterynaryjnymi 
i zwłokami padłych 
zwierząt 

Osiągnięcie wymaganego 100% poziomu 
unieszkodliwiania – dla całości wytwarzanych 
odpaów medycznych i weterynaryjnych 

Posiadacze 
odpadów 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady przemysłowe 
Utworzenie stanowiska (pełny etat) pełnomocni-
ka ds. realizacji Programu ochrony środowiska i 
planu gospodarki odpadami 

 W 
2005 Koszt w „Programie ochrony środowiska” BudŜet 

gminy 
1 

Utworzenie gminnej bazy danych gospodarki 
odpadami sektora gospodarczego (zakres – 
patrz monitoring planu): 

      

 − Zakup sprzętu komputerowego 2005 5,0  5,0   

 − Zakup specjalistycznego oprogramowania 2005 20,0  20,0   

 

Budowa systemu 
kontroli zgodności z 
prawem gospodarki 
odpadami w sektorze 
gospodarczym 

− Inne koszty (w tym utworzenie 1/2 etatu ds. 
kontroli i monitoringu gospodarki odpadami) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 

Praca ciągła 105,0  15,0 15,0 15,0 

BudŜet 
gminy 

 

 

WdroŜenie gminnego systemu ewidencji wy-
twórców, posiadaczy, ilości i rodzajów  odpadów 
wytwarzanych, magazynowanych, ewidencja 
sposobów usuwania odpadów  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania 
odpadów z wydanymi decyzjami administracyj-
nymi 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w 
małych i średnich podmiotach gospodarczych w 
tym w rzemiośle 

WIOŚ 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K 2005-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Kontrola składowiska odpadów przemysłowych 
w Januszkowicach 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
dla małych i średnich podmiotów gospodarczych 
oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powsta-
waniu i wykorzystywaniu odpadów  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
 

W Praca ciągła  W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

 

 

Kontrola i monitoring działalności firm posiada-
jących zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, 
transport i zbieranie odpadów, weryfikacja wy-
danych decyzji 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpa-
dami zawierającymi PCB  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 
Zidentyfikowanie źródeł  wytwarzania odpadów 
zawierających PCB.  

WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Opracowanie programu likwidacji urządzeń 
zawierających PCB nie podlegających rejestra-
cji, w tym ustalenie miejsca magazynowania w 
GPZON, ustalenie sposobu finansowania zada-
nia unieszkodliwienia lub kontaminacji PCB 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Całkowite zniszczenie 
i wyeliminowanie PCB 
ze środowiska  

Utworzenie harmonogramu eliminacji odpadów 
zawierających PCB 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, Staro-
stwo Powiato-
we w Krapko-
wicach, przed-
siebiorcy 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-

jących PCB 
przedsiębiorcy K 2004-2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Kontrola zakładów posiadających urządzenia 
zawierające PCB. 

WIOŚ K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

 

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie urzą-
dzeń zawierających PCB 

Posiadający 
urządzenia 
zawierające 
PCB 

K do 2010 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Ewidencja źródeł powstawania odpadów WIOŚ, Urząd 
Miejski w 
Zdzieszowi-
cach 

K 2004-2006 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.   

Utworzenie programu eliminacji wyrobów zawie-
rających azbest; miejsce magazynowania odpa-
dów azbestowych – Gminny Punkt Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych lub inna wskazana 
jednostka, składowanie na składowisku odpa-
dów w Ziemiełowicach (po wybudowaniu) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004-2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k.    

Akcja informacyjna (w ramach akcji edukacyjnej) 
w zakresie szkodliwości azbestu oraz postępo-
wania z odpadami zawierającymi azbest 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W Praca ciągła W ramach kosztów edukacja ekologiczna  

Opracowanie systemu dopłat/dotacji dla osób 
fizycznych  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 Wg potrzeb BudŜet 
gminy, 
GFOŚiGW 
PFOŚiGW 

3 Bezpieczne dla zdro-
wia ludzi usunięcie 
wyrobów zawierają-
cych azbest i zdepo-
nowanie ich na skła-
dowiskach w sposób 
eliminujący ich nega-
tywne oddziaływanie  

Całkowite unieszkodliwienie odpadów azbesto-
wych 

Posiadający 
odpady  
azbestowe 

K do 2032 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

4 

Kontrola zgodności wytwarzania i usuwania 
odpadów z wydanymi decyzjami administracyj-
nymi 

WIOŚ, 
Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 
Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 Organizacja MZWON (w ramach systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych sektora 
komunalnego), wyznaczenie sklepów, dystrybu-
torów sprzętu,  

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2005 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

 

Eliminacja nieprawi-
dłowej gospodarki 
odpadami zuŜytych 
urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych – w ramach gminnego systemu ewi-
dencji odpadów 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach 

W 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  
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Koszt przedsięwzięcia [tys. zł] 
Lp Kierunek działań Opis przedsięwzięcia Jednostka  

realizująca W/K Termin  
realizacji 2004-2011 2004 2005 2006 2007 

Źródło 
finansowa-

nia 
 

 

- Osiągnięcie do 2007 r. wymaganych 
poziomów recyklingu dla wytwarzanych 
odpadów elektronicznych: 

- 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych zawiera-
jących substancje zubaŜające warstwę ozo-
nową (CFC i HCFC) 

- 70 % dla urządzeń chłodniczych i zamraŜa-
jących oraz pomp ciepła poza urządzeniami 
dla gospodarstw domowych zawierających 
substancje zuboŜające warstwę ozonową 
(CFC i HCFC) 

- 70 % dla chłodziarek i zamraŜarek typu 
domowego zawierających substancje zubo-
Ŝające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 

Posiadacze 
odpadów 
elektronicz-
nych 

K do 2007 b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

Odpady z oczyszczalni ścieków 
Stworzenie systemu ewidencji gospodarki odpa-
dami gminnego oczyszczalni (w ramach gmin-
nego systemu ewidencji odpadów) 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, zarządca 
oczyszczalni 

K 2004 w ramach kosztów gminnego systemu  1 Wyeliminowanie 
nieprawidłowości w 
gospodarce osadami 
ściekowymi 

Kontrola i nadzór nad gospodarką osadami. Urząd Miejski 
w Zdzieszowi-
cach, WIOŚ 

K Praca ciągła b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k. b.d.k.  

2 Zwiększanie stopnia 
przetwarzania osa-
dów komunalnych 
osadów ściekowych, 
Maksymalizacja 
stopnia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

ocena moŜliwości wykorzystania osadów ście-
kowych do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych,  
 
 
 
 
 
 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki 
własne 
zarządców 

3 Maksymalizacja 
stopnia wykorzystania 
substancji biogennych 
zawartych w osadach 
ściekowych 

Systematyczne badanie osadów w celu wyse-
lekcjonowania osadów nadających się do rolni-
czego wykorzystania i badania gleb 

Eksploatatorzy 
oczyszczalni, 
przedsiębiorcy, 
ośrodki na-
ukowe 

K 2005-2010      Środki 
własne 
zarządców 

RAZEM  Koszty całkowite w latach 2004 – 2006 – 349,16 tys. PLN,  
w tym koszty inwestycyjne – 70 tys. PLN + koszty budowy Centrum Utylizacji Odpa-
dów w Kędzierzynie-Koźlu 
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Objaśnienia: 
Druk kursywą – zadania określone w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami 
b.d.k. – bez kosztów dodatkowych 
 
UWAGA 
W strukturze nakładów finansowych na realizację planu nie uwzględniono kosztów inwestycyjnych związanych z budową Centrum Utylizacji Od-
padów w Kędzierzynie-Koźlu, aport finansowy kaŜdej gminy wchodzącej w skład Związku Południowego Gospodarki Odpadami zostanie ustalony 
na etapie negocjacji  
 
 

Koszty na realizację przedsięwzięć [tys. PLN] 
łącznie Zadanie własne Zadania koordynowane 

Lp. Okres 
rozliczeniowy 

inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne inwestycyjne nieinwestycyjne 
1 2004 – 2011 70,0 529,66 70,0 529,66 0 0 

2 2004 – 2007 70,0 279,16 70,0 279,16 0 0 

3 2008 - 2011 0 250,50 0 250,50 0 0 
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Harmonogram działań w celu realizacji zadań planu przedstawiono w tabeli nr 74. W harmonogramie przedstawiono równieŜ zadania 
związane z wdroŜeniem celów i realizacji zadań związane z gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym. 
 
Tabela 74. Harmonogram najwaŜniejszych działań w zakresie gospodarki odpadami w gminie Zdzieszowice w latach 2004-2011 

 

Rok/ Kwartał 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lp. Zadanie programu 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami                                

2 Weryfikacja i dostosowanie uchwały utrzymaniu czystości i porządku w gminie do wymo-
gów prawa, ujęcie wszystkich elementów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów 
(opakowaniowe, makulatura, biodegradowlane, niebezpieczne, wielkogabarytowe, budow-
lane); ujecie w uchwale zagadnień: postępowanie z odpadami pochodzącymi z nadzwy-
czajnych zagroŜeń, system zbierania z terenów publicznych zwłok padłych zwierząt, 
system kontroli prawidłowej gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych, jednost-
kach infrastruktury 

                              

3 Opracowanie koncepcji Południowego Związku Gospodarki Odpadami (GPZO)                               

4 Rozwój działalności Południowego Związku Gospodarki Odpadami (GPZO)                               

5 Budowa, na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, instalacji rozdrabniania 
gruzu budowlanego, rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, zakładu przetwarzania 
tworzyw sztucznych, wielowarstwowych, szkła i makulatury, Powiatowego Punktu Groma-
dzenia Odpadów Niebezpiecznych  

                              

6 Budowa, na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, pryzmowej kompostowni 
odpadów zielonych, instalacji demontaŜu wraków samochodowych, instalacji demontaŜu 
elektroniki uŜytkowej, AGD, odpadów wielkogabarytowych 

                              

7 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) wraz ze 
zbiornicą padłych zwierząt 

                              

8 Zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych, makulatury,                                

9 Program pilotaŜowy selektywnej zbiórki surowców wtórnych  „u źródła” – sołectwo śyrowa                               

10 Ocena systemu zbiórki „ u źródła” , dalszy rozwój, objecie systemem całej gminy                               

11 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego selektywnego zbierania odpadów organicz-
nych, stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych 

                              

