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1. WSTĘP 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe Rzeczpospolita Polska 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju, 
ustala takŜe, Ŝe ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz 
publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo 
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Zapisy te są 
konsekwentną realizacją podpisanych przez nasze Państwo konwencji  
i porozumień międzynarodowych. Idea rozwoju zrównowaŜonego (ekorozwoju) 
wynika z konieczności sprostania wyzwaniom nowego tysiąclecia, jest próbą 
pogodzenia rozwoju gospodarczego i społecznego w harmonii  
z poszanowaniem przyrody. Granicą podejmowanych działań jest stan 
zagroŜenia dla środowiska naturalnego. 
 
Na poziomie powiatu rozwój zrównowaŜony jest kierunkiem rozwoju 
społeczno – gospodarczego, który zaspokajając potrzeby społeczności lokalnej 
nie prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego. Rozwój 
zrównowaŜony nie oznacza zahamowania procesów gospodarczych  
w powiecie, wprost przeciwnie – oznacza harmonijny rozwój w wymiarze 
ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.  
 
Zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39,  
poz. 251 z późn. zm.) dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce 
ekologicznej państwa, realizacji zasad gospodarowania odpadami oraz 
stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń 
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone 
w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki 
odpadami odpowiednio na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym  
i gminnym. 
 
Powiatowy plan gospodarki odpadami sporządza organ wykonawczy powiatu, 
a uchwala rada powiatu. Zgodnie z art.14 ust. 14 Ustawy o odpadach plany 
gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata. 
Poprzedni powiatowy plan gospodarki odpadami obejmujący lata 2004 – 
2006 z perspektywą na lata 2007 – 2014 został przyjęty Uchwałą Rady 
Powiatu z dnia 16 czerwca 2004r. Niniejsza aktualizacja planu gospodarki 
odpadami jest zatem realizacją ustawowego obowiązku Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego. 
 
Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez 
organy wykonawcze gmin z terenu powiatu, a takŜe przez właściwego 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Ponadto zarząd powiatu 
sporządza sprawozdania z realizacji planu obejmujące okresy dwuletnie, 
które są przedkładane radzie powiatu w terminie do dnia 30 czerwca po 
upływie okresu sprawozdawczego. 
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2. METODYKA OPRACOWANIA 
 
Punktem wyjścia dla sporządzenia aktualizacji planu gospodarki odpadami 
dla Powiatu Strzeleckiego były informacje, cele i kierunki działań zawarte 
w poniŜszych dokumentach: 
 
a) krajowych: 
 

- Projekcie Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 (grudzień 2006r.), 

- Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (grudzień 2006r.), 
- Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski (maj 2002r.), 

- Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (grudzień 2007r.), 
 
b) regionalnych: 
 

- Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
(marzec 2008r.), 

- Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 
2007 – 2013 (październik 2007r.), 

- Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015 
(aktualizacja, październik 2005r.), 

- Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego 
(marzec 2002r.), obecnie trwają prace nad aktualizacją planu. 

 
c) lokalnych: 
 

- Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2004 – 2006 (czerwiec 2007r.), 

- Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
dla Powiatu Strzeleckiego (przyjęty w czerwcu 2004r.) 

- Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 (aktualizacja 
grudzień 2007r.), 

- w gminnych strategiach rozwoju lokalnego, 
- w gminnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
Koncepcja aktualizacji planu przewiduje sformułowanie zbioru celów w 
zakresie gospodarki odpadami (długo- i krótkoterminowych) oraz kierunków 
działań niezbędnych dla ich osiągnięcia. Identyfikując dziedziny rozwoju w 
powiecie oraz związane z nimi kierunki presji na środowisko, a takŜe na 
podstawie diagnozy i prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami 
określono cele długoterminowe. Cele te stanowią punkt wyjścia dla 
określenia celów krótkoterminowych, z których następnie wynikają 
poszczególne zadania realizowane jako projekty i działania proekologiczne 
(inwestycyjne i nie inwestycyjne).  
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Przedmiotowy plan gospodarki odpadami opracowano zgodnie z ustawą o 
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003r. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Zawiera 
on w szczególności: 
 
- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami wraz z określeniem 
rodzajów, ilości i źródeł powstawania wszystkich odpadów, odpadów 
poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania wraz z opisem 
instalacji, wykaz podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, 

- identyfikację istniejących problemów w zakresie gospodarowania 
odpadami, 

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania 
odpadami, 

- opis systemu gospodarowania odpadami, 
- załoŜone cele z podaniem terminów ich osiągnięcia, 
- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie 
gospodarowania odpadami wraz harmonogramem ich realizacji, 

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-
ekonomiczne i wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, 

- system monitoringu i sposób oceny realizacji przyjętych celów. 
 
Zgodnie z Projektem Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 oraz Aktualizacją Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego w niniejszym Planie 
Powiatowym przyjęto 2 etapy osiągania celów w zakresie gospodarowania 
odpadami: 
 
- etap realizacji celów krótkookresowych (lata 2007 – 2010), 
- etap realizacji celów długookresowych (lata 2011 – 2014) z perspektywą 
do 2018r. i dalszych lat w uzasadnionych przypadkach. 
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3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
3.1. Ogólna charakterystyka. PołoŜenie administracyjne 
 
Powiat Strzelecki połoŜony jest w południowo - zachodniej Polsce, w 
Województwie Opolskim. Powiat Strzelecki zajmuje powierzchnię 744km2, co 
stanowi 7,9% powierzchni województwa i zamieszkany jest przez 80421 osób 
(wg GUS na 31.12.2006r.), co stanowi 7,7% ludności województwa. Jak z 
powyŜszego wynika średnia gęstość zaludnienia w Powiecie (108 osób/km2) 
jest nieznacznie niŜsza od średniej wojewódzkiej (111 osób/km2) i niŜsza w 
porównaniu do średniej krajowej (122 osób/km2). 
 
Powiat Strzelecki graniczy z innymi powiatami Województwa Opolskiego  
(od południa z kędzierzyńsko - kozielskim, od zachodu z krapkowickim i 
opolskim ziemskim, od północy z oleskim) oraz z powiatami Województwa 
Śląskiego (od wschodu z lublinieckim, tarnogórskim i gliwickim). 
 
W skład Powiatu Strzeleckiego wchodzą: gmina wiejska Izbicko, gmina 
wiejska Jemielnica, miasto i gmina Kolonowskie, miasto i gmina Leśnica, 
miasto i gmina Strzelce Opolskie, miasto i gmina Ujazd, miasto i gmina 
Zawadzkie. 
 
 
3.2. PołoŜenie geograficzne i ukształtowanie terenu 
 
Powiat Strzelecki połoŜony jest w południowo-zachodniej Polsce, w środkowo-
wschodniej części województwa opolskiego. Zgodnie z podziałem fizyczno-
geograficznym Polski J. Kondrackiego znajduje się na terenie dwóch 
makroregionów:  
- część północna wchodzi w skład mezoregionu Równiny Opolskiej (318.57) 
naleŜącego do makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 

- część południowa powiatu leŜy w mezoregionie Chełmu (341.11) 
naleŜącym do makroregionu WyŜyny Śląskiej (341.1). 

 

Równina Opolska charakteryzuje się ukształtowaniem terenu typowo 
nizinnym. Występują tu bardzo słabe gleby typu bielicowego o małych 
moŜliwościach produkcyjnych i tym samym przydatności dla rolnictwa.  
W granicach powiatu przez teren Równiny przepływa równoleŜnikowo ze 
wschodu na zachód Mała Panew. Rzeka płynie głównie naturalnym korytem 
tworząc liczne zakola i starorzecza. Rozległe tereny piaszczyste Równiny 
Opolskiej z licznymi formami wydmowymi porastają lasy iglaste. Na północ 
od Małej Panwi las jest najbardziej zwarty i tworzy tzw. Bory Stobrawskie.  
W przeciwieństwie do części północnej powiatu, charakteryzującej się duŜym 
udziałem lasów w ogólnej powierzchni, część południowa ma charakter 
rolniczy. Występują tu głównie gleby brunatne z moŜliwością uprawy 
wszystkich zbóŜ, rzepaku, buraków cukrowych, roślin okopowych i warzyw. 
Pod względem ukształtowania terenu jest to jeden z najciekawszych 
obszarów w województwie, a takŜe w skali kraju. Masyw Chełmu stanowi 
zachodnią część garbu triasowego wapienia muszlowego, oddzieloną od 
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Garbu Tarnogórskiego wyraźnym obniŜeniem pod Pyskowicami. Długość tego 
złoŜa wapienia wynosi ok. 130 km, a szerokość waha się od 15 do 25 km. 
Rzeźbę terenu kształtują pojedyncze podłuŜne wzniesienia i płaskowyŜe, 
których wysokość wynosi od 360 do 400 m npm. Główny masyw Chełmu 
biegnie z północnego zachodu w kierunku południowo- wschodnim, 
przewyŜszając otaczającą krainę na długości ok. 25 km. W sylwecie Chełmu 
moŜna wyodrębnić kilka kulminacji, z najwyŜszą w części północno - 
zachodniej - Górą Św. Anny.  
Wysokość względna obszaru powiatu wynosi od ok. 200m n.p.m. w rejonie 
koryta Małej Panwi i Kłodnicy do 400m n.p.m. na szczycie Góry Św. Anny. 
 
 
3.3. Budowa geologiczna. Hydrogeologia i hydrologia 
 
Powiat Strzelecki znajduje się na obszarze wschodniej części monokliny 
przedsudeckiej. Monoklinę przedsudecką budują utwory permu i triasu 
zalegające niezgodnie na sfałdowanych skałach podłoŜa - proterozoik, dewon 
i karbon. Utwory monokliny zapadają w kierunku północnym i pokryte są 
nierównomiernie osadami czwartorzędowymi. Ogniwa dolnego i środkowego 
wapienia muszlowego mają liczne wychodnie i są intensywnie eksploatowane 
na potrzeby przemysłu cementowo- wapienniczego. Natomiast osady górnego 
wapienia muszlowego odsłaniają się sporadycznie i są przewaŜnie przykryte 
osadami kajpru i retyku. 
 
