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Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Zdzieszowice  

- streszczenie w j � zyku niespecjalistycznym 
 
 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice obejmuje wszystkie rodzaje 
odpadów powstaj� cych na terenie gminy. 
 
Dla potrzeb planu odpady zostały podzielone na dwie grupy: 
- odpady komunalne 
- odpady sektora gospodarczego 
 
 
1. ODPADY KOMUNALNE 
 
Ilo� �  odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Zdzieszowice obliczono 
stosuj� c metody szacunkowe uj� te w: „Poradniku – powiatowe i gminne plany gospodarki 
odpadami” oraz w Krajowym planie gospodarki odpadami.  
Z oblicze�  wykonanych metod�  szacunkowa wynika, � e na terenie gminy Zdzieszowice 
powstaje rocznie 6973,066 ton odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jednego 
mieszka� ca gminy stanowi 389,361 kg/rok (dane za rok 2002).  
W bilansie tym uwzgl� dniono odpady powstaj� ce w gospodarstwach domowych jak i w 
obiektach infrastruktury.  
Dla potrzeb planu dokonano oceny składu odpadów. 
 
Tabela 1. Skład morfologiczny oraz ilo � ci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
gminy Zdzieszowice 
 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Ł� cznie dla gminy 
Zdzieszowice 

Lp. Frakcja 
ton/rok % 

wagowy 
kg/M*rok ton/rok % 

wagowy 
kg/M*rok ton/rok % 

wagowy 
1 Odpady organiczne ro	 linne 1215,370 19,316 88,397 54,080 7,940 13,000 1269,450 70,88335 
2 Odpady organiczne zwierz
 ce 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 
(nieopakowaniowe) 

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 jedyn�  metod�  unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie 
na składowiskach odpadów komunalnych. Wszystkie wymieszane odpady komunalne 
wytworzone na terenie gminy składowane s�  na składowisku odpadów komunalnych w 
Krasowej, gm. Le� nica. 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrze� nia 1996r. o utrzymaniu czysto� ci 

i porz� dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pó� . zm.) na prowadzenie przez 
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przedsi� biorców działalno ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła cicieli 
nieruchomo ci wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia takie aktualnie posiadaj�  4 
firmy.  
 
 Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane s�  
pojemniki o pojemno ciach 110l, 120l, 240l, 1100l, 7 m3. W obr� bie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  przewa� a model oparty o gromadzenie odpadów w małych 
pojemnikach 110,120 i 240 litrów ustawionych na terenie poszczególnych posesji. Na 
obszarach zabudowy wielorodzinnej do gromadzenia odpadów wykorzystywane s�  głównie 
pojemniki 1100 l. Odpady komunalne wymieszane odbierane s�  na podstawie zawartych 
umów (okre laj� cych rodzaj opró� nianych pojemników i cz� stotliwo �  wywozu) lub zlece� . 
 
 Na podstawie informacji przesłanych od firm  wiadcz� cych usługi odbioru odpadów 
ustalono, � e w roku 2003 z terenu gminy Zdzieszowice wywieziono 4977,8 ton odpadów 
komunalnych.  
 

Selektywn�  zbiórk�  surowców wtórnych  wprowadzono w maju 2003r. Prowadzi j�  
firma ALTVATER SULO Sp. z o.o. z Krapkowic. 

Selektywna zbiórka polega na „donoszeniu” wysegregowanych surowców wtórnych 
do miejsc ich gromadzenia. Zbiórce podlegaj� : makulatura oraz opakowania papierowe, z 
tworzyw sztucznych i szkła. Do tych celów na terenie gminy ustawiono 22 zestawy 
pojemników, po 3 szt. w ka� dym. Wła cicielem 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 
surowców wtórnych. 

 
Obecny poziom selektywnej zbiórki surowców wtórnych (opakowania z tworzyw sztucznych, 
szkła, karton, makulatura) osi� gn� ł około 1,25 % wagowy masy odpadów komunalnych 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury. 
 