12 Program pilotaŜowy, promocja indywidualnego kompostownia własnych odpadów biode-
gredowlanych dobrowolnego, sołectwo śyrowa 

                              

13 Ocena systemu indywidualnego kompostowania własnych odpadów biodegradowlanych, 
dalszy rozwój, objecie systemem terenów wiejskich całej gminy 

                              

14 Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego selektywnego zbierania odpadów niebez-
piecznych, uruchomienie Ruchomego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, 
uruchomienie Miejsc Zbiorki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON)  

                              

15 Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych                                

16 Opracowanie i wdroŜenie gminnego planu reagowania oraz postępowania z odpadami 
pochodzącymi z nadzwyczajnych zagroŜeń 

                              

17 Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk                               

18 Opracowanie programu edukacji społeczeństwa                               

19 Stworzenie systemu zbierania zwłok padłych zwierząt                               

20 Opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi                               

21 Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryj-
nymi 

                              

22 Budowa systemu kontroli zgodności z prawem gospodarki odpadami w sektorze gospo-
darczym 

                              

23 Budowa źródeł wdroŜenie gminnego systemu ewidencji wytwórców, posiadaczy odpadów, 
ilości, rodzajów i źródeł odpadów wytwarzanych, magazynowanych, zbieranych, ewidencji 
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sposobów usuwania odpadów  

24 Identyfikacja źródeł wytwarzania odpadów zawierających PCB, utworzenie harmonogramu 
eliminacji odpadów zawierających PCB 

                              

25 Bezpieczne usunięcie odpadów zawierających PCB                               

26 Ewidencja źródeł powstawania odpadów azbestowych, utworzenie programu eliminacji 
odpadów, w tym systemu dopłat/dotacji dla osób fizycznych 

                              

27 Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest                               

 



 

 

8.3. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki 
odpadami 

 
Szacunkowe koszty przedstawiono w tabeli nr 75.  
 
Tabela 75. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 
 

Koszty w latach (tys. zł) 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 

GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO 
Koszty nieinwestycyjne 
Zakup dla placówek edukacyjnych 20 szt. zestawów (po 3 
szt. pojemników o pojemności 1100l.) pojemników do selek-
tywnej zbiórki opakowań i makulatury 

 42,0   

Zakup 20 szt. zestawów (po 3 szt. pojemników o pojemności 
1100l.) pojemników do selektywnej zbiórki opakowań i maku-
latury 

 42,0   

Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów 
(opakowania i makulatura) w gospodarstwach jednorodzin-
nych sołectwa śyrowa, śr. rocznie 3000 szt. worków 

 2,25 2,25  

Zakup 100 szt. indywidualnych biokompostowników  2,0   
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych, 
koszty obsługi Ruchomego Punktu Zbiórki 

 14,0 14,0 14,0 

Koszty obsługi Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Nie-
bezpiecznych 

 1,0 1,0 1,0 

Koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych  6,83 6,83 6,85 
Opracowanie programu edukacyjnego  50,0   
WdroŜenie i stosowanie programu edukacyjnego   40,0 40,0 

Koszty inwestycyjne 
Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecz-
nych wraz ze zbiornicą padłych zwierząt 

 70,0   

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów     

Koszty zo-
staną ustalo-
ne na etapie 
tworzenia 
PZGO 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA ODPADAMI, MONITORING 
Koszty nieinwestycyjne  
Utworzenie gminnej bazy danych o gospodarce odpadami 
sektora przemysłowego 

 40,0 15,0 15,0 

Wydatki inwestycyjne 0 70,0 0 0 Koszty obciąŜające 
budŜet gminy Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

Wydatki inwestycyjne 0 70,0 0 0 Koszty na realizację 
planu gospodarki odpa-
dami Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

OGÓŁEM KOSZTY REALIZACJI PLANU 0 270,08 79,08 76,85 

 

 

Objaśnienia: 
50 – koszty nieinwestycyjne obciąŜające budŜet gminy 
70 – koszty inwestycyjne w części dotyczącej udziału gminy w realizacji przedsięwzięć, tys. PLN 
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Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto w modelu  symulacyj-
nym zastosowanym dla Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Ilości odpadów zgodnie z 
wyliczonymi prognozami wytwarzania oraz limitami odzysku/unieszkodliwiania i selektywnej 
zbiórki. 
 
Tabela 76. Szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych (w tym 
odpadów komunalnych z innych sektorów) 

 

 

Ilość odpadów w latach Koszt  całkowity 
(tys. zł) Rodzaj procesu Jednostka 

Cena 
jednost-

kowa 
 2007 2011 2007 2011 

Zbieranie odpadów komunal-
nych  

zł/Mg 25,0 7780 8491 194,5 212,275 

Selektywne zbieranie odpadów  zł./Mg 50,0 300* 500* 15 25 

Transport odpadów  zł/Mg/km 0,5 7780 8491 3,89 4,2455 

Sortowanie zł./Mg 75,0 7500 7800 562,5 585 

Kompostowanie odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji 

zł./Mg 110,0 300 900 33 99 

Składowanie zł./Mg 70,0 6300 6300 441 441 

Razem zł. - 29960 32482 1249,89 1366,521 
 
* szacowana ilość odpadów, którą moŜna pozyskać z selektywnej zbiórki 
** prawdopodobna ilość, która będzie poddana segregacji mechanicznej 

 

 

Tabela 77. Szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami  
 

Ilość Mg odpadów  
zebranych selek-

tywnie 
w latach 

Sumaryczny koszt 
zbiórki, odzysku i 
unieszkodliwiania 

(tys. zł) 
w  latach 

Rodzaj procesu 

Wskaźnik 
jednostko-

wych nakła-
dów inwe-
stycyjnych 

zł/Mg 
przepu-
stowości 

Wskaźnik 
kosztów 

odzysku i 
unieszkodli-
wiania od-
padów w 
obiekcie 

zł/Mg 

Jednostko-
wy koszt 
zbiórki i 
wywozu 

zł/Mg 
2007 2011 2007 2011 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów budowla-
nych 

900 122 50 154,78 525,49 26,62 90,38 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów wielkoga-
barytowych 

500 164 80 85,61 215,30 20,89 52,53 

Odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów niebez-
piecznych wytwarzanych 
w grupie odpadów ko-
munalnych 

- - 200 7,83 26,26 1,566 5,252 

Razem -  - - - 49,076 148,162 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

9. ZAŁOśENIA DO PROGRAMU EDUKACJI. 
 

Efektywność systemu gospodarki odpadami zaleŜeć będzie od wyników zbiórki selek-
tywnej odpadów, a te od właściwie prowadzonej edukacji i promocji tej działalności. 
 
Zadaniem edukacji powinno być: 

1. Wyjaśnienie mieszkańcom celów i korzyści selektywnego zbierania odpadów 
2. Wyjaśnienie mieszkańcom sposobu uczestnictwa w zbiórce, wskazanie rodzajów od-

padów które powinny być gromadzone w pojemnikach określonego przeznaczenia 
3. Informowanie mieszkańców o wynikach zbiórki i wykorzystaniu odzyskanych surow-

ców wtórnych 
 
Techniki promocji 
Informacje bezpośrednie – dostarczone mieszkańcom do domów, obejmujące: 

1. List Burmistrza zapraszający do udziału w zbiórce, wyjaśniający cele i korzyści.  
2. Instrukcja zbiórki selektywnej 

a) Ulotka w czytelnej formie graficznej, z zachowaniem kolorystyki odpowiadają-
cej kolorom pojemników do selektywnej zbiórki. 

b) Informacje na ulotce; 
c) Logo miasta, ewentualnie powołanej Spółki/Związku Gmin, telefony 
d) Wskazanie firmy transportowej 
e) Postać i rodzaj odpadów, które naleŜy wrzucać do odpowiednich pojemników 

(w układzie: naleŜy wrzucać, nie wolno wrzucać) 
f) Częstotliwość odbioru 
g) Adres aktywnej strony internetowej programu zbiórki 
h) Uruchomienie aktywnej strony internetowej (przedstawiająca: wyniki zbiórki 

podawane systematycznie co miesiąc, problemy zgłaszane przez organizato-
rów, uczestników) 

 
Informacje pośrednie: 
NaleŜy wykorzystać lokalne media (TV, radio, prasa, Internet) 
 
 
 
 
 

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI 
  
 

 Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami moŜna podzielić na trzy gru-
py: 

• publiczne – np. pochodzące z budŜetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudŜeto-
wych inwestycji publicznych, 

• prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasin-
gowych, 

• prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

MoŜliwe jest łączenie środków pochodzących z róŜnych źródeł oraz zawieranie umów na 
wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prywatne. 
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Najczęściej występujące w Polsce formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki od-
padami: 

− fundusze własne inwestorów 

− poŜyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane 
przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 

− kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z dopłatami do 
oprocentowania 

− zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, funduszu ISPA) 

− kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i roz-
woju – EBOiR, Bank Światowy) 

− kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne 

− leasing 

 

10.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

Zasady funkcjonowania funduszu narodowego, a takŜe wojewódzkich oraz gminnych 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. 
– Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym 
celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy 
stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka  Ekologiczna 
Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe. 

 Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za ko-
rzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. 
Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadcze-
nia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na 
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy. Do przychodów Narodo-
wego Funduszu naleŜą takŜe m.in. wpływy z opłat produktowych. Fundusze ekologiczne 
słuŜą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyŜej ustawie. Zasady gospodarowania fundu-
szami określone są w przywołanej wyŜej ustawie oraz w regulaminach poszczególnych fun-
duszy. 

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i prowadzą 
samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze powiatowe i gminne są funduszami celowymi 
pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. 

 

10.1.1. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o 
znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z 
punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia o znacze-
niu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu 
Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych 
Polski, a takŜe przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej 
ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są: 
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� rozwój i wdraŜanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapew-
niających ich minimalizację w procesach produkcji, 

� kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, 

� rekultywacja terenów zdegradowanych, 
� oszczędzanie surowców i energii,co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć 

ujętych w programach: 

� rekultywacjiaterenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko 
Polskie i przemysł, 

� likwidacja uciąŜliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

� unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym 
(autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz 
zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych, 

� przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpa-
dów niebezpiecznych,  

� realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów 
komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie 
systemów zagospodarowywania osadów ściekowych). 

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzaleŜniona od efek-
tywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalne-
go efektu ekologicznego i ekonomicznego. 