Powiat Strzelecki leŜy na obszarze bogatym w wody podziemne. Na terenie 
powiatu występuje aŜ 5 zbiorników wód podziemnych: 
 
- GZWP nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu 
środkowego, w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24h i średniej głębokości ujęć 120m 
– 240m – gminy Strzelce Op., Kolonowskie, Izbicko, Leśnica, 

- GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach 
triasu dolnego, w ośrodku szczelinowo – porowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 50000m3/24h i średniej głębokości ujęć 100m – 
600m – wszystkie gminy Powiatu, 

- GZWP nr 328 – zbiornik Dolina kopalna rzeki Mała Panew w utworach 
czwartorzędowych, w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach 
dyspozycyjnych 156000m3/24h i średniej głębokości ujęć 60m – gminy: 
Zawadzkie i Kolonowskie, 

- GZWP nr 327 – zbiornik Lubliniec - Myszków w utworach triasu 
środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo – krasowym 
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 312000m3/24h i średniej 
głębokości ujęć 135m – gminy: Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielnica, 
Strzelce Op., 

- GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka 
w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych, w ośrodku porowym 
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000m3/24h i średniej 
głębokości ujęć 80m – 120m – gminy: Leśnica i Ujazd. 
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NajwaŜniejszymi dla Powiatu są zbiorniki GZWP nr 333 i 335. Podczas 
rozpatrywania lokalizacji instalacji związanych z prowadzeniem gospodarki 
odpadami naleŜy uwzględnić zasięg występowania tychŜe zbiorników. PoniŜej 
na Rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie GZWP w Powiecie Strzeleckim na tle 
województwa opolskiego. 

granice Powiatu Strzeleckiego

 

Rys. 1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Powiecie Strzeleckim na tle 
województwa opolskiego. 
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Zasoby wód powierzchniowych na terenie Powiatu tworzą zlewnie rzek Mała 
Panew, Kłodnica i Jemielnica. 
 
Największy obszar Powiatu zajmuje zlewnia rzeki Mała Panew. Powierzchnia 
jej dorzecza wynosi 2132 km2. Źródła rzeki znajdują się na WyŜynie 
Woźnicko – Wieluńskiej. Mała Panew to rzeka o długości 132km, 
przepływająca w południowo-zachodniej Polsce przez województwa śląskie i 
opolskie. Przepływa silnie meandrując przez Równinę Opolską i Bory 
Stobrawskie, poniŜej Opola uchodzi do Odry. Jej głównymi dopływami są: 
Leśnica, Lublinianka, Libawa, Chrząstawa (Jemielnica). 
 
W pobliŜu Turawy wybudowano na Małej Panwi zaporę, a utworzony w ten 
sposób sztuczny zbiornik - Jezioro Turawskie, pełni funkcje zasilające 
dorzecze, ochrony przeciwpowodziowej, obsługi potrzeb komunalnych oraz 
turystyczne. Zbiornik Turawski zajmuje powierzchnię około 20 km2, a jego 
głębokość sięga miejscami 13m przy pojemności maksymalnej  
ok. 108 mln m3. 
 
Jemielnica ze źródłami znajdującymi się na terenie wsi Błotnica jest 
głównym dopływem Małej Panwi na obszarze Powiatu. Jemielnica jest  
III-rzędowym ciekiem. Obszar wód zlewni Jemielnicy wynosi 575km2, a jej 
długość ok. 50km. Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy 
melioracyjne. Układ rowów i cieków jest bardzo złoŜony i często wody  
w ciekach i Jemielnicy prowadzone są równolegle przez kilka kilometrów.  
W dolnym biegu Jemielnicy wpada do niej rzeka Sucha. Jest to lewostronny 
dopływ drenujący obszar na południe od linii Jemielnicy. Charakter Suchej 
jest podobny do Jemielnicy. Jest to równieŜ rzeka typowo nizinna  
o powolnym biegu, z licznym dopływami, które stanowią rowy melioracyjne 
lub naturalne bezimienne cieki. Wody Jemielnicy wprowadzane są do Małej 
Panwi niemal u jej ujścia do Odry, co marginalizuje znaczenie tego cieku dla 
stanów Małej Panwi. 
 
W południowej części Powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca 
przez południową cześć Powiatu w pobliŜu miasta Ujazd w gminie Ujazd. 
Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy Katowic, na wysokości 305m 
n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 75,3km, a powierzchnia zlewni 
1084,8km2. 
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3.4. Społeczność lokalna  
 
W Powiecie Strzeleckim, jak i w całym kraju zauwaŜalny jest postępujący 
spadek ogólnej liczby ludności. Zgodnie z danymi statystycznymi na dzień 
31.12.2006r. w stosunku do danych z 31.12.2005r. spadek liczby ludności  
w Powiecie wyniósł aŜ 6,12%. Przy czym zauwaŜyć naleŜy, iŜ spadek liczby 
ludności na terenach wiejskich (3,38%) jest większy niŜ w miastach (2,74%) 
PoniŜej w tabeli nr 1 przedstawiono strukturę ludności w powiecie z 
podziałem na gminy i rodzaj obszaru. W tabeli nr 2 przedstawiono prognozę 
zmian liczby ludności na przestrzeni lat objętych aktualizacją planu 
gospodarki odpadami. 
 
Tabela nr 1. Struktura ludności w Powiecie Strzeleckim na dzień 
31.12.2006. 

Struktura ludności Jednostka 
organizacyjna Miasto Wieś Razem 

 Powiat Strzelecki 36 228 44 193 80 421 
 Gmina Izbicko - 5578 5578 
 Gmina Jemielnica - 7560 7560 
 Gmina Kolonowskie 3406 2794 6200 
 Gmina Leśnica 2920 5779 8699 
 Gmina Strzelce Op. 19976 13351 33327 
 Gmina Ujazd 1643 4616 6259 
 Gmina Zawadzkie 8283 4515 12798 
źródło: dane GUS, 2007r. 
 
Tabela nr 2. Ludność Powiatu Strzeleckiego wraz z prognozą zmian. 

Liczba ludności w poszczególnych latach Jednostka 
administracyjna 2006 2010 2014 2018 

Województwo 
Opolskie 

1 041 941 1 013 507 986 555 959 681 

Powiat Strzelecki 80 421 76 702 73 481 70 548 

miasta 36 228 34 067 32 138 30 321 

wieś 44 193 42 635 41 343 40 227 

źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2007 oraz Prognoza 
demograficzna na lata 2003 – 2030 GUS. 
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3.5. Warunki glebowe i rolnictwo 
 
Tereny Powiatu w sposób naturalny dzielą się na dwie główne jednostki. 
Część południowa, charakteryzująca się stosunkowo dobrymi glebami i 
niskim zalesieniem, jest zagłębiem rolniczym Ziemi Strzeleckiej. Północna 
część Powiatu, posiadająca słabe gleby i zalesienie powyŜej 60%, koncentruje 
się na przemyśle, którego ośrodkiem jest miasto Zawadzkie. LeŜąca pośrodku 
gmina Strzelce Opolskie jest terenem przejściowym. Miasto powiatowe 
Strzelce Opolskie pełni funkcje regionalnego centrum usług, handlu oraz 
przemysłu. 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego występują głównie gleby lekkie i bardzo 
lekkie, ubogie w składniki pokarmowe o niewielkiej zdolności retencji wody, 
ze źle wykształconym poziomem próchniczym. Dorzecze Małej Panwi 
(północna część powiatu) posiada bardzo słabe gleby typu bielicowego 
o małych moŜliwościach produkcyjnych. Na południu powiatu występują 
głównie gleby brunatne. W rejonach cieków wodnych wytworzyły się mady 
rzeczne, a na wapieniach triasowych w okolicy Strzelec Opolskich rędziny. 
 
Gleby Powiatu ulegają w ostatnich latach stopniowej degradacji, pogarsza się 
ich struktura i warunki powietrzno – wodne, maleje zawartość próchnicy 
i składników pokarmowych. Największy udział w gruntach ornych i uŜytkach 
zielonych na terenie Powiatu mają gleby zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, a 
więc średniej jakości. NaleŜy zaznaczyć duŜy udział w gruntach ornych gleb 
słabych i najsłabszych z klas V i VI (Tabela nr 3). 
 
Tabela 3. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych powiatu strzeleckiego 
(źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005 – 2006, 
WIOŚ Opole 2007, wg stanu na styczeń 2007r.) 

Klasa bonitacji Powierzchnia gruntów ornych [%] 

I 0,0 
II 3,0 
IIIa 11,1 
IIIb 10,7 
IVa 14,3 
IVb 18,1 
V 27,0 
VI 15,8 

 
Powiat Strzelecki ma charakter przemysłowo – rolniczy. Zgodnie z danymi 
Powszechnego Spisu Rolnego za 2002r. uŜytki rolne stanowią średnio 48% 
powierzchni Powiatu (dla Województwa Opolskiego odpowiednio 59,9%). 
Grunty orne zajmują ponad 80% powierzchni uŜytków rolnych, natomiast 
lasy i grunty leśne ok. 42 % powierzchni Powiatu. Biorąc pod uwagę warunki 
klimatyczne i glebowe, decydujące o rolniczym uŜytkowaniu gleb na terenie 
powiatu, jego obszar moŜna podzielić na dwa regiony: północny - dorzecze 
Małej Panwi obejmujący gminy Kolonowskie, Zawadzkie i Jemielnica i 
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południowy - Masywu Chełmu obejmujący gminy: Strzelce Opolskie, Izbicko, 
Leśnica i Ujazd. Ponadto rolnictwo na terenie Powiatu Strzeleckiego 
charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego, co wraz z 
nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie - 
Opole daje doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa 
spoŜywczego. 
 
 
3.6. Przemysł 
 
W gospodarce Powiatu w dalszym ciągu najwaŜniejsze miejsce pod względem 
generowanych miejsc pracy, jak i ilości podmiotów, zajmuje handel i usługi. 
Pod względem liczby zatrudnionych widoczna jest nieznaczne przewaga 
przemysłu (29,7%) w stosunku do zatrudnienia w rolnictwie (24,4%). 
Przemysł dominuje w rejonie centralnym i północnym, z kolei tereny 
południowe i zachodnie powiatu mają charakter rolniczy. Przemysł Powiatu 
Strzeleckiego skupia się praktycznie w trzech ośrodkach, jakimi są Strzelce 
Opolskie, Zawadzkie i Kolonowskie. Dominujące branŜe to przemysł 
cementowo - wapienniczy, hutnictwo oraz przemysł metalowy. 
 