Aktualnie głównym problemem w gospodarce odpadami komunalnymi jest brak na 
terenie gminy Zdzieszowice obiektów, które „zabezpieczałyby” w okresie wieloletnim 
potrzeby w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów. Zadanie do realizacji to 
wdro� enie rozwi� za�  zapewniaj� cych pod wzgl� dem technicznym i organizacyjnym 
funkcjonowanie systemu zgodnego z wymogami prawa polskiego i unijnego.  
 
 
2. ODPADY SEKTORA GOSPODARCZEGO 
 
Ilo ci i rodzaje odpadów s�  bezpo rednio powi� zane z charakterem produkcji przemysłowej 
regionu. 
Ilo ci z podziałem na grupy odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2002 w gminie 
Zdzieszowice oszacowane zostały na podstawie danych Opolskiego Urz� du 
Marszałkowskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony � rodowiska, informacji 
uzyskanych bezpo rednio od firm, danych własnych INTEREKO,  przedstawiono w poni� szej 
tabeli 
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Tabela 2. Odpady niebezpieczne i inne niebezpieczne w s ektorze gospodarczym 
wytworzone w roku 2002.   
 

Kod 
klasyfikacyjny 

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 zawieraj� cych rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

0,8 

080312* Odpady farb drukarskich zawieraj� ce substancje niebezpieczne 1,85 

100180 Mieszanki popiołowo-� u� lowe 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 uj� te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, � cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,15 

160103 Zu� yte opony 36,8 

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

2,0 

160213* Zu� yte urz� dzenia zawieraj� ce niebezpieczne elementy inne ni�  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 
ceramicznych i elementów wyposa� enia inne ni�  wymienione w 17 01 06 

2959,6 

170201 Drewno 764,9 

170405 � elazo i stal 3683,4 

170407 Mieszaniny metali 20,6 

190801 Skratki 24,2 

190802 Zawarto� �  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 � cieków przemysłowych inne ni�  wymienione 
w 190811 

3000,0* 

190814 Szlamy z innego ni�  biologiczne oczyszczania � cieków przemysłowych inne ni�  
wymienione w 190813 

1000,0* 

Suma ko � cowa 21920,8218 
 
* osady � ciekowe powstaj� ce na oczyszczalni � cieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych eksploatowanej przez ZK 
Zdzieszowice; eksploatator nie przekazał Opolskiemu Urz� dowi Marszałkowskiemu informacji o wytworzonych w/w odpadach, 
ilo� �  uj� ta w w/w tabeli jest szacunkowa (deklarowana do wytworzenia przez ZK Zdzieszowice) – na podstawie decyzji 
Wojewody Opolskiego nr � R.III-HS-6620-43/03 z dnia 18.05.04r 

 
Dane o ilo� ci i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i � rednich zakładów 
s  szacunkowe. Ilo� ci odpadów wytwarzane przez te ! ródła stanowi  około 2 – 8 % całego 
strumienia odpadów powstaj cych w Polsce (za KPGO). Pełny obraz ilo� ci i rodzajów 
powstaj cych odpadów w gminie Zdzieszowice b" dzie mo# liwy po wprowadzeniu systemu 
ewidencji elektronicznej gospodarki odpadami i obj" cie nim wszystkich podmiotów. 
Do odpadów szczególnie niebezpiecznych powstaj cych na terenie gminy zaliczono odpady 
zawieraj ce PCB i azbest. Aktualnie brak pełnej inwentaryzacji ilo� ci i masy urz dze$  
zawieraj cych PCB i azbest. 
 