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie poŜyczek i kredytów general-
nie nie moŜe przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. PoŜyczki mogą być czę-
ściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych 
w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania poŜyczek, udzielania dotacji 
oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek są uchwalane corocznie 
przez Radę Nadzorczą Funduszu. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowania: 

� Finansowanie poŜyczkowe  

� Finansowanie dotacyjne  

� Finansowanie kapitałowe  

 

10.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
 
Fundusz wspiera finansowo przedsięwzięcia proekologiczne o zasięgu regionalnym. 
 
PoŜyczki i dotacje ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu mogą być przyznawane na cele określone w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz 
zgodnie z priorytetami WFOŚiGiW w Opolu, określanymi w oparciu o aktualną politykę eko-
logiczną Państwa, „Program ochrony środowiska Województwa Opolskiego na lata 2003 – 
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 wraz z Planem Gospodarki Odpa-
dami w Województwie Opolskim”, gminne i powiatowe programy ochrony środowiska  oraz 
zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 
ust. 1pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy. Przyznawane poŜyczki i dotacje słuŜą realizacji zasady 
zrównowaŜonego rozwoju w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzą-
cych z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną. 
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Fundusz udziela poŜyczek i dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie 
pisemnej z podmiotem realizującym zadanie, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez 
ten podmiot. Wnioski mogą być składane w dowolnym czasie i rozpatrywane są na bieŜąco. 
Wzory wniosków określa Zarząd Funduszu. 
 
Fundusz moŜe udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kre-
dytów w ramach tzw. linii kredytowych, poŜyczek lub dotacji na wskazane przez siebie pro-
gramy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
PoŜyczki 
Fundusz udziela poŜyczek inwestycyjnych i pomostowych (płatniczych). 
1. PoŜyczka inwestycyjna, przyznawana na cele określone w ustawie Prawo ochrony śro-

dowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), współfinansuje koszty zadania i słuŜy pełnemu zbilan-
sowaniu źródeł finansowania. 

2. PoŜyczka pomostowa (płatnicza), przyznawana na zadania współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej zgodnie z celami określonymi w ustawie (Prawo ochrony środowi-
ska), zapewnia czasowe finansowanie inwestycji do momentu otrzymania przez poŜycz-
kobiorcę środków przyznanych z programów pomocowych Unii Europejskiej.  

 
Fundusz udzielając poŜyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie, a nie moŜe ono być 
niŜsze niŜ 2,0 procent w stosunku rocznym dla zadań z listy przedsięwzięć priorytetowych i 
3,5 procenta w stosunku rocznym dla zadań dofinansowywanych spoza tej listy. 
 
Udzielona poŜyczka nie moŜe przekroczyć 60% kosztów zadania netto. Kwota poŜyczki mo-
Ŝe być zwiększona: 
� nie więcej niŜ o 20% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych 

Funduszu,  
� nie więcej niŜ o 20% na zadania realizowane przez gminy i ich spółki prawa handlowego 

świadczące usługi komunalne,  
� nie więcej niŜ o 35% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych 

Funduszu realizowane przez gminy i ich spółki prawa handlowego świadczące usługi 
komunalne,  

 

Okres kredytowania stosowany przy udzielaniu poŜyczek nie moŜe przekraczać 15 lat. 

 
Dotacje 
Dotacje mogą być udzielane na:  
1. edukację ekologiczną, w tym rozbudowę bazy dydaktycznej w parkach krajobrazowych,  
2. zadania pilotowe dotyczące wdroŜenia postępu technicznego i nowych technologii o du-

Ŝym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny słuŜące ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej, 

3. państwowy monitoring środowiska i wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 
stanu środowiska oraz informatyzację informacji o środowisku,  

4. ochronę przyrody i krajobrazu, ochronę i hodowlę lasów, zalesienia i zadrzewienia,  
5. ochronę przed powodzią i budowę zbiorników małej retencji wodnej, 
6. tworzenie i rozwój systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska,  
7. plany i programy oraz oceny i studia wykonalności dla zadań przewidzianych do wsparcia 

z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ekspertyzy, 
programy badawcze i wdroŜeniowe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej,  

8. usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych środków 
ochrony roślin i azbestu,  

9. zapobieganie lub likwidację powaŜnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klę-
skom Ŝywiołowym i likwidację ich skutków dla środowiska,  
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10. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 
powietrza i wód,  

11. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia stan-
dardów jakości środowiska, 

12. zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji, za wyjątkiem termomodernizacji budyn-
ków, oraz ochrony wód, realizowane w obiektach: publicznej opieki zdrowotnej i sanato-
riach, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, 
obiektach kultury, obiektach sakralnych, obiektach administracji rządowej, 

13. pilotaŜowe i przykładowe instalacje wykorzystania źródeł odnawialnych energii, 
14. ochronę wód, 
15. zakładanie plantacji upraw energetycznych i budowę instalacji produkcji biomasy. 
 
 

Zadania zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz (w zakresie gospodarki odpadami i 
ochrony powierzchni ziemi) powinny spełniać poniŜsze kryteria:  

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego składowania odpadów.  
2. Ograniczenie wytwarzania odpadów i zwiększenie ich wykorzystania (m.in. segregacja 

odpadów i recykling); unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz 
powstających w związku z transportem samochodowym.  

3. Likwidacja uciąŜliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.  
4. Działania techniczno-organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami.  
5. Rekultywacja terenów zdegradowanych.  
6. Oszczędzanie surowców naturalnych i energii.  

 

10.1.3. Powiatowy i gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

Środki gromadzone w powiatowych i gminnych funduszach są generalnie przeznaczone 
na wspomaganie ustalonych przez radę powiatu lub radę gminy przedsięwzięć ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, w tym związanych z ochroną powierzchni ziemi,  integrującą 
zadania ochrony przed odpadami. Cele wydatkowania wymienionych środków określa usta-
wa Prawo ochrony środowiska, a sposób dysponowania - ustawa o finansach publicznych. 

 

10.2. Fundacje 
 
Fundacja EkoFundusz 
         EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywne-
go zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu 
na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas 
decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, 
Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 -2010 wyniosą 
łącznie ponad 570 mln USD. 

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowi-
ska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez 
społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto takŜe ułatwienie transferu na polski rynek naj-
lepszych technologii z krajów-donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu 
ochrony środowiska. 
 W statucie EkoFunduszu jako priorytetowe uznano pięć dziedzin ochrony środowiska, 
w tym m.in. gospodarkę odpadami i rekultywację gleb zanieczyszczonych. 
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W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią: 

• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców,  

• przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych                    
w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk ta-
kich odpadów,  

• rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagroŜe-
nie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). 
Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zasto-
sowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski 
rynek. Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróŜnia się projekty komercyjne, 
czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których 
głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty 
uŜytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w 
niewielkiej wysokości.  

 
 Inne fundacje 

• Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, 

• Environmental Know-How Fund w Warszawie 

• Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie, 

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

• Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 

• Program Małych Dotacji GEF, 

• Projekt Umbrella. 

 

10.3. Fundusze Unii Europejskiej 

 

Fundusze przedakcesyjne  -  ISPA (Instrument for Structural for Pre-Accession) 

Pomoc Wspólnoty w ramach funduszy ISPA (Instrument for Structural for Pre-
Accession) ma przyczynić się do lepszego przygotowania krajów kandydujących do wejścia 
do UE w dziedzinie gospodarczej infrastruktury , a w szczególności w sektorach ochrony 
środowiska i transportu. ISPA jest instrumentem finansowym do realizacji celów określonych 
w dokumencie  „Partnerstwo dla Członkostwa” oraz priorytetów wskazanych w Narodowym 
Programie Przygotowania do Członkostwa w UE. 

           Dotowane mogą być przedsięwzięcia spełniające m.in. takie poniŜsze kryteria: 

− wielkość inwestycji co najmniej 5 mln EUR,  

− podmiot publiczny jako inwestor, 

− zgodność z dyrektywami UE (w zakresie odpadów z dyrektywą 75/442/EWG), 

− zgodność z lokalnymi i regionalnymi programami zrównowaŜonego rozwoju                 
i ochrony środowiska, 

− efektywność ekonomiczna. 
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ISPA jest instrumentem finansowania duŜych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. 
Dlatego największe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania mają np. systemy 
zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

 Wsparcie z ISPA moŜe być udzielane w formie bezzwrotnej pomocy bezpośredniej, 
pomocy zwrotnej lub innej formy finansowania. Wysokość pomocy, która generalnie moŜe 
wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych dotowanego, moŜe być ograniczona ze względu 
na:  

• dostępność finansowania z innych źródeł, 

• moŜliwości generowania przychodów przez przedsięwzięcie (dotyczy inwestycji pro-
dukcyjnych), 

• właściwe zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” (Polluters Pay Principle)  

Sposób, warunki i tryb dysponowania środkami z funduszu ISPA reguluje szczegółowo roz-
porządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w 
sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwro-
towi (Dz.U. 68, poz. 631) zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, w dziedzinie go-
spodarki odpadami środki ISPA powinny być przeznaczone przede wszystkim na współfi-
nansowanie inwestycji:  

• w aglomeracjach powyŜej 100 000 mieszkańców, uwzględnionych w przyjętych tam pro-
gramach,  

• na terenach gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagroŜenia dla wód pod-
ziemnych, 

• na terenach gdzie wyczerpuje się pojemność składowisk. 

Przyjmuje się ponadto, Ŝe priorytetowo będą traktowane projekty zapewniające komplekso-
we rozwiązania, których wdroŜenie spowoduje składowanie moŜliwie małej ilości odpadów, 
uwzględniające sortowanie i moŜliwość ponownego wykorzystania oraz odzysku odpadów.  

Rok 2003 był ostatnim rokiem zgłaszania projektów do realizacji w ramach programu ISPA, 
które stanowiły wyniki wstępnej selekcji przeprowadzonej wcześniej. 

 
Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne 

 
 Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje moŜliwość finansowania inwe-
stycji w ochronie środowiska z Funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a takŜe 
finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych fundu-
szy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004—2006). 

 Źródła finansowania związane z odpadami zostały określone w Sektorowym Progra-
mie Operacyjnym Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten określa kierunki 
i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych 
oraz stanowi podstawę inwestycji z Funduszu Spójności.  