Według Rocznika Statystycznego Województwa Opolskiego 2007 na koniec 
2006 roku w rejestrze REGON Powiatu Strzeleckiego było zarejestrowanych 
4646 osób fizycznych, osób prawnych i samodzielnych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej. W ostatnich latach liczba 
przedsiębiorstw dynamicznie rośnie, wskaźnik aktywności gospodarczej 
wyraŜony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 
57,77 dla Powiatu Strzeleckiego i jest niŜszy od średniej wojewódzkiej 89,1; 
jednakŜe wskaźnik dynamiki liczby podmiotów gospodarki narodowej za lata 
2005 – 2006 jest wyŜszy w Powiecie (104,3%), niŜ w województwie (103,0%). 
 
Do najwaŜniejszych zakładów przemysłowych oddziałujących na środowisko 
w Powiecie moŜna zaliczyć: 
 
1. ZPU Pyka s.c. Dobrodzień, 
2. PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie, 
3. „Paher” S. j. Kolonowskie, 
4. Drewnoplast Strzelce Opolskie, 
5. Energo-Mechanik (dawniej Rafako-Mechanik) Sp. z o.o. Strzelce 

Opolskie, 
6. GóraŜdŜe Cement S.A. – Cementownia Strzelce Opolskie (rozbiórka 

obiektu prowadzona była w latach 2005 – 2006 przez Energopol 
Południe S.A.) obecnie na jej terenie powstaje fabryka płyt i paneli 
podłogowych Kronospan, 

7. Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. Strzelce Opolskie, 
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Strzelce Opolskie, 
9. Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego Strzelce Opolskie, 
10. Strzelecka Spółdzielnia SpoŜywców „Piast” Strzelce Opolskie,  
11. FPH Kapica Zawadzkie, 
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12. Izostal S.A. Zawadzkie, 
13. zakłady zlokalizowane na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego 

(Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o., Adamietz Sp. z o.o., PLIMET, 
DREMEX), 

14. ZEC Strzelce Opolskie, 
15. Ciepłownie Rejonowe naleŜące do ZAW-KOM Sp. z o.o. Zawadzkie. 
16. zakłady zlokalizowane na terenie byłej „HUTY ANDRZEJ” w Zawadzkiem 

- „WALCOWNIA RUR ANDRZEJ” Sp. z o. o. 
 
Obiektami potencjalnie uciąŜliwymi dla środowiska są równieŜ stacje paliw 
oraz obiekty gospodarki komunalnej - składowiska odpadów i oczyszczalnie 
ścieków.  
 
 
3.7. Transport i komunikacja 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg. 
Najistotniejsze znaczenie ma autostrada A4 przebiegająca przez tereny gmin: 
Leśnica (w tym przez Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”) i Ujazd. Na terenie 
gminy Ujazd znajdują się 2 węzły autostrady A4: Olszowa i Nogowczyce - 
jedyne w Powiecie Strzeleckim spośród 6 węzłów w województwie. 
 
Arteriami komunikacyjnymi powiatu są: 
 

drogi krajowe: 
 

- DK nr 40 (Kędzierzyn-Koźle – 
Pyskowice), 

- DK nr 94 (Zgorzelec – Kraków). 
 
 
 
 

 
drogi wojewódzkie: 

 
- DW nr 409 (Strzelce  Opolskie –
Krapkowice), 

- DW nr 426 (Kędzierzyn-Koźle – 
Zawadzkie), 

- DW nr 463 (Zawadzkie – Ozimek), 
- DW nr 901 (Olesno – Gliwice) 

 
Sieć komunikacyjna jest uzupełniana przez drogi powiatowe i gminne.  
 
Układ dróg w Powiecie przedstawia rysunek nr 2. 
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Rys. 2. Układ sieci drogowo - komunikacyjnej w Powiecie Strzeleckim. 
 
Obok transportu kołowego na terenie Powiatu występuje dobrze rozwinięta 
sieć kolejowa, w której skład wchodzą cztery czynne linie: 
 
- Opole – Strzelce Opolskie – Gliwice (część linii magistralnej nr 132), 
- Fosowskie – Częstochowa (część pierwszorzędnej linii nr 61), 
- Opole – Fosowskie – Tarnowskie Góry (część pierwszorzędnej linii nr 144), 
- Fosowskie – Kluczbork (część pierwszorzędnej linii nr 175), 
 
oraz nie eksploatowana aktualnie linia kolejowa: Fosowskie – Strzelce 
Opolskie – Kędzierzyn Koźle. 
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3.8. Przyroda, obszary podlegające ochronie, zabytki 
 
Powiat Strzelecki posiada liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, 
zasługujące na szczególną ochronę. Są to zabytkowe kościoły, cmentarze 
oraz budowle z przylegającymi do nich załoŜeniami parkowymi, będącymi 
pozostałością po pałacach i parkach dworskich wchodzących w skład 
majątków ziemskich. Wiele jest tu zabytkowych obiektów mieszkalnych 
i gospodarskich. Część z nich jest wpisana do rejestru zabytków 
województwa opolskiego. Wiele wpisanych jest jedynie do ewidencji 
zabytków. Są to w większości pojedyncze budowle (np. domy) nie zawsze 
wiekowe, lecz reprezentujące kulturę i styl swoich czasów. Bardzo liczne w 
Powiecie Strzeleckim stanowiska archeologiczne zlokalizowane są na terenie 
gmin: Jemielnica, Izbicko, Kolonowskie, Strzelce Opolskie, Ujazd  
i Zawadzkie. 
 
Znaczna część obszarów Powiatu Strzeleckiego podlega ochronie prawnej  
w postaci parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych i uŜytków ekologicznych. Na terenie powiatu 
znajdują się następujące obszary chronione: 
 
park krajobrazowy 
 
- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – gminy: Leśnica, Strzelce Opolskie, 
Ujazd, 

 
rezerwaty 
 
- rezerwat geologiczny  „Góra Św. Anny” – gmina Leśnica, 
- rezerwat florystyczny „Ligota Dolna” – na granicy gmin: Strzelce Opolskie 
(część południowo-zachodnia) i Leśnica (część północno-zachodnia), 

- rezerwat przyrody „BoŜe Oko” – na granicy gmin: Leśnica i Ujazd, 
- rezerwat leśny „Grafik” – gmina Leśnica, 
- rezerwat leśny „PłuŜnica” – gmina Strzelce Opolskie, 
- rezerwat leśny „Tęczynów” – gmina Strzelce Opolskie, 
- rezerwat leśny „Biesiec” – gmina Leśnica, 
 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
 
- „Pod Dębami” – na granicy gmin: Kolonowskie (południowa część)  
i Zawadzkie (północno - zachodnia część), 

- „Kocia Góra” – gmina Kolonowskie, 
- „Nad Brzyniczką” – gmina Kolonowskie, 
- „Mostki” – gminy: Zawadzkie i Jemielnica, 
- „Piaskowa Góra” – gmina Jemielnica, 
- „Szczypki” – gmina Jemielnica. 
 
 
 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 18 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

uŜytki ekologiczne 
 
- Jemielnica (12), Kolonowskie (16), Zawadzkie (22). 
 
obszary chronionego krajobrazu 
 
- Lasy Stobrawsko – Turawskie (gmina Zawadzkie, Kolonowskie, północna 
część gminy Jemielnica i północno-wschodnia część gminy Izbicko, 

- Parki przypałacowe (gminy: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie). 
 
Oprócz terenów prawnie chronionych wiele gmin posiada inne cenne 
przyrodniczo obszary, będących miejscem występowania bogatych siedlisk 
roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. RównieŜ one 
zasługują na szczególną ochronę. NaleŜą do nich miedzy innymi: 
 
- Dolina rzeki Mała Panew (gminy: Kolonowskie i Zawadzkie), 
- Dolina rzeki Brzyniczki (gmina Kolonowskie), 
- Dolina rzeki Myśliny (gmina Kolonowskie), 
- Dolina rzeki Jemielnicy (gmina Izbicko), 
- Dolina rzeki Kłodnicy (gmina Ujazd), 
- Dolina Kanału Gliwickiego (gmina Ujazd), 
- Stawy Pluderskie (gmina Kolonowskie), 
- Park przypałacowy (gmina: Izbicko). 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się równieŜ cenne przyrodniczo 
obszary o znaczeniu międzynarodowym, które wyznaczono jako ostoje 
naleŜące do obszaru Natura 2000. Są to Specjalny Obszar Chroniony (SOO) – 
„Góra Św. Anny” oraz Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) – „Kamień 
Śląski”. 
 
 

3.9. Turystyka i rekreacja 
 

Powiat Strzelecki to cenny turystycznie obszar ze względu na: 
 

- ciekawą rzeźbę terenu wynikającą z nizino – wyŜynnego charakteru 
środowiska, pozostałości procesów górotwórczych (Góra Św. Anny), 
eolicznych (wydmy) i działalności rzecznej, 

- interesującą budowę geologiczną uwidaczniającą się w wychodnich 
skałach przedczwartorzędowych i na skarpach licznych wyrobisk kruszyw 
naturalnych, 

- bardzo korzystne warunki makro-, mezo- i mikroklimatyczne, 
- obecność wód powierzchniowych, 
- zróŜnicowaną i bogatą roślinność, zwłaszcza w większych kompleksach 
leśnych (Lasy Stobrawskie) i w dolinach rzek (parki podworskie), 

- bogatą faunę, 
- istniejące pomniki przyrody – drzewa, głazy narzutowe, 
- rzadko spotykaną w kraju liczbę zabytków reprezentujących róŜne style 
i epoki, 
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- zachowane załoŜenia architektoniczne miast i wsi, 
- dobrą dostępność środowiska do penetracji obszarowej zapewnioną przez 
rozwiniętą sieć drogową, 

- często wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu wynikające ze 
zróŜnicowania i kontrastowości środowiska umoŜliwiające załoŜenie 
ciekawej sieci szlaków turystycznych. 

 
Najciekawsze pod względem przyrodniczym są tereny Parku Krajobrazowego 
Góra Św. Anny obejmujące kilka rezerwatów oraz monumentalny amfiteatr 
skalny zwieńczony pomnikiem czynu powstańczego. W obrębie Parku 
załoŜono kilka ścieŜek przyrodniczo – dydaktycznych (ścieŜka wokół góry św. 
Anny, ścieŜka z Góry św. Anny do Ligoty Górnej przez śyrową, ścieŜka z Góry 
św. Anny do Zalesia Śląskiego przez rezerwaty „BoŜe Oko” i „Grafik”, ścieŜka 
z śyrowej do Góry św. Anny przez projektowany rezerwat „Lesisko”) oraz  
6 szlaków turystycznych (szlak Powstańców Śląskich - niebieski, szlak III 
Powstania Śląskiego- czerwony, szlak spacerowy im X. Dunikowskiego – 
Ŝółty). 
 