3. CELE DO OSI% GNI& CIA 
 
Przyjmuj c jako podstaw" , okre� lone prawnie podstawowe zasady post" powania z 
odpadami: 

− zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 
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− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
− bezpieczne składowanie odpadów, których nie da si'  podda(  procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia (poza składowaniem) 
 
oraz przyjmuj) c strategi'  wyznaczon)  w dokumentach: „Polityka ekologiczna Pa* stwa”, 
„Krajowy plan gospodarki odpadami”, Plan gospodarki odpadami dla Województwa 
Opolskiego”, Plan gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego” wyznaczono dla gminy 
Zdzieszowice nast' puj) ce cele strategiczne: 

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu 
zarz + dzania odpadami komunalnymi 

2. Stworzenie nowoczesnego systemu nadzoru i kontroli  nad 
gospodark +  odpadami sektora gospodarczego 

 
Jako główne kierunki działa*  w gospodarce odpadami komunalnymi wyznaczono: 
- odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów ulegaj) cych biodegradacji 
- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów 
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie 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 wynikaj) ce z realizacji zało, e*  planu: zagwarantowanie odzysku i 
unieszkodliwienia nast' puj) cych ilo- ci odpadów (tabele nr 3 i 4). 
 
Tabela nr 3. Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych  oraz wymaganych prawem 
poziomów odzysku, unieszkodliwienia, selektywnej zbiór ki odpadów 
 

Ilo. /  
wytworzon

a 

Wymagany poziom 
odzysku/unieszkodliw

iania 

Wymagany poziom 
selektywnej 

zbiórki 

Dopuszczone 
składowanie 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 opakowaniow ych w roku 2007 oraz wymaganych 
poziomów odzysku  
 

Ilo0 1  
wytworzon

a 

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 
wielomateriałowe 

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 
stalowej 

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 powy2 szych zestawie3  wynika, 2 e konieczna b4 dzie budowa odpowiednich linii 
technologicznych odzysku i unieszkodliwiania w/w odpadów. 
 
 
W wyniku konsultacji z Urz 5 dem Miejskim  przyj 5 to do realizacji nast 5 puj 6 ce zadania:   
 
1. Przyst 6 pienie gminy Zdzieszowice do tworzonego Południowego Zwi 6 zku 

Mi5 dzygminnego Gospodarki Odpadami. Na etapie negocjacji akcjonariuszy Zwi7 zku 
zostan7  ustalone koszty, zakres kompetencji, obowi7 zków i praw.  
Siedziba Zwi7 zku: K4 dzierzyn-Ko8 le. Zwi7 zek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania 
Odpadów na terenie składowiska odpadów w K4 dzierzynie-Ko8 lu.  
Projektuje si4  budow4 : 

- Instalacj4  odzysku (rozdrabniania) odpadów budowlanych, termin realizacji do 
2007r. 

- Instalacj4  rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, termin realizacji do 2007r. 
- Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych (PP, PE, PET, PS) oraz tworzyw 

wielowarstwowych, szkła, papieru, termin realizacji do 2007r. 
- Powiatowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, termin realizacji do 

2007r. 
- Kompostowni4  pryzmow7  odpadów zielonych, termin realizacji do 2011r. 
- Instalacj4  demonta2 u wraków samochodowych, termin realizacji do 2011r. 
- Instalacj4  demonta2 u elektroniki u2 ytkowej, RTV, AGD, termin realizacji do 

2011r. 
 
 
2. Działania organizacyjne: 

Do momentu utworzenia Zwi7 zku gmina Zdzieszowice samodzielnie realizuje zadania 
zwi7 zane z kontrol7  zbiórki odpadów komunalnych, rozszerza, zarz7 dza i kontroluje 
selektywn7  zbiórk4  surowców wtórnych, odpadów zielonych, wielkogabarytowych, 
budowlanych, niebezpiecznych zawartych w strumieniu komunalnych. Po utworzeniu 
Zwi7 zku Miedzygminnego zadania te przejmie Zwi7 zek. Do czasu oddania do 
u2 ytkowania instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z wykazem w tabeli 
58) ustalenie miejsc dostarczania odpadów z selektywnej zbiórki: opakowaniowych, 
makulatury, zielonych, budowlanych, wielkogabarytowych. Odpady niebezpieczne 
wyselekcjonowane z komunalnych dostarczane b4 d7  do Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 
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System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zdzieszowice polega9  b: dzie na 
zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych: 
 ;