 W ramach Narodowego Planu Rozwoju w zakresie gospodarki odpadami wsparcie 
będzie przeznaczone w pierwszej kolejności na: 

• budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów komunalnych, 

• system selektywnej zbiórki odpadów, 

• recykling i odzysk odpadów komunalnych, 

• system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
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PowyŜsze kierunki realizowane będą głównie w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionu oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego re-
alizowane będą duŜe projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.  W ramach tego 
sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami  komunalnymi, mające na celu stworzenie 
systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ramach tego prioryte-
tu będą realizowane działania, słuŜące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki od-
padami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem. 

 

10.4. Banki, inwestycje leasingowe 

 Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Śro-
dowiska S.A. (statutowo nałoŜony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych), 
Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

 Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno-
Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne To-
warzystwo Leasingowe S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. 
 

11. MONITORING REALIZACJI PLANU 
  

WdraŜanie planu będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 
� określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań 
� określenia stopnia realizacji przyjętych celów 
� oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 
� analizy przyczyn ich rozbieŜności. 
 

Postawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest prawidłowy system sprawozdaw-
czości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji/stopnia oddziaływania na 
środowisko, a takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźni-
ków zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównaw-
czych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdraŜanym Planie. 
 
Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie w 
Urzędzie Miasta i Gminy sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjono-
wania.  
 
Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami  to: 
� monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami, 
� monitoringu przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się go-

spodarką odpadami, 
� monitoring instalacji nie wymagających zezwoleń, 
� monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 
� monitoring „wytwórców” odpadów 
� identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań  
� zbieranie niektórych danych i informacji 
� gromadzenie i przetwarzanie danych 
� analiza danych i informacji 
� przygotowywanie raportów 
� ocena wyników oraz przygotowanie korekty do planu  
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Jednostka odpowiedzialna za monitoring przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Burmi-
strza gminy. Burmistrz podejmować będzie decyzje w zaleŜności od wyników monitoringu. 
Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny podejmie działanie:  

• zidentyfikuje odchylenia 

• zanalizuje plan korekty 

• wdroŜy korekty 
 
Rada Gminy powinna co najmniej raz na 2 lata być informowana o wynikach monitorowania 
Planu. JeŜeli zaistnieje sytuacja, Ŝe zmiany warunków lokalnych spowodują konieczność 
modyfikacji uchwalonego planu gospodarki odpadami przed upływem ustawowych 4 lat, na-
leŜy uruchomić stosowne postępowanie w celu aktualizacji zapisów Planu. Na podstawie 
oceny realizacji Planu będzie moŜna dokonywać jego aktualizacji. 
 
Oprócz monitorowania ciągłego realizowanego na podstawie informacji napływających do 
bazy danych, powinien funkcjonować takŜe system monitoringu doraźnego kontrolujący po-
siadaczy odpadów w zakresie prowadzonych przez nich ewidencji odpadów oraz oceny ich 
działalności. Kontroli takiej powinno towarzyszyć pobieranie próbek odpadów i przekazywa-
nie ich do badań w laboratorium. Kontrole te oprócz zasobów informacji dostarczać będą 
takŜe wiedzę o prawidłowości i bezpieczeństwie realizacji polityki w zakresie odpadów ko-
munalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. 
 
W tabelach 78, 79, 80, 81, 82  przedstawiono wzór i układ informacji gromadzonych syste-
mie gminnej bazy danych.  
 
Tabele nr 78, 79, 81, 82  powinny być umieszczone na stronie internetowej gminy 
Zdzieszowice. 
 
Tabela 78. Wykaz informacji ogólnych o gospodarce odpadami 

 

Lp rejestr 2004 2005 2006 itd 
1 Liczba podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy Zdzieszowi-

ce 
    

2 Liczba podmiotów prowadzących instalacje na terenie gminy 
Zdzieszowice 

    

3 Liczba podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane     
4 Liczba podmiotów prowadzących instalacje posiadających waŜne 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów (powyŜej 1 tona odpadów 
niebezpiecznych lub powyŜej 5 tys. ton odpadów innych niŜ nie-
bezpiecznych 

    

5 Liczba podmiotów prowadzących instalacje posiadających zatwier-
dzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

    

6 Liczba podmiotów nie prowadzących instalacji posiadających za-
twierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

    

7 Liczba podmiotów prowadzących instalacje które zgłosiły wytwa-
rzanie odpadów niebezpiecznych do 100kg/rok i innych niŜ niebez-
pieczne w ilości od 5 do 5 tys. ton/rok 

    

8 Liczba podmiotów nie prowadzących instalacji które zgłosiły wytwa-
rzanie odpadów niebezpiecznych do 100kg/rok i innych niŜ niebez-
pieczne w ilości od 5 do 5 tys. ton/rok 

    

9 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

    

10 Liczba podmiotów , które zgłosiły działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

    

11 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

    

12 Liczba podmiotów, które zgłosiły działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

    

13 Liczba podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów 
komunalnych  

    

 

W powyŜszej tabeli ujmowani są przedsiębiorcy posiadający decyzje wydane przez Starostę 
Powiatu Krapkowickiego oraz Wojewodę Opolskiego. 
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Tabela 79. Wzór kart informacyjnej gospodarki odpadami w gminie Zdzieszowice 
 

częstotliwość sprawozdania Lp wyszczególnienie miara 
kwartalnie rocznie 

1 Rejestr podmiotów: 

− wytwarzających odpady 

− odzyskujących i unieszkodliwiających odpady 

− zbierających i transportujących odpady 

− eksportujących odpady  

− importujących odpady 

 
liczba podmio-

tów 

 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 

2 Ilość odpadów na terenie gminy Zdzieszowice 

− wytworzonych 

− poddanych odzyskowi 

− unieszkodliwionych 

− eksportowanych 

− importowanych 

 
Mg  
Mg  
Mg  
Mg  
Mg 

  
x 
x 
x 
x 
x 

3 składowisko odpadów komunalnych w Lesnicy 
ilość odpadów przyjęta ogółem 
ilość odpadów przyjęta z terenu gminy Zdzieszo-
wice 

 
Mg 
Mg 

 

 
x 
x 

 
x 
x 

4 wykaz składowisk odpadów przemysłowych 
ilość odpadów przyjęta 
pojemność całkowita/wykorzystana 

 
Mg 
m

3 

 
x 
x 

 
x 
x 

5 wykaz innych obiektów w których są nagromadzo-
ne odpady 
ilość odpadów przyjęta 
ilość odpadów wywieziona 
bilans na koniec roku 

 
 

Mg 
Mg 
Mg 

  
x 
x 
x 

 
Tabela 80. Karta informacyjna o wytwórcach odpadów 
 
Numer ewidencyjny  
Nazwa przedsię-
biorcy 

 

Adres instalacji  

Nr decyzji i organ 
wydający lub zgło-
szenie instalacji 

 

Data wydania  

Data waŜności  

Zmiany decyzji i 
zakres 

 
 
 

Odpady wytwarzane Kod odpadu 
Metoda usu-
wania (R1-14 

lub D1-14) 

Ilość przewi-
dziana do 

wytworzenia 
[Mg/rok] 

Ilość wytwo-
rzona (na 
podstawie 
informacji 
rocznej) 
[Mg/rok] 

Kolejne lata waŜności decyzji 

        

        
        

        

 

Tabela 81. Wskaźniki monitoringu realizacji zadań planu prowadzone przez Wydział 
Ochrony Środowiska  
 

sprawozdanie lp wyszczególninie jedn 
1/ m-c 1/kwartał 1/rok 

1 Odbiór odpadów komunalnych wymieszanych: 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
 

 
 
 
x 

 
 

 
x 
x 
x 

2 selektywna zbiórka surowców wtórnych 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpa-
dów przeznaczonych do recyklingu 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 
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3 selektywna zbiórka odpadów organicznych 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

4 zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

5 zbiórka odpadów budowlanych: 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

6 zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych: 

− cena 

− ilość gospodarstw objętych zbiórką 

− efekty selektywnej zbiórki 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 
 

 
 
zł/tonę 
% 
%realizacji 
planu 

 
x 
x 
 
x 

  
x 
x 
x 
 
x 

7 Instalacje/linie do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów 

− termin oddania do eksploatacji 

− rodzaj i ilości odpadów poddanych odzysko-
wi/unieszkodliwieniu 

− moc przerobowa/wykorzystana 

− oddziaływanie na środowisko 

− wody gruntowe 

− hałas 

− powietrze 

− opinie mieszkańców pozytywne/negatywne 

 
 
 
 
 
ton/rok 
 
 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 

 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
x 
x 

 
W celu prawidłowego wdraŜania Planu, Burmistrz  będzie  monitorował realizację Planu po-
przez: 
� wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami (wydawanie pozwo-

leń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń dotyczących gospodarowania odpadami, przyj-
mowania informacji o wytwarzanych odpadach, prowadzenia kontroli w zakresie wyda-
nych pozwoleń, zezwoleń i przyjętych informacji), 

� wykorzystanie dobrej współpracy Burmistrza z firmami odpowiedzialnymi za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 

� współpracę Burmistrza z Marszałkiem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim,  
Starostą Powiatu Krapkowickiego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – 
realizującymi zadania wynikające  z ich kompetencji słuŜące prawidłowej gospodarce od-
padami, 

� współpracę z instytucjami w zakresie wdraŜania programu edukacji ekologicznej społe-
czeństwa. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice składać będzie co dwa lata Radzie Gminy sprawoz-
danie z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie 
moŜna dokonać jego aktualizacji.  
 
 
Uwzględniając potrzeby wynikające z dokumentów opracowanych na szczeblu państwa w 
tym w krajowym planie gospodarki odpadami a takŜe potrzeby regionalne określone w stra-
tegii rozwoju regionu, wskaźniki oceny realizacji programu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi powinny być przyjęte w postaci przedstawionej w tabeli nr 82. 