NajwaŜniejsze tereny dla celów rekreacyjnych stanowią kompleksy leśne 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko – Turawskich” oraz 
dolina rzeki Małej Panwi. Na terenie powiatu utworzono równieŜ szlaki 
rowerowe. MoŜliwy równieŜ jest spływ kajakowy Małą Panwią korzystając z 
przystani kajakowych w Kolonowskiem i Staniszczach Małych. 
 
Oprócz niewątpliwych walorów istnieją liczne bariery ograniczające rozwój 
turystyki na terenie powiatu, do których naleŜy zaliczyć: 
 
- brak odpowiednich zabezpieczeń przed dewastacją i degradacją terenów 
najwartościowszych turystycznie, 

- słabą promocję walorów powiatu,  
- braki w zakresie bazy noclegowej i turystycznej, 
- niedostateczną ilość kin, bibliotek i obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
 
 

3.10. Strategia rozwoju Powiatu 
 
Pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego lokuje Powiat 
Strzelecki w strzelecko - góraŜdŜańskim rejonie przemysłowym strefy A - 
uprzemysłowienia i urbanizacji. Natomiast o przyszłym charakterze 
Powiatu moŜe zadecydować potencjalna aktywizacja gospodarcza obszarów 
w obrębie autostrady A4, w tym węzłów autostradowych „Olszowa” i 
„Nogowczyce”. 
 

Analiza uwarunkowań rozwojowych powiatu w korelacji z aspiracjami 
mieszkańców i sygnałami płynącymi z otoczenia pozwoliły na modyfikację w 
2007r. „Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015”. Zawiera ona 
cele generalne i operacyjne, kierunki działań i projekty priorytetowe, które 
powinny być realizowane w perspektywie krótko- i długoterminowej.  
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Celami generalnymi powiązanymi z ochroną środowiska są: 
 
1. Wysoka atrakcyjność zamieszkania w Powiecie Strzeleckim jako 
miejsca, w którym osiąganie materialnych standardów cywilizacyjnych 
łączone jest z zachowaniem pozytywnych wartości kulturowych, 
tradycyjnych więzi społecznych i wartości środowiskowych oraz 
dostarczającego swoim mieszkańcom dogodnych warunków dla 
rozwoju indywidualnego i aktywności zawodowej. 

2. Wysoka konkurencyjność gospodarki Powiatu Strzeleckiego 
rozwijającej się w zgodzie z zasadami ekorozwoju, zdolnej do 
sprostania wyzwaniom pojawiającym się w otoczeniu i efektywnie 
wykorzystującej zasoby wewnętrzne powiatu. 

 
W odniesieniu do ochrony środowiska celem operacyjnym jest: dyscyplina w 
gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego pozwalająca na 
zachowanie najcenniejszych walorów ekosystemu i świadome 
wykorzystywanie zasobów naturalnych dla celów gospodarki i osadnictwa. 
PowyŜszy cel przekłada się na kierunki działań w postaci: 
 
1. Gospodarowanie przestrzenią z uwzględnieniem zasad rozwoju 
zrównowaŜonego. 

2. Kształtowanie proekologicznej świadomości mieszkańców. Jako 
projekty priorytetowe ustalono w tym zakresie: 
Intensyfikację pracy wychowawczej szkół oraz organizację 
konkursów o tematyce ekologicznej. 

3. UmoŜliwienie mieszkańcom powiatu zachowań proekologicznych i ich 
egzekwowanie. Za projekty priorytetowe uznano w tym zakresie: 
Likwidację dzikich wysypisk odpadów. 

 
W innych dziedzinach strategicznego rozwoju (infrastruktura) jako cel 
operacyjny ujęto: Infrastrukturę ochrony środowiska w pełni zabezpieczającą 
zasoby naturalne powiatu przed negatywnymi wpływami gospodarki i 
osadnictwa, przekładającą się na kierunki działań w postaci: 
 
1. Ochrona powietrza przez likwidowanie niskiej emisji. 
2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych. 

 
Według „Strategii…” główne uwarunkowania rozwoju Powiatu w zakresie 
tematycznym ochrona środowiska przedstawiają się następująco: 
 
Atuty środowiskowe powiatu (silne strony): 
 
- lesistość powiatu naleŜąca do najwyŜszych w województwie, 
- bogactwo krajobrazu, flory i fauny, 
- parki krajobrazowe o wyjątkowych walorach przyrodniczych, 
- duŜe zasoby wody pitnej (zbiornik wód podziemnych GZWP 333), 
- dobre warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi turystyki i 
łowiectwa, 
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Problemy środowiskowe powiatu (słabe strony): 
 
- słaba ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, 
- brak kompleksowej gospodarki odpadami, 
- wysoka inwazyjność działalności rolnej względem środowiska 
naturalnego (nieuregulowana gospodarka gnojowicą), 

- zagroŜenia niskiej emisji, 
 
Wyzwania stymulujące i adaptacyjne (szanse rozwoju powiatu): 
 
- dominacja w Polsce i Europie koncepcji rozwoju zrównowaŜonego 
(ekorozwoju) jako podejścia do planowania rozwoju lokalnego i 
regionalnego, 

- dostępne programy pomocowe z zakresu ochrony środowiska, 
- wzrost zainteresowania inwestorów, zwłaszcza wykorzystujących 
nowoczesne technologie, obszarami czystymi ekologicznie, 

 
Wyzwania opozycyjne (zagroŜenia rozwoju powiatu): 
 
- ceny nośników energii utrudniające proekologiczne zachowania 
(problemy z wyeliminowaniem niskiej emisji), 

- rosnąca dysproporcja pomiędzy zadaniami samorządów terytorialnych, a 
moŜliwościami działania wyznaczanymi przez dostępne zasoby 
finansowe. 
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4. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI 
ODPADAMI W POWIECIE 

 
4.1. Odpady komunalne 
 
Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) to odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych. 
Gospodarka odpadami komunalnymi jest jednym z elementów funkcjonalno-
przestrzennych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym jednostki 
administracyjnej. Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gospodarka 
odpadami komunalnymi leŜy w kompetencji władz gminnych. W/w ustawa  
w art. 7 ust. 1 pkt 3 zobowiązuje gminę do utrzymania wysypisk  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstałych na jej terenie. 
Realizacja tego typu zobowiązań wymaga: 
 
- lokalizacji składowiska odpadów komunalnych na terenie własnym gminy 
lub współuŜytkowania takiego obiektu połoŜonego na terenie innej gminy, 

- uwzględnienia lokalizacji podmiotów gospodarczych zajmujących się 
wywoŜeniem odpadów gromadzonych przez mieszkańców, 

- tworzenia warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania 
(magazynowania) odpadów przydatnych do wykorzystania, w tym 
lokalizacji podmiotów zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwieniem 
wysegregowanych odpadów, 

- organizowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielanymi 
z odpadów komunalnych. 

 
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Powiat posiada następujące 
uprawnienia: 
 
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu, 
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych 
zgodnie z ustawą o odpadach, 

- wydawanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów, w tym 
komunalnych, 

- zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów dla obiektów 
przyjmujących do 20Mg/24h odpadów, 

- dodatkowo zgodnie z Art. 40 i 41 Ustawy o samorządzie powiatowym,  
(Dz. U. z 1998r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w zakresie nieuregulowanym 
w innych przepisach Rada Powiatu moŜe wydawać powiatowe przepisy 
porządkowe obowiązujące na obszarze powiatu, jeŜeli jest to niezbędne 
(...) do ochrony środowiska (...), o ile przyczyny te występują na obszarze 
więcej niŜ jednej gminy. 
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4.1.1. Źródła powstawania odpadów 
 

Głównymi źródłami powstawania odpadów komunalnych w Powiecie 
Strzeleckim są: 

- na terenach miejskich: gospodarstwa domowe, obiekty uŜyteczności 
publicznej i obsługi ludności, 

- na terenach wiejskich: gospodarstwa domowe, obiekty obsługi wsi 
(ludności i rolnictwa), zakłady przemysłowe i usługowe oraz gospodarstwa 
rolne indywidualne i zbiorowe. 

 
W strumieniu odpadów komunalnych wyróŜnić moŜna następujące rodzaje 
odpadów, zgodnie z klasyfikacją KPGO: odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji, odpady zielone, papier i tekturę, opakowania 
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzieŜ, tekstylia, 
drewno, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady z 
pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady 
z targowisk. 
 
4.1.2. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z wyodrębnieniem 

ilości odpadów biodegradowalnych 
 
Skład i struktura odpadów komunalnych wytworzonych na terenach 
miejskich i wiejskich róŜnią się zasadniczo. Odpady powstałe na terenach 
miejskich charakteryzują się wyŜszą wartością opałową. Na potrzeby 
niniejszego planu ilości wytwarzanych odpadów na terenie powiatu przyjęto 
opierając się na danych źródłowych zawartych w: 
 
- Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2004 – 2006 (czerwiec 2007r.) uzupełnionym o 
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Jemielnica 
(kwiecień 2007r.), 

- Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
(marzec 2008r.), 

- wojewódzkiej bazie danych o gospodarce odpadami. 
 

Na podstawie danych zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” 
wyliczono wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych (Tabela nr 4). 
Ilość zgromadzonych odpadów zaokrąglono do 1Mg, a wskaźniki do całości. 
 

W trakcie przygotowywania gminnych planów gospodarki odpadami naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie danych wejściowych oraz 
zaktualizowanie ilości wytwarzanych odpadów. Wykorzystując do tego celu 
Wojewódzki System Odpadowy naleŜy mieć świadomość, Ŝe system nie 
obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz odpadów wytworzonych na danym 
terenie (brak pełnej sprawozdawczości w tym zakresie). Dlatego teŜ gminy do 
oszacowania (oprócz WSO) powinny wykorzystać inne alternatywne źródła 
danych i wybrać te, które będą najbardziej zbliŜone do rzeczywistości. 
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Tabela nr 4. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w Powiecie 
Strzeleckim na przestrzeni lat 2004 – 2006. 