 Wymieszanych  – obowi< zkowo w miejscu powstawania (= ródła) do pojemników 
stanowi< cych wyposa> enie nieruchomo? ci, odbiór odpłatny przez firmy posiadaj< ce 
zezwolenia 

 ;
 Papieru i tektury, opakowa @  z tworzyw sztucznych i metali, opakowa @  ze szkła 
białego i kolorowego  – gromadzone dobrowolnie, odbiór bezpłatny, sposób 
gromadzenia  

− zabudowa niska – metoda „u = ródła”, worki do selektywnego gromadzenia 
odpadów przekazywane nieodpłatnie, po 3 szt. worków w zestawie, selektywne 
gromadzenie do ka> dego worka odpadów w/w; w latach 2004-2005 program 
pilota> owy – wybór jednego sołectwa, po ocenie efektywno? ci selektywnej zbiórki 
dalszy rozwój lub rezygnacja 

− zabudowa wysoka oraz wyznaczone miejsca ogólnodost: pne na terenie 
miejscowo? ci, wszystkie placówki edukacyjne – metoda „w s< siedztwie”, zestawy 
ogólnodost: pnych pojemników, zakup nowych zestawów; po 3 szt. w zestawie, 
selektywne gromadzenie do ka> dego worka odpadów w/w.  

 ;
 Organicznych domowych i zielonych  - gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny 

− zieleA  ogólnodost: pna, zieleA  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 
zarz< dcy zobowi< zani do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych (na 
mocy uchwały o utrzymaniu czysto? ci i porz< dku w gminie), pojemniki do 
selektywnej zbiórki zapewni<  zarz< dcy, odbiór odpadów zielonych bezpłatny, 
miejsce dostarczenia odpadów zielonych wg wskazania Urz: du Miejskiego 

− program pilota> owy – promocja kompostowania własnych odpadów 
bioorganicznych, wybór sołectwa, dotacja na zakup 100 szt. indywidualnych 
biokompostowników (ok. 200,00 zł/szt.), po dwuletnim okresie funkcjonowania 
systemu ocena efektywno? ci, wdro> enie na terenie kolejnych sołectw/dzielnic lub 
rezygnacja z systemu 

 ;
 Wielkogabarytowych  (meble, elementy wyposa> enia mieszkaA , AGD, RTV) – 
obowi< zkowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomo? ci lub do pojemników 
dostarczanych dora= nie, odbiór bezpłatny, sposób gromadzenia: „wystawki” we 
wskazanych miejscach lub kontenery, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w 
prasie, radiu, internecie; zorganizowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych obj: ci 
b: d<  mieszkaA cy zabudowy niskiej i wysokiej 

 ;
 Budowlanych  – obowi< zkowo w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomo? ci lub do 
pojemników dostarczanych dora= nie, odbiór płatny (w ramach opłaty jak za odpady 
wymieszane komunalne), miejsce dostarczenia odpadów budowlanych wg wskazania 
Urz: du Miejskiego  

 ;
 Niebezpiecznych – gromadzenie dobrowolne, odbiór bezpłatny. Zbieranie w dwóch 
systemach jednocze? nie: 

• Ruchomy punkt odbioru odpadów niebezpiecznych – metoda „w s< siedztwie”, 
gromadzenie do specjalistycznego pojemnika na odpady niebezpieczne, obsług:  (w 
tym ustawianie pojemnika we wskazanych miejscach miasta, transport odpadów) 
ruchomego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych zapewni<  firmy wyłonione w 
przetargu, terminy odbioru wg harmonogramu ogłaszanego w prasie, radiu, 
internecie; 

• Wytypowanie i organizacja Miejsc zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych 
(MZWON) Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkaA ców miasta oraz sektora 
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małych i B rednich przedsiC biorstw bC dzie rozszerzana w wytypowanych 
placówkach: 