 

Tabela 82. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Zdzieszowice 
 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

L.p Wskaźnik Miara 

Rok 2003 
Stan 

wyjścio-
wy 

załoŜenia realizacja załoŜenia realizacja załoŜenia realizacja załoŜenia realizacja 

1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego 
mieszkańca miasta w ciągu roku 

472,67 488,61 x 505,54  517,65  530,48  

 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego 
mieszkańca terenów wiejskich w ciągu roku 

kg/M/rok 

168,44 173,53  179,04  181,71  184,60  

 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych ogółem w 
gminie Zdzieszowice 

ton/rok 7211,70 7465,32 x 7734,98  7927,18  8130,89  

 Ilość odpadów komunalnych odebranych przez przewoź-
ników od mieszkańców/firm z terenu gminy 

ton/rok 
4977,8 

x        

2 Selektywna zbiórka surowców wtórnych (opakowania:  
papier, tworzywa sztuczne, szkło): 

          

 − Wytworzone ogółem ton/rok 1597,3 1693,66  1796,17  1904,64  2020,10  

 − Zebrane selektywnie ton/rok 
% wytw. 

64,0 
1,25 

480,35 
28,36 

 588,39 
32,76 

 702,50 
36,88 

 817,69 
40,48 

 

 − Konieczna segregacja z wymieszanych komunalnych ton/rok 
% wytw. 

x 
0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 

 − Ilość poddana recyklingowi ton/rok 
% wytw. 

64,0 
1,25 

480,35 
28,36 

 588,39 
32,76 

 702,50 
36,88 

 817,69 
40,48 

 

 − Ilość poddana odzyskowi ton/rok 
% wytw. 

0 
0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 192,36 
9,52 

 

 − Ilość dopuszczona do składowania ton/rok 
% wytw. 

x 
1213,31 
71,64 

 1207,78 
67,24 

 1202,14 
63,12 

 1010,05 
50 

 

 − Ilość zeskładowana ton/rok 
% wytw. 

1533,3 
98,75 

0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 

2. Zmniejszenie ilość odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska w stosunku do roku 1995 

%          

 − Ilość wytworzona ton/rok 1296,72 1324,59  1353,07  1368,61  1384,3  

 − Ilość, którą naleŜy poddać odzysko-
wi/unieszkodliwieniu 

ton/rok 
% wytw.  
w 1995r 

x 
x 

232,31 
12 

 285,30 
12 

 318,03 
12 

 349,74 
12 

 

 − Zebrana selektywnie ton/rok 
% wytw. 

bd x  x  x  x  

 − Poddana odzyskowi indywidualnie przez wytwórców  ton/rok 
% wytw. 

bd x  x  x  x  

 − Konieczna segregacja z wymieszanych ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

x  x  x  x  

 − Ilość wysegregowana ton/rok 
% wytw. 

bd x  x  x  x  

 − Ilość dopuszczona do składowania ton/rok 
% wytw.  
w 1995r 

bd 2408,09 
88 

 2408,09 
88 

 2408,09 
88 

 2408,09 
88 
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 − Ilość zeskładowana ton/rok 
% wytw.  
w 1995r 

x x  x  x  x  

3 Selektywna zbiórka odpadów budowlanych:           

 − Ilość wytworzona ton/rok 777,90 844,74  917,32  972,89  1031,84  

 − Ilość która naleŜy selektywnie zebrać ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

0 
0 

 137,60 
15 

 145,93 
15 

 154,78 
15 

 

 − Zebrana selektywnie ton/rok 
% wytw. 

0 0 
0 

 137,60 
15 

 145,93 
15 

 154,78 
15 

 

 − Konieczna segregacja z wymieszanych ton/rok 
% wytw. 

0   0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 

 − Ilość wysegregowana ton/rok 
% wytw. 

bd   137,60 
15 

 145,93 
15 

 154,78 
15 

 

 − Ilość dopuszczona do składowania ton/rok 
% wytw. 

 844,74 
100 

 779,72 
85 

 826,96 
85 

 877,06 
85 

 

 − Ilość zeskładowana ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

  x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 

4 Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych           

 − Ilość wytworzona ton/rok 364,84 394,58  426,78  427,41  428,05  

 − Ilość, którą naleŜy selektywnie zebrać ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

0 
0 

 85,36 
20 

 85,48 
20 

 85,61 
20 

 

 − Zebrana selektywnie ton/rok 
% wytw. 

b.d.   85,36 
20 

 85,48 
20 

 85,61 
20 

 

 − Konieczna segregacja z wymieszanych ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

  0 
0 

 0 
0 

 0 
0 

 

 − Ilość wysegregowana ton/rok 
% wytw. 

b.d.   85,36 
20 

 85,48 
20 

 85,61 
20 

 

 − Ilość dopuszczona do składowania ton/rok 
% wytw. 

364,84 
100 

394,58 
100 

 341,43 
80 

 341,93 
80 

 342,44 
80 

 

 − Ilość zeskładowana ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

  341,43 
80 

 341,93 
80 

 342,44 
80 

 

5 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunal-
nych 

          

 − Ilość wytworzona ton/rok 50,34 51,18  52,08  52,15  52,22  

 − Ilość, którą naleŜy selektywnie zebrać ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

0 
0 

 7,81 
15 

 7,82 
15 

 7,83 
15 

 

 − Zebrana selektywnie ton/rok 
% wytw. 

b.d.         

 − Konieczna segregacja z wymieszanych ton/rok 
% wytw. 

0 
0 

        

 − Ilość wysegregowana ton/rok 
% wytw. 

b.d. 
 

       

 − Ilość dopuszczona do składowania ton/rok 
% wytw. 

50,34 
100 

51,18 
100 

 44,26 
85 

 44,33 
85 

 44,39 
85 

 

 − Ilość zeskładowana ton/rok 
% wytw. 

x 
x 

  44,26 
85 

 44,33 
85 

 44,39 
85 

 

6 Ogółem odpady komunalne z terenu gminy Zdzieszowice ton/rok 4977,8         
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zeskładowane na składowisku w Leśnicy  

 Ogółem odpady komunalne z terenu gminy Zdzieszowice 
zeskładowane na składowiskach innych niŜ Leśnica 

ton/rok b.d.         

7 Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie 
gminy Zdzieszowice zeskładowanych na składowiskach 
odpadów komunalnych 

ton/rok bd         

 Ilość odpadów przemysłowych składowanych na składo-
wisku odpadów przemysłowych w Jankowicach 

ton/rok          

8 Udział odpadów przemysłowych w ogólnej masie odpa-
dów składowanych na składowiskach (dot. tylko gminy 
Zdzieszowice) 

% bd         

9 Ilość „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych            

 − Stan na początek roku szt.          

 − Stan na koniec roku szt.          

10 Ilość zlikwidowanych „dzikich” składowisk odpadów ko-
munalnych 

szt. 
 

         

11 Ilość zrekultywowanych składowisk odpadów komunal-
nych i przemysłowych 

szt.          

12 Ilość wytworzonych odpadów ściekowych           

 − Oczyszczalnia gminna w eksploatacji ZK Zdzieszowice ton b.d.         

 − Pozostałe oczyszczalnie ton          

13 Ilość odpadów z oczyszczalni ścieków:           

 - wykorzystanych rolniczo ton          
 - wykorzystanych na cele przemysłowe ton          

 - przekształconych termicznie ton b.d.         

 − inne           

14 Ilość urządzeń/odpadów zawierających PCB:           

 − ilość urządzeń pracujących, stan na początek roku szt. 20         

 − Ilość oddanych do unieszkodliwienia szt.          

 − Ilość zmagazynowanych szt.          

15 Ilość materiałów zawierających azbest           

 − Ilość zewidencjonowana, stan na początek roku ton 
mb 
m

2
 

m
3 

 
2260,0 
4952,05 

        

 − Ilość powstałych odpadów azbestowych ton          

 − Ilość oddanych do unieszkodliwienia mb          

16 Ilość  wytworzonych niebezpiecznych odpadów medycz-
nych 

ton          

 − Ilość oddanych do spalenia ton          

 − Ilość wywieziona z terenu gminy ton          

17 Ilość  wytworzonych niebezpiecznych odpadów weteryna-
ryjnych 

ton          

 − Ilość oddanych do spalenia ton          

 − Ilość wywieziona z terenu gminy ton          

18 Ilość odpadów przemysłowych           
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 − wytworzona ton          

 − oddana do odzysku ton          

 − oddana do unieszkodliwienia (z wyjątkiem składowa-
nia) 

ton          

 − zeskładowana na składowiskach ton          

 − zmagazynowana ton          

19 Ilość pojazdów samochodowych poddanych kasacji 
 

szt. 
ton 

         

20 Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami zł/rok          
21 Ilość i jakość interwencji i wniosków mieszkańców liczba/opis          

22 Kampania edukacyjna (jakie/ilość)           

 − Prasa           

 − TV           

 − Radio           

 − Konkursy           

 − Inne           

            

 
 



 

 
Proponowane wskaźniki mogą być korygowane w zaleŜności od rozwoju sytuacji finansowej 
w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby plany: krajowy, woje-
wódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niŜ raz na 4 lata. Plany  
i programy gospodarki odpadami opracowywane są, bowiem w okresie dynamicznych zmian 
uregulowań prawnych gospodarki odpadami. Zmianie ulegają definicje: odpadów, odpadów 
niebezpiecznych, odpadów komunalnych i generalnie klasyfikacja odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych. Wprowadzane są w Ŝycie nowe, bardziej ostre wymagania dotyczące za-
równo prowadzenia procesów odzysku jak i unieszkodliwienia, w tym składowania odpadów. 
Przeprowadzane są przeglądy ekologiczne składowisk i instalacji przetwarzania odpadów. 
Wszystko to świadczy o tym, Ŝe dane wejściowe do oceny stanu gospodarki odpadami będą 
wymagały weryfikacji.  
 
 
 
 

12. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU  PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  NA 

ŚRODOWISKO 
 
             W wyniku realizacji Planu Gospodarki odpadami  dla gminy Zdzieszowice stan śro-
dowiska ulegnie poprawie.  
 

Selektywna zbiórka odpadów powstających w sektorze komunalnym umoŜliwi wy-
dzielenie z odpadów frakcji nadających się do wykorzystania. Pozwoli to na zmniejszenie 
ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Ponowne wykorzystanie uzyskanych su-
rowców wtórnych pozwoli na zmniejszenie zuŜycia surowców w procesach produkcji.  

Odpady wielkogabarytowe zostaną objęte systemem zorganizowanej zbiórki. Na-
stępnie będą podlegały demontaŜowi, a składniki nadające się do wykorzystania przekazy-
wane będą do odzysku i recyklingu.  W wyniku tych działań nastąpi poprawa  stanu środowi-
ska w zakresie ochrony powierzchni ziemi przed nielegalnym składowaniem odpadów. 
 