Pozycja Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

Ilość zgromadzonych  
odpadów komunalnych [Mg] 

18 414 21 763 22 790 

Liczba mieszkańców (M) 81450 81033 80 421 

Wskaźnik  
nagromadzenia odpadów 

[kg/M/rok] 
226 269 283 

 
Na podstawie powyŜszych wyliczeń moŜna zaobserwować ciągłą tendencję 
wzrostową w odniesieniu do ilości powstających odpadów, co jest szczególnie 
istotne w kontekście malejącej liczby mieszkańców powiatu. Pozwala to 
wnioskować, iŜ wzrasta liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki 
odpadami, a takŜe podnosi się ich świadomość ekologiczna. 
 
Biorąc jednak pod uwagę, Ŝe przedstawione powyŜej dane nie uwzględniają 
ilości odpadów deponowanych przez mieszkańców na „dzikich” wysypiskach 
oraz wykorzystywanych przez mieszkańców we własnym zakresie, do 
oszacowania składu morfologicznego i ilości powstających odpadów 
biodegradowalnych posłuŜono się danymi pochodzącymi z Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (WPGO). Porównując 
dane powiatu oraz wskaźniki wytworzonych odpadów komunalnych ujęte w 
aktualizacji WPGO do dalszych obliczeń przyjęto wariant najmniej korzystny 
– tabele 4.1.2.3 i 4.1.2.4., zakładając Ŝe wyŜsze wskaźniki obejmują równieŜ 
tą część odpadów, która nie została zaewidencjonowana, a została 
zdeponowana na „dzikich wysypiskach” odpadów, bądź została wykorzystana 
przez mieszkańców we własnym zakresie do kompostowania, zwłaszcza na 
terenach wiejskich i miejskich z zabudową jednorodzinną. 
 
PoniŜej w tabeli nr 5 przedstawiono teoretyczną ilość odpadów powstających 
na terenie Powiatu Strzeleckiego, w rozbiciu na gminy oraz tereny miejskie i 
wiejskie wyliczoną na podstawie wskaźników nagromadzenia odpadów wg 
„Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” 
Opole 2008r.: 
 
- wskaźnik nagromadzenia odpadów dla obszarów miejskich 
410 kg/M/rok, udział odpadów biodegradowalnych 57%, 

- wskaźnik nagromadzenia odpadów dla obszarów wiejskich 
230 kg/M/rok, udział odpadów biodegradowalnych 36%. 

 
Ilość odpadów oszacowano dla liczby ludności wg stanu na 31.12.2006r.  
GUS (Tabela nr 1). Ilości odpadów zaokrąglono do 1Mg. 
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Tabela nr 5. Teoretyczna ilość odpadów komunalnych powstających w 
Powiecie Strzeleckim z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. 

Odpady komunalne [Mg/rok] 
Miasto Wieś Razem 

Jednostka 
organizacyjna 

ogółem biodegr. ogółem biodegr. ogółem biodegr. 

 Powiat Strzelecki 8332 4749 18120 6523 26452 11272 

 Gmina Izbicko 0 0 2287 823 2287 823 

 Gmina Jemielnica 0 0 3100 1116 3100 1116 

 Gmina Kolonowskie 783 446 1146 413 1929 859 

 Gmina Leśnica 672 383 2369 853 3041 1236 

 Gmina Strzelce Op. 4594 2619 5474 1971 10068 4590 

 Gmina Ujazd 378 215 1893 681 2271 896 

 Gmina Zawadzkie 1905 1086 1851 666 3756 1752 

 
PoniŜej w tabeli nr 7 przedstawiono teoretyczny skład morfologiczny 
odpadów wytwarzanych w Powiecie Strzeleckim w oparciu o dane z KPGO 
2010 (Tabela nr 6). 
 
Tabela nr 6. Średni skład morfologiczny powstających odpadów 
komunalnych wg KPGO 2010. 

Miasto Wieś 
Lp. Udział frakcji 

% % 

1. 
Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 

33,0 18,0 

2. Odpady zielone 2,0 4,0 

3. Papier i tektura 20,0 12,0 

4. Odpady wielomateriałowe 4,0 3,0 

5. Tworzywa sztuczne 14,0 12,0 

6. Szkło 8,0 8,0 

7. Metal 5,0 5,0 

8. OdzieŜ i tekstylia 1,0 1,0 

9. Drewno 2,0 2,0 

10. Odpady niebezpieczne 1,0 1,0 

11. Odpady mineralne 10,0 34,0 
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Tabela nr 7. Teoretyczny skład morfologiczny powstających odpadów 
komunalnych w Powiecie Strzeleckim (na podstawie KPGO 2010). 

Miasto Wieś Razem 
Lp. Rodzaj frakcji 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

1. 
Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji 

2750 3262 6012 

2. Odpady zielone 167 725 892 

3. Papier i tektura 1666 2174 3840 

4. Odpady wielomateriałowe 333 544 877 

5. Tworzywa sztuczne 1166 2174 3340 

6. Szkło 667 1450 2117 

7. Metal 417 906 1323 

8. OdzieŜ i tekstylia 83 181 264 

9. Drewno 167 362 529 

10. Odpady niebezpieczne 83 181 264 

11. Odpady mineralne 833 6161 6994 
 
Przedstawione powyŜej dane mają charakter szacunkowy, jednakŜe podane w 
oparciu o KPGO 2010 w duŜej mierze powinny odpowiadać stanowi 
faktycznemu.  
 
 
4.1.3. Instalacje do odzysku i unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych 
 
Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów w Powiecie Strzeleckim, tak 
jak i w całym kraju, jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. 
 
W tabeli nr 8 przedstawiono ilości odpadów komunalnych poddanych 
procesom unieszkodliwienia w latach 2004 - 2006 na terenie Powiatu. Nie 
prowadzi się odzysku odpadów komunalnych. Sumaryczne ilości 
zgromadzonych odpadów zaokrąglono do 1Mg. 
 
Natomiast w tabeli nr 9 zebrano informacje o instalacjach do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych innych niŜ składowiska 
odpadów. 
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Tabela nr 8. Ilości odpadów komunalnych poddanych procesom 
unieszkodliwienia na terenie Powiatu w latach 2004 - 2006. 

2004 2005 2006 
Kod 

odpadu 
Rodzaj 
odpadu Masa 

[Mg] 
Oznaczenie 
procesu 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 
18330,2 

D1, D3, D5, 
D7, D12 

21446,01 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

22598,37 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

20 03 03 
Odpady z 

czyszczenia ulic 
 i placów 

29,1 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

77,28 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

52,22 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

20 03 06 
Odpady ze 
studzienek 

kanalizacyjnych 
34,3 

D1, D3, D5, 
D7, D12 

7,3 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

22,2 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
0,7 

D1, D3, D5, 
D7, D12 

217,66 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

117,26 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

20 03 99 
Odpady komunalne 
niewymienione w 
innych podgrupach 

19,8 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

14,9 
D1, D3, D5, 
D7, D12 

- - 

Łącznie 18414,0 - 21763,0 - 22790,0 - 

źródło: Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2004 – 2006.  
 
Tabela nr 9. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, stan na 2006r. 

Lp. 
Nazwa 

 i rodzaj instalacji 
Miejscowość 

Kod  
odpadu 

Rodzaj 
procesu 
[R/D] 

Projektowana  
moc 

przerobowa 
[Mg/rok] 

1. 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Wodociągowej  
w Izbicku 

ul. Powstańców 
Śląskich 16 
Izbicko 

20 02 02 
20 03 03 

R14 
80 
20 

2. 

PACKPROFIL  
Sp. z o.o. 
Maszyna 
tekturnicza 

ul. Zakładowa 3 
Kolonowskie 

20 01 01 R14 12 800 

źródło: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Opolskiego, Opole 2008r. 
 
 
4.1.4. Składowiska eksploatowane 
 
Czynne składowiska odpadów komunalnych w Powiecie Strzeleckim: 
 
- składowisko w Szymiszowie (gmina Strzelce Opolskie),  
- składowisko w Kielczy (gmina Zawadzkie) - składowisko komunalno-
przemysłowe,  

- składowisko w Krasowej (gmina Leśnica). 
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Odpady komunalne z terenu Powiatu są poddawane unieszkodliwianiu 
poprzez deponowanie: 
 
- z gminy Izbicko na składowisku w Opolu, 
- z gmin Jemielnica i Strzelce Opolskie na składowisku w Szymiszowie, 
- z gminy Kolonowskie na składowiskach w Kielczy oraz w Lipu Śląskim 
gm. Pawonków, 

- z gminy Leśnica na składowisku w Krasowej, 
- z gminy Ujazd na składowisku w Krasowej oraz sporadycznie na Miejskim 
Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu, 

- z gminy Zawadzkie na składowisku w Kielczy. 
 
Sytuacje prawną składowisk odpadów regulują w Polsce następujące akty 
prawne: 
 
- Ustawa z dn. 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. 
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.03.2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). 

 

Zgodnie z nimi istniejące składowisko odpadów powinno posiadać: 
 

- uszczelnienie podłoŜa w postaci naturalnej oraz sztucznej bariery 
geologicznej (dodatkowe uszczelnienie podłoŜa warstwą geologiczną o 
miąŜszości 0,5m i współczynniku wodoprzepuszczalności k<10-9m/s) oraz 
izolację syntetyczną (folia) – dla składowisk istniejących w przypadku 
stwierdzenia negatywnego wpływu na środowisko wodne, 

- system drenaŜu odcieków czaszy składowiska i zboczy, 
- system rowów opaskowych, 
- instalację do odprowadzania gazu składowiskowego z jednoczesnym 
wykorzystaniem gazu do celów energetycznych lub spaleniu w pochodni, 

- zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych – ogrodzenie, 
- pas zieleni izolacyjnej, 
- brodzik dezynfekcyjny, 
- wagę samochodową, 
- zbiorniki odcieków, 
- system monitoringu gazu składowiskowego, wód podziemnych, 
powierzchniowych, odcieków, parametrów geotechnicznych, 

- zatwierdzoną instrukcję eksploatacji, 
- pozwolenie na uŜytkowanie. 
 

PoniŜej w tabeli nr 10 przedstawiono charakterystykę eksploatowanych 
składowisk na terenie Powiatu Strzeleckiego. Wszystkie składowiska 
umoŜliwiają deponowanie odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 
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Tabela nr 10. Charakterystyka eksploatowanych składowisk odpadów. 