− apteki -zbiórka nieuD ytecznych, przeterminowanych lekarstw 
− szkoły – zbiórka zuD ytych baterii 
− punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zuD ytych akumulatorów i 

przepracowanych olejów 
− specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych 

olejów i zuD ytych akumulatorów 
− stacje benzynowe – zbiórka zuD ytych akumulatorów i przepracowanych 

olejów 
− sklepy ze sprzC tem elektrotechnicznym – zbiórka zuD ytych baterii, 

akumulatorów, sprzC tu ADG, RTV 
 
Wykaz Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych ogłaszany jest w 
prasie, radiu, Internecie” 

 
 
Podstaw E  funkcjonowania systemu s E : 
− właB cicielem pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, 

opakowaF  z tworzyw sztucznych i metali, opakowaF  ze szkła białego i kolorowego, 
organicznych i niebezpiecznych bC dzie gmina Zdzieszowice. Posiadaczem w/w 
odpadów jest gmina Zdzieszowice, w kolejnych latach Południowy ZwiG zek 
MiC dzygminny Gospodarki Odpadami  

− gmina (w latach kolejnych Południowy ZwiG zek MiC dzygminny Gospodarki Odpadami) 
zawrze umowC  z OrganizacjG  Odzysku, która zapewni odbiór wysegregowanych 
surowców wtórnych 

− firmy, które bC dG  B wiadczyły usługi odbioru w/w odpadów zostanG  wyłonione w drodze 
przetargu. Transport wszystkich odpadów z selektywnej zbiórki zgodnie z warunkami 
umowy, opłata za 1 tonC  przetransportowanego odpadu!!!, transport do miejsca 
wskazanego przez gminC . 

 
 
PrzyjH cie powyI szego schematu gospodarki odpadami wymaga 
wprowadzenia zmian lub całkowitJ  zmianH  uchwały o utrzymaniu 
czystoK ci i porzJ dku w gminie.  
 
 
Wszystkie obowiG zki zwiG zane z realizacjG  zadaF  ujC tych w „Programie ochrony B rodowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice” przyjC te uchwałG  Rady Gminy 
Zdzieszowice, realizowane bC dG  przez Referat Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony L

rodowiska. Referat zostanie powiC kszony o 1 nowy etat, osoba zatrudniona bC dzie pełniM  
równoczeB nie obowiG zki Pełnomocnika Burmistrza ds. Programu Ochrony 

L
rodowiska. 
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Cele krótko i długookresowe 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007:  
 
Sektor Komunalny 

1. Utworzenie Południowego ZwiN zku MiO dzygminnego Gospodarki Odpadami, gmina 
Zdzieszowice zostaje udziałowcem ZwiN zku 

2. ZwiN zek wybuduje Centrum Unieszkodliwiania Odpadów na terenie składowiska 
odpadów w KO dzierzynie-KoP lu.  
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 czystoQ ci i porzN dku w gminie 
3. Podniesienie Q wiadomoQ ci ekologicznej mieszkaR ców, edukacja ekologiczna 
4. Podniesienie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i makulatury 
5. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, promocja wQ ród 

mieszkaR ców zabudowy jednorodzinnej indywidualnego kompostowania własnych 
odpadów zielonych 

6. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
7. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 
8. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych, budowa na terenie gminy Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych wraz ze zbiornica padłych zwierzN t 

 
Sektor gospodarczy 

1. Budowa systemu kontroli zgodnoQ ci z prawem gospodarki odpadami 
2. Utworzenie gminnej bazy danych o odpadach sektora gospodarczego 
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla małych i Q rednich podmiotów gospodarczych 

oraz rzemiosła z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów 
4. Opracowanie planu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 
5. Opracowanie programu eliminacji wyrobów zawierajN cych azbest, opracowanie 

systemu dotacji/dopłat dla osób fizycznych 
 
Cele długookresowe 2008-2014 
Sektor Komunalny 

1. Rozbudowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów w KO dzierzynie-KoP lu o kolejne 
obiekty: 

a. Kompostownia pryzmowN  odpadów zielonych,  
b. Instalacja demontaS u wraków samochodowych, 
c. Instalacja demontaS u elektroniki uS ytkowej, RTV, AGD, 