Korzyści środowiskowe zauwaŜymy równieŜ w wyniku wprowadzenia zorganizowa-
nego usuwania odpadów budowlanych, mianowicie zmniejszony zostanie negatywny  wpływ 
składników niebezpiecznych zawartych w tym strumieniu odpadów tj. powłoki malarskie, 
resztki farb, izolacje azbestowe rurociągów czy azbestowe rury kanalizacyjne. 

Usuwane z odpadami komunalnymi odpady niebezpieczne: zuŜyte baterie, środki 
ochrony roślin i opakowania zbierane będą selektywnie. Przyjmuje się, Ŝe organizacja selek-
tywnej zbiórki tych odpadów da efekty w postaci redukcji ilości tych odpadów w strumieniu 
odpadów komunalnych, a przez to spowoduje poprawę stanu środowiska w zakresie ochrony 
wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrony powierzchni ziemi. 
 

Wprowadzenie w szerokim zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegra-
dacji spowoduje w pierwszej kolejności redukcję ilości tych odpadów w strumieniu odpadów 
komunalnych; a w związku z tym zmniejszenie uciąŜliwości zapachowej składowiska odpa-
dów (gdyŜ kontrola procesów kompostownia będzie bardziej efektywna niŜ kontrola proce-
sów gnilnych na składowisku). Kompostowanie odpadów spowoduje korzystny wpływ na 
redukcję i/lub moŜliwość większej kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza, a takŜe za-
nieczyszczeń do wód gruntowych, powierzchniowych.  
 

Powstanie linii sortowniczej dla odpadów komunalnych umoŜliwi osiągnięcie wskaźni-
ków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów w  
skali kraju. Sortownia odpadów umoŜliwi poprawne gospodarowanie odpadami niebezpiecz-
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nymi, wielkogabarytowymi i budowlanymi, wydzielonymi ze strumienia odpadów komunal-
nych. 
 

W wyniku likwidacji dzikich wysypisk nastąpi zdecydowana poprawa estetyki krajo-
brazu oraz redukcja niekontrolowanych emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.  
 
 

Realizacja ustaleń Planu Gospodarki Odpadami doprowadzi do wyeliminowania PCB 
z terenu gminy i przyczyni się do radykalnego zmniejszenia zagroŜeń wynikających z istnie-
jących  konstrukcji azbestowych. 
 
 

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Odpadami moŜliwe jest takŜe występowanie 
oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy 
to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych teŜ względów naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziom wykonawstwa obiektów 
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem raportów o oddziaływaniu planowa-
nych przedsięwzięć na środowisko na etapie wydawania pozwoleń dla tych obiektów, zaś na 
etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich 
pracy. 
 

Podsumowując moŜna stwierdzić, iŜ załoŜenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności 
na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów  „u źródła”, zastosowanie linii do segregowania odpadów oraz 
skierowanie do kompostowania  odpadów organicznych.  
 

W  Planie Gospodarki Odpadami załoŜone cele i podstawowe kierunki działań są 
zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem 
Gospodarki Odpadami, a takŜe Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Planowane 
działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak  i ilości odzyski-
wanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów. 
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 
Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice obejmuje wszystkie rodzaje od-

padów powstających na terenie gminy. 
 
Dla potrzeb planu odpady zostały podzielone na dwie grupy: 
- odpady komunalne 
- odpady sektora gospodarczego 
 
 
1. ODPADY KOMUNALNE 
 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono stosu-
jąc metody szacunkowe ujęte w: „Poradniku – powiatowe i gminne plany gospodarki odpa-
dami” oraz w Krajowym planie gospodarki odpadami.  
Z obliczeń wykonanych metodą szacunkowa wynika, Ŝe na terenie gminy Zdzieszowice po-
wstaje rocznie 6973,066 ton odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca gminy stanowi 389,361 kg/rok (dane za rok 2002).  
W bilansie tym uwzględniono odpady powstające w gospodarstwach domowych jak i w 
obiektach infrastruktury.  
Dla potrzeb planu dokonano oceny składu odpadów. 
 
Tabela 1. Skład morfologiczny oraz ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Zdzieszowice 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
kg/M*rok ton/rok % wa-

gowy 
1 Odpady organiczne roślinne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 

2 Odpady organiczne zwierzęce 64,620 1,027 4,700 4,160 0,611 1,000 68,780 3,840544 

3 Odpady organiczne inne 64,620 1,027 4,700 8,320 1,222 2,000 72,940 4,072829 

4 Odpady zielone 131,990 2,098 9,600 16,640 2,443 4,000 148,630 8,299179 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 472,557 7,511 34,370 22,065 3,239 5,304 494,622 27,61861 

6 Opakowania z papieru i tektury 685,671 10,898 49,871 32,015 4,700 7,696 717,686 40,07406 

7 Opakowania wielomateriałowe 9,074 0,144 0,660 7,197 1,057 1,730 16,271 0,908545 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowa-
niowe) 

754,086 11,985 54,847 40,917 6,007 9,836 795,003 44,39125 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,591 3,856 17,644 13,163 1,933 3,164 255,754 14,28077 

10 Tekstylia 183,674 2,919 13,359 12,480 1,832 3,000 196,154 10,95282 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 29,211 0,464 2,125 1,674 0,246 0,402 30,885 1,724557 

12 Opakowanie ze szkła 410,715 6,528 29,872 31,606 4,640 7,598 442,321 24,69826 

13 Metale 150,521 2,392 10,948 11,387 1,672 2,737 161,908 9,040566 

14 Opakowania z blachy stalowej 53,781 0,855 3,912 4,068 0,597 0,978 57,849 3,230189 

15 Opakowania z aluminium 15,661 0,249 1,139 1,185 0,174 0,285 16,846 0,940652 

16 Odpady mineralne 491,506 7,812 35,749 45,760 6,718 11,000 537,266 29,99979 

17 Drobna frakcja popiołowa 450,113 7,154 32,738 137,280 20,155 33,000 587,393 32,79876 

18 Odpady wielkogabarytowe 274,980 4,370 20,000 62,400 9,161 15,000 337,380 18,83857 

19 Odpady budowlane 549,960 8,741 40,000 166,400 24,430 40,000 716,360 40 

20 Odpady niebezpieczne 41,247 0,656 3,000 8,320 1,222 2,000 49,567 2,767715 

 RAZEM 6291,950 100,000 457,630 681,117 100,000 163,730 6973,066 389,361 

 
 

Aktualnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie 
na składowiskach odpadów komunalnych. Wszystkie wymieszane odpady komunalne wy-
tworzone na terenie gminy składowane są na składowisku odpadów komunalnych w Kraso-
wej, gm. Leśnica. 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.) na prowadzenie przez przedsię-
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biorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia takie aktualnie posiadają 4 firmy.  
 
 Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane są 
pojemniki o pojemnościach 110l, 120l, 240l, 1100l, 7 m3. W obrębie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej  przewaŜa model oparty o gromadzenie odpadów w małych pojemnikach 
110,120 i 240 litrów ustawionych na terenie poszczególnych posesji. Na obszarach zabudo-
wy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane są głównie pojemniki 1100 l. 
Odpady komunalne wymieszane odbierane są na podstawie zawartych umów (określających 
rodzaj opróŜnianych pojemników i częstotliwość wywozu) lub zleceń. 
 
 Na podstawie informacji przesłanych od firm świadczących usługi odbioru odpadów 
ustalono, Ŝe w roku 2003 z terenu gminy Zdzieszowice wywieziono 4977,8 ton odpadów ko-
munalnych.  
 

Selektywną zbiórkę surowców wtórnych  wprowadzono w maju 2003r. Prowadzi ją 
firma ALTVATER SULO Sp. z o.o. z Krapkowic. 

Selektywna zbiórka polega na „donoszeniu” wysegregowanych surowców wtórnych 
do miejsc ich gromadzenia. Zbiórce podlegają: makulatura oraz opakowania papierowe, z 
tworzyw sztucznych i szkła. Do tych celów na terenie gminy ustawiono 22 zestawy pojemni-
ków, po 3 szt. w kaŜdym. Właścicielem pojemników jest w/w firma. Gmina Zdzieszowice nie 
posiada własnych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

W roku 2002  z masy wymieszanych odpadów komunalnych pozyskano 64 tony su-
rowców wtórnych. 

 
Obecny poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych (opakowania z tworzyw sztucznych, 
szkła, karton, makulatura) osiągnął około 1,25 % wagowy masy odpadów komunalnych wy-
twarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury. 
 

Aktualnie głównym problemem w gospodarce odpadami komunalnymi jest brak na te-
renie gminy Zdzieszowice obiektów, które „zabezpieczałyby” w okresie wieloletnim potrzeby 
w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów. Zadanie do realizacji to wdroŜenie rozwią-
zań zapewniających pod względem technicznym i organizacyjnym funkcjonowanie systemu 
zgodnego z wymogami prawa polskiego i unijnego.  
 
 
2. ODPADY SEKTORA GOSPODARCZEGO 
 
Ilości i rodzaje odpadów są bezpośrednio powiązane z charakterem produkcji przemysłowej 
regionu. 
Ilości z podziałem na grupy odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2002 w gminie 
Zdzieszowice oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urzędu Marszałkow-
skiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, informacji uzyskanych 
bezpośrednio od firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w poniŜszej tabeli 
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Tabela 2. Odpady niebezpieczne i inne niebezpieczne w sektorze gospodarczym wy-
tworzone w roku 2002.   
 