Pojemność składowiska 
Powierzchnia 
całkowita  

Ilość odpadów 
zdeponowanych  

w 2006r. 

WyposaŜenie 
składowiska4 

Lp. Nazwa 

całkowita wykorzyst. dyspozyc. 
Powierzchnia 
zapełniona 

Stopień 
zapełnienia 
składowiska 

Monitoring 
składowiska5 

Stan prawny 

2,30 ha 9960,5 Mg 
PZ, O, W,  
B, S, K 

1. 
Szymiszów1 

gm. Strzelce 
Opolskie 

153202 m3 48000 m3 
105202 m3 
69804 Mg 

0,36 ha 31,3 % 
OP, WPP,  
WO, WP, GS, 
OPS, SO 

wydano pozwolenie 
zintegrowane 

w dn. 30.04.2007 

4,20 ha 7649,0 Mg 
PZ, O, W,  
B, S, 

2. 
Krasowa2 
gm. Leśnica 

207500 Mg 197820 Mg  9680 Mg 
2,35 ha 95 % 

OP, WO, WP,  
GS, OPS, SO 

wydano pozwolenie 
zintegrowane  

w dn. 13.08.2007 

3,98 ha 11193,4 Mg 
PZ, O, W,  
B, S, K 

3. 
Kielcza3 

gm. Zawadzkie 
313499 m3 71283 m3 

242216 m3 
146247 Mg 

1,28 ha 22,7 % 
OP, WO, WP,  
GS, SO 

wydano pozwolenie 
zintegrowane 

w dn. 25.03.2007 

źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w 2006r. Informacja na sesję Rady Powiatu Strzeleckiego, WIOŚ Opole 2007r., 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006.  

 
1. Składowisko odpadów komunalnych w Szymiszowie. Administrator: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych  
w Strzelcach Op. 

2. Składowisko odpadów komunalnych w Krasowej. Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 
3. Składowisko odpadów komunalno – przemysłowych w Kielczy. Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. 
Zawadzkie  

4. WyposaŜenie składowiska: PZ – pas zieleni, O – ogrodzenie, W – waga, B – brodzik, K – kompaktor, S – spychacz. 
5. Monitoring składowiska: OP – opad atmosferyczny, WPP – wody powierzchniowe, WP – wody podziemne, WO – wody odciekowe, GS – gaz 
składowiskowy, OPS – osiadanie powierzchni składowiska, SO – struktura odpadów. 
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Gospodarka odciekami na składowiskach odpadów: 
 
- Składowisko odpadów w Szymiszowie gm. Strzelce Opolskie – odcieki 
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywoŜone do 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Szczepanku gm. Strzelce Opolskie. 
W okresach suchych zraszanie odpadów na kwaterze składowania. 

- Składowisko odpadów w Krasowej gm. Leśnica - odcieki gromadzone w 
zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywoŜone do oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Zdzieszowicach w powiecie Krapkowickim. W okresach 
suchych zraszanie odpadów na kwaterze składowania. 

- Składowisko odpadów w Kielczy gm. Zawadzkie - odcieki gromadzone w 
zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywoŜone do oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Zawadzkiem. W okresach suchych zraszanie odpadów na 
kwaterze składowania. 

 
W Powiecie Strzeleckim jedynie składowisko w Szymiszowie spełnia wymogi 
prawne. Pozostałe dwa składowiska w Kielczy i Krasowej nie posiadają 
sztucznej bariery geologicznej. 
 
W 2006r. uŜytkowane było takŜe gminne składowisko w Suchodańcu, 
którego administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
w Izbicku. JednakŜe stan techniczny składowiska dyskwalifikuje je jako 
obiekt mogący słuŜyć do składowania odpadów.  
 
 
4.1.5. Składowiska nieeksploatowane, zamykane, rekultywowane 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się równieŜ obiekty wyłączone z 
uŜytkowania na róŜnych etapach likwidacji. PoniŜej przedstawiono 
charakterystykę wyłączonych z eksploatacji składowisk. 
 
Składowisko Suchodaniec gm. Izbicko - nieeksploatowane 
 
Składowisko zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha, oddano je do eksploatacji w 
1987r., przyjmowanie odpadów zakończono w kwietniu 2007r., zdeponowano 
na nim łącznie ok. 26000Mg odpadów. Na składowisko kierowano zmieszane 
odpady komunalne, w których masie przewaŜają gruz i odpady mineralne 
(ok. 80%). Składowisko od kilku lat przeznaczone było do zamknięcia i 
rekultywacji ze względu na zły stan techniczny. Z przeprowadzonych w 2000 
roku badań wynikało, iŜ szczelność kwatery nie jest zachowana ze względu 
na zastosowanie złych materiałów izolacyjnych (cienki ekran glinowy, cienka 
folia ogrodnicza) oraz prawdopodobnego uszkodzenia uszczelnienia przez 
sprzęt zmechanizowany. Potwierdzeniem braku szczelności kwatery moŜe być 
brak odcieków w zbiorniku, co świadczy o ich przenikaniu przez dno kwatery 
bezpośrednio do podłoŜa. W czasie eksploatacji obiektu odcieki ani razu nie 
były wywoŜone z terenu składowiska, nie było takŜe ich recyrkulacji na 
kwaterę składowania. Składowisko w stanie istniejącym stanowi zagroŜenie 
dla jakości wód podziemnych w tym dla wód GZWP nr 333. 
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Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pismo  
nr DOŚ.IV.MK-763-4-6/08 z dn. 27.03.2008r. Gmina Izbicko uzyskała zgodę 
na zamknięcie składowiska odpadów w Suchodańcu. Datę zamknięcia 
składowiska określono na 01.01.2008r.  
 
Składowisko posiada równieŜ decyzję wydaną przez Starostwo Powiatowe  
w Strzelcach Opolskich, pismo nr ROŚ.6018-7/06 z dn.21.03.2006r 
określającą kierunek, termin oraz sposób przeprowadzenia rekultywacji. 
Zgodnie z w/w decyzją kierunek rekultywacji określono jako rolny  
o charakterze zadrzewienia śródpolnego. Horyzont czasowy przewidziano  
z podziałem na etapy: 
 
- etap I  – termin zakończenia ustalono 31.03.2009r., 
- etap II – termin zakończenia ustalono 31.12.2012r. 
 
Zaplanowane zabiegi techniczne obejmują: 
 
- roboty ziemne w celu wyrównania powierzchni obiektu z 
przemieszczeniem mas odpadów oraz załoŜenie warstwy izolacyjnej 
składającej się z trzech podwarstw: warstwy piasku o miąŜszości 15cm 
bezpośrednio zalegającej na złoŜu odpadów, warstwy piasku z gliną cięŜką 
o miąŜszości 40cm (warstwa pośrednia) oraz warstwy wierzchniej 
w postaci 30cm ziemi próchniczej, 

- zabiegi agrotechniczne mające przywrócić glebie z warstwy izolacyjnej 
właściwe stosunki wodno – powietrzne oraz wzbogacić ją w składniki 
pokarmowe, 

- prace nasadzeniowe celem stworzenia pierwszego pokolenia zadrzewienia, 
- likwidację zbędnych obiektów budowlanych, 
- rozbiórkę brodzików dezynfekcyjnych, 
- demontaŜ zbędnych placów manewrowych. 
 
Prowadzenie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej, zgodnie  
z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09 grudnia 2002r.  
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858) zostało uregulowane 
decyzją Starosty Strzeleckiego z dn. 29.12.2006r. pismo nr ROŚ.7643-1-
1/2006 zatwierdzającą instrukcję eksploatacji gminnego składowiska 
odpadów w Suchodańcu. 
 
 
Składowisko Gajdowe gm. Jemielnica - zamykane 
 
Omawiany obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 4,0km w kierunku 
południowo - zachodnim od wsi Jemielnica i w odległości około 1,1km 
w kierunku północno - wschodnim od wsi Dziewkowice. Ilość złoŜonych 
odpadów w okresie eksploatacji 1994 - 2002 r. wynosi ok. 11400Mg. 
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Decyzją Starosty Strzeleckiego pismo nr ROŚ.7643-1/07/08  
z dn. 18.02.2008r. Gmina Jemielnica uzyskała formalnie zgodę na 
zamknięcie składowiska Gajdowe. Techniczny sposób zamknięcia 
składowiska zaplanowano w trzech etapach obejmujących: 
 
1. Uformowanie wierzchowiny i skarpy kwatery poprzez wyrównanie 
powierzchni obiektu z przemieszczeniem mas odpadów na wierzchowinie 
i skarpach oraz ze względu na zły stan techniczny - rozbiórkę budynku 
socjalno – administracyjnego oraz brodzika dezynfekcyjnego. 

2. Wykonanie warstwy izolacyjnej składającej się z trzech podwarstw oraz 
usypanie w części południowej składowiska niewielkiego wzniesienia  
w celu utworzenia punktu widokowego. 

3. Zagospodarowanie biologiczne poprzez utworzenie trwałego zadarnienia 
wierzchowiny skarp oraz punktu widokowego. 

 
Realizację działań związanych z rekultywacją przewidziano na dwa lata. 
W pierwszym roku zostaną wykonane wymienione trzy etapy, w kolejnym 
przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne i ewentualne uzupełnienia. 
Ponadto ustalono, Ŝe przez okres 30 lat (w fazie poeksploatacyjnej) 
prowadzony będzie monitoring składowiska: co 6 miesięcy pomiar emisji i 
składu gazu składowiskowego, pomiar poziomu i składu wód podziemnych 
oraz pomiar objętości i składu wód odciekowych, a takŜe raz do roku pomiar 
przebiegu osiadania składowiska. Obecnie trwa procedura uzyskiwania 
zgody na rekultywację. Wydanie powyŜszej decyzji wiąŜe się ze zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego 
kierunek rekultywacji. 
 