2. Rozwój działalnoQ ci Południowego ZwiN zku MiO dzygminnego Gospodarki Odpadami  
3. Dalsza organizacja doskonalenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
4. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
5. Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleR  i podnoszenia Q wiadomoQ ci ekologicznej 

społeczeR stwa 
6. WdraS anie 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 poniT szej tabeli.  
 
Tabela nr 5. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwe stycyjne 
 

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 pojemnoU ci 1100l.) pojemników do 
selektywnej zbiórki opakowaV  i makulatury 

 42,0   

Zakup 20 szt. zestawów (po 3 szt. pojemników o pojemnoU ci 
1100l.) pojemników do selektywnej zbiórki opakowaV  i 
makulatury 

 42,0   

Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów 
(opakowania i makulatura) w gospodarstwach 
jednorodzinnych sołectwa W yrowa, U r. 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 
Niebezpiecznych  1,0 1,0 1,0 

Koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych  6,83 6,83 6,85 
Opracowanie programu edukacyjnego  50,0   
WdroX enie i stosowanie programu edukacyjnego   40,0 40,0 
Koszty inwestycyjne 
Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych wraz ze zbiornicY  padłych zwierzY t  70,0   

Budowa Centrum Unieszkodliwiania Odpadów     

Koszty 
zostanY  
ustalone na 
etapie 
tworzenia 
PZGO 

ZARZZ DZANIE 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 obci [ \ aj [ ce 
bud \ et gminy Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

Wydatki inwestycyjne 0 70,0 0 0 Koszty na realizacj ]  
planu gospodarki 
odpadami Wydatki nieinwestycyjne 0 200,08 79,08 76,85 

OGÓŁEM KOSZTY REALIZACJI PLANU 0 270,08 79,08 76,85 

 
 
Obja ^ nienia: 
50 – koszty nieinwestycyjne obci [ \ aj[ ce bud \ et gminy 
70 – koszty inwestycyjne w cz ] ^ ci dotycz [ cej udziału gminy w realizacji przedsi ] wzi ] _ , tys. PLN 
 
 
5. MONITORING, ZARZ` DZANIE PLANEM 
 
Dla właa ciwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie w 
Urzb dzie Miejskim sprawnej struktury organizacyjnej i okrea lenie reguł jej funkcjonowania.  
 
Główne zadania zwic zane z monitoringiem gospodarki odpadami  to: d  monitoring istnieje cych instalacji gospodarki odpadami, d  monitoringu przewof ników i pog redników (posiadaczy odpadów), zajmuje cych sih  

gospodarke  odpadami, d  monitoring instalacji nie wymagaje cych zezwolei , 
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j  monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, j  monitoring „wytwórców” odpadów j  identyfikacja nielegalnych instalacji lub działak   j  zbieranie niektórych danych i informacji j  gromadzenie i przetwarzanie danych j  analiza danych i informacji j  przygotowywanie raportów j  ocena wyników oraz przygotowanie korekty do planu  
 
Jednostka odpowiedzialna za monitoring przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla 
Burmistrza gminy. Burmistrz podejmowal  bm dzie decyzje w zalen noo ci od wyników 
monitoringu. Jeo li wynik bm dzie pozytywny, akceptuje raporty, jeo li negatywny podejmie 
działanie:  

• zidentyfikuje odchylenia 
• zanalizuje plan korekty 
• wdron y korekty 

 
Burmistrz gminy Zdzieszowice składal  bm dzie co dwa lata Radzie Gminy sprawozdanie z 
realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu bm dzie mon na 
dokonal  jego aktualizacji.  
 
 