Kod klasyfika-
cyjny 

Rodzaj odpadu Suma w 2002r 
[Mg/rok] 

070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, rozwory z przemywania i ciecze macierzyste 1,73 

070213 Odpady tworzyw sztucznych 711,27 

080111* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substan-
cje niebezpieczne 

0,8 

080312* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 1,85 

100180 Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 464,5 

120113 Odpady spawalnicze 1,0 

130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13,57 

140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,3 

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,72 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 37,35 

150103 Opakowania z drewna 105,25 

150202* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,15 

160103 ZuŜyte opony 36,8 

161106 
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŜ 
wymienione w 161105 

2,0 

160213* 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ wymienione w 
160209 do 160212 

0,0318 

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5482,4 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 

2959,6 

170201 Drewno 764,9 

170405 śelazo i stal 3683,4 

170407 Mieszaniny metali 20,6 

190801 Skratki 24,2 

190802 Zawartość piaskowników 36,3 

190902 Osady z klarowania wody 429 

190903 Osady z dekarbonizacji wody 1599,2 

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 1543,9 

190812 
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ wymienione 
w 190811 

3000,0* 

190814 
Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ 
wymienione w 190813 

1000,0* 

Suma końcowa 21920,8218 
 
* osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych eksploatowanej przez ZK 
Zdzieszowice; eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, 
ilość ujęta w w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji Woje-
wody Opolskiego nr ŚR.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 

Dane o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich zakładów 
są szacunkowe. Ilości odpadów wytwarzane przez te źródła stanowią około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstających w Polsce (za KPGO). Pełny obraz ilości i rodzajów po-
wstających odpadów w gminie Zdzieszowice będzie moŜliwy po wprowadzeniu systemu ewi-
dencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęcie nim wszystkich podmiotów. 
Do odpadów szczególnie niebezpiecznych powstających na terenie gminy zaliczono odpady 
zawierające PCB i azbest. Aktualnie brak pełnej inwentaryzacji ilości i masy urządzeń zawie-
rających PCB i azbest. 
 
3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA 
 
Przyjmując jako podstawę, określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpada-
mi: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 



Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice 

Prawa autorskie - INTEREKO   143 

− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia (poza składowaniem) 

 
oraz przyjmując strategię wyznaczoną w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, Plan gospodarki odpadami dla Województwa Opol-
skiego”, Plan gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego” wyznaczono dla gminy 
Zdzieszowice następujące cele strategiczne: 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarzą-
dzania odpadami komunalnymi 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli nad 
gospodarką odpadami sektora gospodarczego 

 
Jako główne kierunki działań w gospodarce odpadami komunalnymi wyznaczono: 
- odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów ulegających biodegradacji 
- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów 
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i podda-

nie ich procesom odzysku i unieszkodliwienia 
- wydzielenie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom odzysku i unieszkodliwienia 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

ich procesom unieszkodliwienia 
 
 
Potrzeby wynikające z realizacji załoŜeń planu: zagwarantowanie odzysku i unieszkodliwie-
nia następujących ilości odpadów (tabele nr 3 i 4). 

 

Tabela nr 3. Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych oraz wymaganych prawem pozio-
mów odzysku, unieszkodliwienia, selektywnej zbiórki odpadów 
 

Ilość wy-
tworzona 

Wymagany poziom 
odzy-

sku/unieszkodliwiania 

Wymagany poziom 
selektywnej 

zbiórki 

Dopuszczone skła-
dowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1 Biodegradowalne 3 060,54 12 285,3 - - 88 2 408,09 

2 Wielkogabarytowe 426,78 - - 20 85,36 80 341,43 

3 Budowlane 917,32 - - 15 145,93 85 826,96 

4 Niebezpieczne 52,08 - - 15 7,81 85 44,26 

Rok 2006 

1 Biodegradowalne 3 146,15 12 318,03 - - 88 2 408,09 

2 Wielkogabarytowe 427,41 - - 20 85,48 80 341,93 

3 Budowlane 972,89 - - 15 154,78 85 877,06 

4 Niebezpieczne 52,15 - - 15 7,82 85 44,33 

Rok 2010 

1 Biodegradowalne 3 536,82 25 901,40 - - 75 2 052,35 

2 Wielkogabarytowe 429,96 - - 50 214,98 50 214,98 

3 Budowlane 1 230,99 - - 40 492,40 60 738,59 

4 Niebezpieczne 52,44 - - 50 26,22 50 26,22 

Rok 2014 

1 Biodegradowalne 3 926,98 50 1 799,44 - - 50 1 368,23 

2 Wielkogabarytowe 432,52 - - 70 302,76 30 129,76 

3 Budowlane 1 596,78 - - 60 958,07 40 638,71 

4 Niebezpieczne 52,73 - - 80 42,19 20 10,55 
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Tabela nr 4. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w roku 2007 oraz wymaganych 
poziomów odzysku  
 

Ilość wy-
tworzona 

Wymagany poziom 
recyklingu 

Wymagany poziom 
odzysku 

Dopuszczone 
składowanie Lp Frakcja odpadu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2007 

1 
Opakowania z papieru i 
tektury 

996,78 48 
478,46 

2 
Opakowania wielomateria-
łowe 

20,49 25 
5,12 

3 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

353,96 25 
88,49 

9,52 192,36 

4 Opakowanie ze szkła 559,15 40 223,66 - - 

5 
Opakowania z blachy sta-
lowej 

69,63 20 
13,93 

- - 

6 Opakowania z aluminium 20,09 40 8,04 - - 
razem 2 020,10 40,48 817,69  192,36 

50 1 010,05 

 

 
Z powyŜszych zestawień wynika, Ŝe konieczna będzie budowa odpowiednich linii technolo-
gicznych odzysku i unieszkodliwiania w/w odpadów. 
 
 
W wyniku konsultacji z Urzędem Miejskim przyjęto do realizacji następujące zadania:   
 
1. Przystąpienie gminy Zdzieszowice do tworzonego Południowego Związku Mię-

dzygminnego Gospodarki Odpadami. Na etapie negocjacji akcjonariuszy Związku zo-
staną ustalone koszty, zakres kompetencji, obowiązków i praw.  
Siedziba Związku: Kędzierzyn-Koźle. Związek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania Od-
padów na terenie składowiska odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.  
Projektuje się budowę: 

a. Instalację odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych, termin realizacji do 
2007r. 

b. Instalację rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, termin realizacji do 2007r. 
c. Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych (PP, PE, PET, PS) oraz tworzyw 

wielowarstwowych, szkła, papieru, termin realizacji do 2007r. 
d. Powiatowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, termin realizacji do 

2007r. 
e. Kompostownię pryzmową odpadów zielonych, termin realizacji do 2011r. 
f. Instalację demontaŜu wraków samochodowych, termin realizacji do 2011r. 
g. Instalację demontaŜu elektroniki uŜytkowej, RTV, AGD, termin realizacji do 

2011r. 
 
 
2. Działania organizacyjne: 

Do momentu utworzenia Związku gmina Zdzieszowice samodzielnie realizuje zadania 
związane z kontrolą zbiórki odpadów komunalnych, rozszerza, zarządza i kontroluje se-
lektywną zbiórkę surowców wtórnych, odpadów zielonych, wielkogabarytowych, budow-
lanych, niebezpiecznych zawartych w strumieniu komunalnych. Po utworzeniu Związku 
Miedzygminnego zadania te przejmie Związek. Do czasu oddania do uŜytkowania insta-
lacji odzysku/unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z wykazem w tabeli 58) ustalenie 
miejsc dostarczania odpadów z selektywnej zbiórki: opakowaniowych, makulatury, zielo-
nych, budowlanych, wielkogabarytowych. Odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z 
komunalnych dostarczane będą do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON). 
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System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zdzieszowice polegać będzie na zbie-
raniu i odbieraniu odpadów komunalnych: 
 
� Wymieszanych – obowiązkowo w miejscu powstawania (źródła) do pojemników stano-

wiących wyposaŜenie nieruchomości, odbiór odpłatny przez firmy posiadające zezwolenia 
 
� Papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła bia-

łego i kolorowego – gromadzone dobrowolnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia  

− zabudowa niska – metoda „u źródła”, worki do selektywnego gromadzenia odpa-
dów przekazywane nieodpłatnie, po 3 szt. worków w zestawie, selektywne gro-
madzenie do kaŜdego worka odpadów w/w; w latach 2004-2005 program pilota-
Ŝowy – wybór jednego sołectwa, po ocenie efektywności selektywnej zbiórki dal-
szy rozwój lub rezygnacja 

− zabudowa wysoka oraz wyznaczone miejsca ogólnodostępne na terenie miej-
scowości, wszystkie placówki edukacyjne – metoda „w sąsiedztwie”, zestawy 
ogólnodostępnych pojemników, zakup nowych zestawów; po 3 szt. w zestawie, 
selektywne gromadzenie do kaŜdego worka odpadów w/w.  

 
� Organicznych domowych i zielonych - gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny 

− zieleń ogólnodostępna, zieleń osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – za-
rządcy zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych (na mocy 
uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), pojemniki do selektywnej 
zbiórki zapewnią zarządcy, odbiór odpadów zielonych bezpłatny, miejsce dostar-
czenia odpadów zielonych wg wskazania Urzędu Miejskiego 

− program pilotaŜowy – promocja kompostowania własnych odpadów bioorganicz-
nych, wybór sołectwa, dotacja na zakup 100 szt. indywidualnych biokompostow-
ników (ok. 200,00 zł/szt.), po dwuletnim okresie funkcjonowania systemu ocena 
efektywności, wdroŜenie na terenie kolejnych sołectw/dzielnic lub rezygnacja z 
systemu 

 
� Wielkogabarytowych (meble, elementy wyposaŜenia mieszkań, AGD, RTV) – obowiąz-

kowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarcza-
nych doraźnie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia: „wystawki” we wskazanych miej-
scach lub kontenery, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, in-
ternecie; zorganizowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych objęci będą miesz-
kańcy zabudowy niskiej i wysokiej 

 
� Budowlanych – obowiązkowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do 

pojemników dostarczanych doraźnie, odbiór płatny (w ramach opłaty jak za odpady wy-
mieszane komunalne), miejsce dostarczenia odpadów budowlanych wg wskazania Urzę-
du Miejskiego  

 
� Niebezpiecznych – gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny. Zbieranie w dwóch 

systemach jednocześnie: 

• Ruchomy punkt odbioru odpadów niebezpiecznych – metoda „w sąsiedztwie”, gro-
madzenie do specjalistycznego pojemnika na odpady niebezpieczne, obsługę (w 
tym ustawianie pojemnika we wskazanych miejscach miasta, transport odpadów) 
ruchomego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych zapewnią firmy wyłonione w 
przetargu, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, interne-
cie; 

• Wytypowanie i organizacja Miejsc zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych 
(MZWON) Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców miasta oraz sektora 
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małych i średnich przedsiębiorstw będzie rozszerzana w wytypowanych placów-
kach: 

− apteki -zbiórka nieuŜytecznych, przeterminowanych lekarstw 

− szkoły – zbiórka zuŜytych baterii 

− punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zuŜytych akumulatorów i 
przepracowanych olejów 

− specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych 
olejów i zuŜytych akumulatorów 

− stacje benzynowe – zbiórka zuŜytych akumulatorów i przepracowanych ole-
jów 

− sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym – zbiórka zuŜytych baterii, 
akumulatorów, sprzętu ADG, RTV 

 
Wykaz Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych ogłaszany jest w pra-
sie, radiu, Internecie” 

 
 
Podstawą funkcjonowania systemu są: 
− właścicielem pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, 

opakowań z tworzyw sztucznych i metali, opakowań ze szkła białego i kolorowego, or-
ganicznych i niebezpiecznych będzie gmina Zdzieszowice. Posiadaczem w/w odpadów 
jest gmina Zdzieszowice, w kolejnych latach Południowy Związek Międzygminny Go-
spodarki Odpadami  

− gmina (w latach kolejnych Południowy Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami) 
zawrze umowę z Organizacją Odzysku, która zapewni odbiór wysegregowanych su-
rowców wtórnych 

− firmy, które będą świadczyły usługi odbioru w/w odpadów zostaną wyłonione w drodze 
przetargu. Transport wszystkich odpadów z selektywnej zbiórki zgodnie z warunkami 
umowy, opłata za 1 tonę przetransportowanego odpadu!!!, transport do miejsca wska-
zanego przez gminę. 