Składowisko w śędowicach (gmina Zawadzkie) - zrekultywowane 
 
Składowisko odpadów znajduje się w granicach miasta Zawadzkie. Nigdy nie 
posiadało uregulowanego stanu formalno-prawnego, co wynikało przede 
wszystkim z niewłaściwej, z punktu widzenia ochrony środowiska jego 
lokalizacji, a następnie z niespełniania zarówno na etapie projektowania, jak 
i realizacji inwestycji warunków określonych w decyzji lokalizacyjnej wydanej 
przez Naczelnika Miasta i Gminy w Zawadzkiem Nr UAN/833/29/86  
z dnia 20.11.1986 r. NaleŜy przyjąć, iŜ na składowisko przyjmowane były 
jedynie odpady komunalne lub w swym składzie podobne do komunalnych. 
Ilość złoŜonych do 1993 r. odpadów wynosi ok. 90500m3 tj. ok. 32128Mg.  
W ramach rekultywacji wykonano: 
 
- renowację rowów melioracyjnych R-G i R-G-1, 
- drenaŜ opaskowy składowiska rurociągiem wraz z dwoma wylotami  
do rowu R-G, 

- studnie odgazowujące w korpusie składowiska, 
- drenaŜ  gazowy z warstwy piasku grubości 20cm na powierzchni, 
- drenaŜ gazowy z rurociągów perforowanych PVC, 
- uszczelnienie powierzchni wysypiska folią PEHD o grubości 1,0mm, 
- drenaŜ warstwy glebowej z piasku,  
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- warstwę grubości 15cm na powierzchni uszczelnienia folią, 
- warstwę glebową grubości 45cm, 
- koryto odwadniające u podstawy skarp, 
- ubezpieczenie skarpy darniną lub włókniną wzdłuŜ korytka pasem 
szerokości 0,50m, 

- zagospodarowanie powierzchni składowiska jako uŜytek zielony, 
- pasy zieleni ochronnej na powierzchni 0,25ha oraz uzupełnienie 
istniejącego zadrzewienia. 

 
Składowisko w śędowicach zostało zamknięte i zrekultywowane na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Rekultywacja została 
zakończona w 1997 r. 
 

 eksploatowane składowiska
odpadów komunalnych

       
nieeksploatowane składowiska 

odpadów komunalnych

zamknięte składowiska 
odpadów komunalnych

zrekultywowane składowiska 
odpadów komunalnych  

 
Rys. nr 3. Rozmieszczenie składowisk odpadów na terenie Powiatu. 
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4.1.6. „Dzikie wysypiska” odpadów 
 

Na terenie gmin Powiatu Strzeleckiego występują ogniska tzw. „dzikich 
wysypisk” odpadów. Na takich wysypiskach najczęściej składowane są 
odpady gruzu budowlanego, gałęzie, odpady wielkokabarytowe oraz  
w mniejszym stopniu inne odpady komunalne. Gminy starają się „dzikie 
wysypiska” odpadów likwidować na bieŜąco w miarę dostępnych środków. 
Działania porządkowe mają najczęściej charakter interwencyjny lub są 
organizowane np. przy okazji Dnia Ziemi. W działaniach tych bierze równieŜ 
udział Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich, które jest beneficjentem dotacji 
z Powiatowego FOŚiGW na oczyszczanie terenów leśnych z odpadów. 
 

Organy administracji samorządowej nie posiadają danych na temat 
istniejących „dzikich składowisk” odpadów, informacje te będą 
aktualizowane w momencie sporządzania gminnych planów gospodarki 
odpadami. Dostępne obecnie dane pochodzą z 2004r. i są efektem 
inwentaryzacji przeprowadzonej przez WIOŚ, który na terenie Powiatu 
Strzeleckiego zidentyfikował 11 obiektów tego typu. Zaleca się, aby na etapie 
tworzenia gminnych planów zinwentaryzowano i umiejscowiono na mapie 
„dzikie wysypiska” odpadów. 
 

Prowadzone działania oraz prace porządkowe nie rozwiązują problemu 
powstających „dzikich wysypisk” odpadów, w miejsce likwidowanych 
powstają nowe. Aby rozwiązać ten problem konieczne są działania związane  
z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
upowszechnianiem i ułatwianiem dostępu do systemu gospodarki odpadami, 
szczególnie dla mieszkańców terenów wiejskich. 
 
 

4.1.7. Aktualny system gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Powiatu Strzeleckiego 

 

Przyjmując zaproponowany w Aktualizacji WPGO podział systemów 
gospodarowania odpadami, na terenie Powiatu Strzeleckiego moŜna wyróŜnić 
dwa modele przepływu materiałowego odpadów. 
 

Pierwszy model polega na zbieraniu odpadów w podziale na strumienie: 
 

- odpady zmieszane przekazywane na własne (gminne) składowisko 
odpadów, 

- odpady zbierane selektywnie kierowane są do odzysku materiałowego. 
 

Model ten funkcjonuje na terenie gmin Leśnica, Strzelce Opolskie oraz 
Zawadzkie. 
 

Drugi model polega na zbieraniu odpadów w podziale na strumienie: 
 

- odpady zmieszane przekazywane na składowisko odpadów na terenie 
innej gminy, 

- odpady zbierane selektywnie kierowane są do odzysku materiałowego. 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 35 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

Model ten funkcjonuje w gminach Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie i Ujazd. 
Od maja 2007r. w związku z zamykaniem składowiska w Suchodańcu 
odpady z terenu gminy Izbicko przewoŜone są na miejskie składowisko 
odpadów w Opolu. 
 
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we 
wszystkich gminach Powiatu Strzeleckiego. Mimo to segregowana jest tylko 
niewielka część odpadów stanowiących surowiec wtórny, a znajdujących się 
w strumieniu odpadów komunalnych. Analizując dane WIOŚ zawarte w 
opracowaniu: „Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005 – 
2006”, WIOŚ Opole 2007 (tabela 5.1) wyliczono, iŜ średni udział odpadów 
komunalnych zebranych w Powiecie Strzeleckim w ramach selektywnej 
zbiórki odpadów wynosi ok. 6%, przy czym występują dość duŜe rozbieŜności 
pomiędzy poszczególnymi gminami np. Kolonowskie – 1,8%, a Izbicko 13,2%.  
 
MoŜliwą jest równieŜ indywidualna segregacja odpadów przez wytwórców. 
Zwłaszcza odpadów w postaci złomów metali (przede wszystkim kolorowych). 
Odpady te są dostarczane indywidualnie do punktów skupu surowców 
wtórnych, ze względu na atrakcyjną cenę jednostkową skupu złomu metali, 
zwłaszcza kolorowych. Na terenach wiejskich prowadzone jest takŜe 
kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, zwłaszcza odpadów z 
terenów zielonych oraz organicznych odpadów kuchennych. Kompostowanie 
takie prowadzone jest indywidualnie w prywatnych kompostownikach i ma 
na celu wytworzenie kompostu na potrzeby własne rolników. Skala tego 
zjawiska trudna jest do oszacowania. Gminy w swoich aktualizacjach PGO 
powinny podjąć próbę oszacowania tego zjawiska. 
 
 
4.1.8. Zidentyfikowane problemy 
 
Do najwaŜniejszych problemów gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie Powiatu Strzeleckiego naleŜy zaliczyć: 
 
- rozdrobnioną organizację systemu gospodarki odpadami, co jest 
konsekwencją braku regionalnego centrum gospodarki odpadami, 

- trudności organizacyjne związane z przystąpieniem i określeniem 
przynaleŜności poszczególnych gmin do regionów gospodarki odpadami, 

- niedoskonały i wybiórczy system selektywnej zbiórki odpadów, 
- trudności z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów zielonych  
i biodegradowalanych – brak kompostowni odpadów, 

- opory społeczne związane z uczestnictwem mieszkańców w systemie 
gospodarki odpadami (szczególnie na terenach wiejskich i w stosunku do 
osób starszych), 

- brak spójnego systemu monitoringu gospodarki odpadami (braki i 
niekompatybilność danych zawartych w róŜnych bazach i źródłach 
informacji o odpadach), 

- niewielkie moŜliwości finansowe organów administracji samorządowej 
skutkujące ograniczaniem liczby realizowanych działań i zadań, 
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- niestabilną sytuację prawną w zakresie odpowiedzialności za prowadzenie 
gospodarki odpadami komunalnymi, 

- brak, bądź nieskuteczne narzędzia kontroli i egzekwowania przestrzegania 
przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wymogów w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

 
 

4.2. Odpady niebezpieczne 
 

Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczane są odpady zawierające 
substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować 
zagroŜenia dla funkcjonowania ekosystemów, skutki zdrowotne dla ludzi, 
zwierząt lub roślin, a takŜe, w większości przypadków, trudno odwracalne 
zmiany w środowisku. 
 

W myśl Ustawy o odpadach, odpady oznaczają kaŜdą substancję lub 
przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do 
ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany, przy czym odpady niebezpieczne są to odpady: 
 

1. naleŜące do kategorii lub rodzaju odpadów określonych na liście A 
załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną  
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 

2. naleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B 
załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej 
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. 

 

Źródła powstawania 
 

Źródłem powstawania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne jest 
przede wszystkim działalność przemysłowa i usługowa. Odpady 
niebezpieczne powstają równieŜ w gospodarstwach domowych (występują w 
strumieniu odpadów komunalnych), placówkach słuŜby zdrowia, szkołach, 
innych obiektach uŜyteczności publicznej oraz na terenach zamkniętych  
np. będących pod zarządem wojska i PKP.  
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

W tabeli nr 11 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych 
na terenie Powiatu Strzeleckiego, na bazie danych WSO za 2006r. 
 

W trakcie przygotowywania gminnych planów gospodarki odpadami naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie danych wejściowych oraz 
zaktualizowanie ilości wytwarzanych odpadów. Wykorzystując do tego celu 
Wojewódzki System Odpadowy naleŜy mieć świadomość, Ŝe system nie 
obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz odpadów wytworzonych na danym 
terenie (brak pełnej sprawozdawczości w tym zakresie). Dlatego teŜ gminy do 
oszacowania (oprócz WSO) powinny wykorzystać inne alternatywne źródła 
danych i wybrać te, które będą najbardziej zbliŜone do rzeczywistości. 
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Tabela nr 11. Rodzaj i ilość wytworzonych na terenie powiatu odpadów 
niebezpiecznych w 2006r. 

Ilość odpadów 
wytworzonych w 2006r. 