 

 
Przyjęcie powyŜszego schematu gospodarki odpadami wymaga wpro-
wadzenia zmian lub całkowitą zmianę uchwały o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie.  

 
 
Wszystkie obowiązki związane z realizacją zadań ujętych w „Programie ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice” przyjęte uchwałą Rady Gminy 
Zdzieszowice, realizowane będą przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowi-
ska. Referat zostanie powiększony o 1 nowy etat, osoba zatrudniona będzie pełnić równo-
cześnie obowiązki Pełnomocnika Burmistrza ds. Programu Ochrony Środowiska. 
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Cele krótko i długookresowe 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
Sektor Komunalny 

1. Utworzenie Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami, gmina 
Zdzieszowice zostaje udziałowcem Związku 

2. Związek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na terenie składowiska odpa-
dów w Kędzierzynie-Koźlu.  
Budowa obiektów: 

a. Instalacja odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych,  
b. Instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,  
c. Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych (PP, PE, PET, PS) oraz 

tworzyw wielowarstwowych, szkła, papieru,  
d. Powiatowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,  

 
2. Uchwalenie nowej Uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, edukacja ekologiczna 
4. Podniesienie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury 
5. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, promocja wśród mieszkań-

ców zabudowy jednorodzinnej indywidualnego kompostowania własnych odpadów zie-
lonych 

6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
7. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 
8. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpa-

dów komunalnych, budowa na terenie gminy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych wraz ze zbiornica padłych zwierząt 

 
Sektor gospodarczy 

1. Budowa systemu kontroli zgodności z prawem gospodarki odpadami 
2. Utworzenie gminnej bazy danych o odpadach sektora gospodarczego 
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla małych i średnich podmiotów gospodarczych 

oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów 
4. Opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 
5. Opracowanie programu eliminacji wyrobów zawierających azbest, opracowanie sys-

temu dotacji/dopłat dla osób fizycznych 

 
Cele długookresowe 2008-2014 
Sektor Komunalny 

1. Rozbudowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu o kolejne 
obiekty: 

a. Kompostownia pryzmową odpadów zielonych,  
b. Instalacja demontaŜu wraków samochodowych, 
c. Instalacja demontaŜu elektroniki uŜytkowej, RTV, AGD, 

2. Rozwój działalności Południowego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami  
3. Dalsza organizacja doskonalenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
4. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
5. Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa 
6. WdraŜanie nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod 

termicznego przekształcania  
 
Sektor gospodarczy 

1. Dalsze doskonalenie gospodarki odpadami sektora gospodarczego 
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4. KOSZTY REALIZACJI PLANU 
 
Szacunkowe koszty przedstawiono w poniŜszej tabeli.  
 
Tabela nr 5. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 
 

Koszty w latach (tys. zł) 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 

GOSPODARKA ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO 
Koszty nieinwestycyjne 
Zakup dla placówek edukacyjnych 20 szt. zestawów (po 3 
szt. pojemników o pojemności 1100l.) pojemników do selek-
tywnej zbiórki opakowań i makulatury 

 42,0   

Zakup 20 szt. zestawów (po 3 szt. pojemników o pojemności 
1100l.) pojemników do selektywnej zbiórki opakowań i maku-
latury 

 42,0   

Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów 
(opakowania i makulatura) w gospodarstwach jednorodzin-
nych sołectwa śyrowa, śr. rocznie 3000 szt. worków 

 2,25 2,25  

Zakup 100 szt. indywidualnych biokompostowników  2,0   
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych, 
koszty obsługi Ruchomego Punktu Zbiórki 

 14,0 14,0 14,0 

Koszty obsługi Miejsc Zbierania Wybranych Odpadów Nie-
bezpiecznych 

 1,0 1,0 1,0 

Koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych  6,83 6,83 6,85 
Opracowanie programu edukacyjnego  50,0   
WdroŜenie i stosowanie programu edukacyjnego   40,0 40,0 

Koszty inwestycyjne 
Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecz-
nych wraz ze zbiornicą padłych zwierząt 

 70,0   

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów     

Koszty zo-
staną ustalo-
ne na etapie 
tworzenia 
PZGO 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA ODPADAMI, MONITORING 
Koszty nieinwestycyjne  
Utworzenie gminnej bazy danych o gospodarce odpadami 
sektora przemysłowego 

 40,0 15,0 15,0 

Wydatki inwestycyjne 0 70,0 0 0 Koszty obciąŜające 
budŜet gminy Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

Wydatki inwestycyjne 0 70,0 0 0 Koszty na realizację 
planu gospodarki odpa-
dami Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

OGÓŁEM KOSZTY REALIZACJI PLANU 0 270,08 79,08 76,85 

 

 

Objaśnienia: 
50 – koszty nieinwestycyjne obciąŜające budŜet gminy 
70 – koszty inwestycyjne w części dotyczącej udziału gminy w realizacji przedsięwzięć, tys. PLN 

 
 
5. MONITORING, ZARZĄDZANIE PLANEM 
 
Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie w 
Urzędzie Miejskim sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.  
 
Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami  to: 
� monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami, 
� monitoringu przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się 

gospodarką odpadami, 
� monitoring instalacji nie wymagających zezwoleń, 
� monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 
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� monitoring „wytwórców” odpadów 
� identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań  
� zbieranie niektórych danych i informacji 
� gromadzenie i przetwarzanie danych 
� analiza danych i informacji 
� przygotowywanie raportów 
� ocena wyników oraz przygotowanie korekty do planu  
 
Jednostka odpowiedzialna za monitoring przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Burmi-
strza gminy. Burmistrz podejmować będzie decyzje w zaleŜności od wyników monitoringu. 
Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny podejmie działanie:  

• zidentyfikuje odchylenia 

• zanalizuje plan korekty 

• wdroŜy korekty 
 
Burmistrz gminy Zdzieszowice składać będzie co dwa lata Radzie Gminy sprawozdanie z 
realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie moŜna 
dokonać jego aktualizacji.  
 
 

14. DEFINICJE 
 
  
Definicje z Ustawy o odpadach Dz.U.62 Nr 628  (z późn. zm.) 
 
gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszko-

dliwianie odpadów, w tym równieŜ nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów,  

 
komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków 

osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słuŜących do oczysz-
czania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliŜonym do 
składu ścieków komunalnych,  

 
magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadze-

nie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,  
                          odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodar-

stwach domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów niebezpiecz-
nych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych,  

 
odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń nauko-
wych w zakresie medycyny,  

 
odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom 

fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wcho-
dzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia śro-
dowiska lub zagroŜenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 
wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a takŜe 
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a 
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w szczególności nie powinny stanowić zagroŜenia dla jakości wód po-
wierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,  

 
odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,  
 
odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 

leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a takŜe w 
związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,  

 
odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagroŜenia dla Ŝycia, 

zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w 
całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, 
materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do 
ustawy,  

 
odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyska-

nia energii,  
 
oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie 

nadają się juŜ do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a 
w szczególności zuŜyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a 
takŜe oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,  

 
PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek 
z tych substancji w ilości powyŜej 0,005% wagowo łącznie,  

 
posiadacz odpadów - rozumie się przez to kaŜdego, kto faktycznie włada odpadami (wy-

twórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organi-
zacyjną); domniemywa się, Ŝe władający powierzchnią ziemi jest posiada-
czem odpadów znajdujących się na nieruchomości,  

 
recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu sub-

stancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w 
celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o 
innym przeznaczeniu, w tym teŜ recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku 
energii,  

 
recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub 

beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolo-
wanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której 
powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpa-
dów nie jest traktowane jako recykling organiczny,  

 
składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składo-

wania odpadów,  
 
spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne prze-

kształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,   
 
stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na 

powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gle-
by w celu ich wykorzystywania,  
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termiczne przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w 

tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycz-
nego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na 
zasadach określonych w przepisach szczegółowych,  

 
unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom prze-

kształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku 
nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagroŜe-
nia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,  

 
wytwórca odpadów - rozumie się przez to kaŜdego, którego działalność lub bytowanie po-

woduje powstawanie odpadów, oraz kaŜdego, kto przeprowadza wstępne prze-
twarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub 
składu tych odpadów,  

 
zbieranie odpadów - rozumie się przez to kaŜde działanie, w szczególności umieszczanie w 

pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przy-
gotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  

 
 
 
Inne definicje 
 
składowisko odpadów- obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów 
 
likwidacja składowiska- zespół działań inwestycyjnych na terenie składowiska w zakresie 

zabezpieczenia i docelowej eliminacji jego zagroŜeń dla środowiska 
 
modernizacja składowiska- prace mające na celu dostosowanie składowiska odpadów do 

obowiązujących przepisów prawnych 
 
odpady weterynaryjne- odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub 

świadczeniem usług weterynaryjnych, takŜe w związku z prowadzeniem badań 
naukowych naukowych doświadczeń na zwierzętach 

 
odpady z sektora gospodarczego- odpady powstające w poszczególnych  branŜach prze-

mysłu, w rolnictwie, w rzemiośle rzemiośle usługach 
 
stosowanie komunalnych osadów ściekowych- rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub 

wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzy-
stania  
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