Grupa Nazwa grupy 
Masa  

odpadów [Mg] 
% 

1 2 3 4 

08 01 – Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb 
i lakierów 

5,537 3,34 

08 04 – Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i 
stosowania klejów oraz szczeliw 
(w tym środki do impregnacji 
wodoszczelnej) 

0,076 0,05 

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

RAZEM 5,613 3,39 

09 - Odpady z przemysłu 
fotograficznego i usług 
fotograficznych 

09 01 – Odpady z przemysłu 
fotograficznego i usług 
fotograficznych 

1,220 0,74 

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

12 01 – Odpady z kształtowania 
oraz fizycznej i mechanicznej 
obróbki powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych 

3,600 2,17 

13 01 – Odpadowe oleje 
hydrauliczne 

1,570 0,95 

13 02 – Odpadowe oleje 
silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

12,303 7,42 

13 05 – Odpady z odwadniania 
olejów w separatorach 

21,850 13,18 

13 07 – Odpady paliw ciekłych 0,294 0,18 

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

RAZEM 36,017 21,73 

14 - Odpady z 
rozpuszczalników 
organicznych, chłodziw i 
propelentów (z wyłączeniem 
grup 07 i 08) 

14 06 – Odpady z 
rozpuszczalników organicznych, 
chłodziw i propelentów w 
pianach lub aerozolach 

0,050 0,03 

15 01 – Odpady opakowaniowe 
(włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 

3,292 1,99 

15 02 – Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne 

5,448 3,29 

15 - Odpady opakowaniowe; 
sorbenty, tkaniny do 
wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach 

RAZEM 8,740 5,27 

 
 
 
 
 
 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 38 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

cd. tabeli nr 11 
1 2 3 4 

16 01 – ZuŜyte lub nienadające 
się do uŜytkowania pojazdy 
(włączając maszyny 
pozadrogowe), odpady z 
demontaŜu, przeglądu i 
konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem grup 13 i 14 oraz 
podgrup 16 06 i 16 08) 

1,361 0,82 

16 02 – Odpady urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych 

2,089 1,26 

16 03 – Partie produktów 
nieodpowiadające wymaganiom 
oraz produkty przeterminowane 
lub nieprzydatne do uŜytku 

0,024 0,01 

16 05 – Gazy w pojemnikach 
ciśnieniowych i zuŜyte 
chemikalia 

0,148 0,09 

16 06 – Baterie i akumulatory 14,447 8,72 

16 - Odpady nieujęte w innych 
grupach 

RAZEM 18,069 10,90 

17 05 – Gleba i ziemia 
(włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych oraz 
urobek z pogłębiania) 

2,150 1,30 

17 06 – Materiały izolacyjne 
oraz materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 

64,884 39,14 

17 - Odpady z budowy, 
remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych) 

RAZEM 67,034 40,44 

18 - Odpady medyczne i 
weterynaryjne 

18 01 – Odpady z 
diagnozowania, leczenia i 
profilaktyki medycznej 

25,415 15,33 

RAZEM 165,758 100% 

 

PoniŜej na wykresie zaprezentowano rozkład wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych w podziale na grupy. 
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Wykres 1. Udział poszczególnych grup odpadów w ogólnej masie odpadów 
niebezpiecznych wytworzonych w 2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
 
Głównymi odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Powiecie Strzeleckim 
są odpady materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest (grupa 17 
40,44% ogółu odpadów niebezpiecznych), kolejne pod względem ilości są 
odpady z grupy 13 (21,73%), następne miejsce zajmują odpady medyczne  
z grupy 18 (15,33%), ostatnią znaczącą pozycję stanowią odpady z grupy 16 
(10,90%) w postaci zuŜytych baterii i akumulatorów (związanych 
nierozerwalnie z eksploatacją maszyn i środków transportu) oraz świetlówek 
i lamp rtęciowych powstających w zasadzie we wszystkich podmiotach 
gospodarczych. 
 
PoniŜej w tabeli nr 12 zaprezentowano ilości odpadów niebezpiecznych 
poddanych procesom unieszkodliwienia i odzysku na terenie powiatu 
strzeleckiego. Dane pochodzą ze „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki 
odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006”. 
 
Ze względu na niewielką liczbę instalacji, na terenie Powiatu Strzeleckiego 
zagospodarowaniu podlega znikoma masa odpadów niebezpiecznych. Jak 
wynika z dostępnych danych jest to 5,2% ogółu wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych w 2006r. Zagospodarowywane na terenie powiatu odpady 
pochodzą głownie ze stacji demontaŜu pojazdów (Tabela nr 12 poniŜej). 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego brak jest składowisk, na których moŜliwe 
jest deponowanie odpadów niebezpiecznych. 
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Tabela nr 12. Ilości odpadów niebezpiecznych poddanych procesom 
unieszkodliwienia i odzysku na terenie powiatu w 2006 roku. 

2006 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Masa 

[Mg] 
Oznaczenie  
procesu 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe 

2,600 Brak danych 

16 01 07* Filtry olejowe 0,300 R11, R12, R13, R14 

16 01 13* Płyny hamulcowe 0,020 R11, R12, R13, R14 

16 01 14* 
Płyny zapobiegające zamarzaniu 
zawierające niebezpieczne substancje 

0,040 R11, R12, R13, R14 

16 02 13* 
ZuŜyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niŜ 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,010 D13, D14, D15 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 5,660 R11, R12, R13, R14 

Łącznie 8,630 - 

 
Zidentyfikowane problemy 
 
Do najwaŜniejszych problemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi na 
terenie Powiatu Strzeleckiego, podobnie jak w skali województwa zaliczyć 
naleŜy (wg Aktualizacji WPGO): 
 
- brak wzajemnej korelacji między istniejącymi systemami zbierania 
odpadów niebezpiecznych, 

- niewielkie wykorzystanie nowoczesnych (innowacyjnych technologii), 
- bariera finansowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych skutkujących minimalizacją ilości wytwarzanych 
odpadów oraz zwiększeniem stopnia ich odzysku, 

- brak instalacji do odzysku bądź unieszkodliwienia odpadów 
niebezpiecznych na terenie powiatu, 

- niestabilna sytuacja prawna - częste zmiany przepisów w zakresie 
ochrony środowiska, 

- niedoskonały i wybiórczy system selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, 

- niesprawnie działający system ewidencji odpadów oraz brak bieŜącej 
weryfikacji zgromadzonych danych, 

- brak spójnego systemu monitoringu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.  
 
PoniŜej opisano szczegółowo te rodzaje odpadów niebezpiecznych, dla 
których przewidziane są odrębne sposoby postępowania oraz takie, które 
stanowią szczególne zagroŜenie dla środowiska i ludzi. 
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4.2.1. Odpady zawierające PCB 
 
Źródła powstawania 
 
Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „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”. 
 
PCB były stosowane jako składniki cieczy izolacyjnych transformatorów  
i kondensatorów, dodatki do farb i lakierów, dodatki plastyfikujące do 
tworzyw sztucznych oraz środki impregnujące i konserwujące.  
 
Obecnie wprowadzanie na rynek produktów zawierających PCB jest prawnie 
zakazane. Ponadto przepisy prawne zobowiązują posiadaczy urządzeń 
zawierających PCB do przeprowadzenia przeglądów potwierdzających 
obecność PCB w tychŜe urządzeniach, w przypadku ilości przekraczających 
5 dm3 do odpowiedniego oznakowania, zabezpieczenia pomieszczeń 
magazynowania oraz do bieŜącej aktualizacji danych. Ponadto posiadacze 
urządzeń zawierających PCB zobowiązani zostali do przedłoŜenia stosownej 
informacji w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia inwentaryzacji  
Marszałkowi, który prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania 
substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska,  
W przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami odpowiednim 
organem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
 
Ze względu na zagroŜenia związane z kontaktem z PCB, zbiórką odpadów 
oraz urządzeń zawierających PCB trudnią się specjalistyczne firmy. MoŜliwy 
sposób postępowania z przewiduje: 
 
- poddanie urządzeń i instalacji dekontaminacji tzn. oczyszczeniu z PCB  
i zastąpienie innymi płynami (jeśli tylko jest to moŜliwe), 

- przekazanie do unieszkodliwienia termicznego, przy czym kondensatory 
unieszkodliwiane są w całości. 

 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 0,100 Mg odpadów o 
kodzie 16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB. 
 
Według danych przedstawionych w aktualizacji WPGO na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w dalszym ciągu znajduje się 70,54 Mg (2,82 m3) urządzeń 
zawierających PCB. 
 
Odzysk odpadów PCB jest prawnie zakazany (art.38 Ustawy o odpadach). 
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Zarówno na terenie Powiatu Strzeleckiego, jak i na terenie województwa 
opolskiego brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów zawierających 
PCB. Spośród firm zarejestrowanych na terenie województwa podmiotem 
zbierającym tego typu odpady jest firma INDAVER Polska Sp. z o.o. z Opola. 
Jedyna w Polsce instalacja do dekontaminacji transformatorów 
zawierających PCB naleŜy do firmy ANWIL S.A. z Włocławka. Instalacje do 
termicznego unieszkodliwiania olejów i cieczy zawierających PCB prowadzone 
są przez: ANWIL S.A. z Włocławka, SARPI Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej oraz 
PCC ROKITA S.A. z Brzegu Dolnego. 
 
Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są poza granicami kraju w 
instalacjach zlokalizowanych na terenie Niemiec i Francji. 
 
Zidentyfikowane problemy 
 
Do najwaŜniejszych problemów gospodarki odpadami zawierającymi PCB 
zaliczyć naleŜy (wg Aktualizacji WPGO): 
 
- niski poziom zaawansowania działań na rzecz usunięcia wyrobów 
zawierających PCB, 

- wysokie ceny usuwania urządzeń i likwidacji odpadów zawierających 
PCB, 

- wysokie ryzyko związane z większą niŜ zinwentaryzowana i zgłoszona 
ilością wyrobów zawierających PCB, 

- brak kontroli ze strony organów samorządowych przestrzegania wymogów 
w zakresie postępowania z urządzeniami, co do których istnieje 
podejrzenia zawierania PCB. 

 
 
4.2.2. Oleje odpadowe 
 
Źródła powstawania 
 
Oleje odpadowe to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nienadające się 
juŜ do zastosowania, w szczególności są to zuŜyte oleje z silników 
spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje do turbin i oleje 
hydrauliczne. Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje 
obsługi pojazdów, stacje demontaŜu pojazdów, bazy transportowe  
i remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle. 
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 36,017Mg odpadów  
w podgrupach 13 01, 13 02, 13 05 i 13 07, z czego odzyskowi poddano 
jedynie 2,600 Mg. 
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Wytworzone odpady olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych oraz 
szlamów zaolejonych zbierane są przez firmy specjalistyczne, które 
przekazują je do odzysku lub unieszkodliwienia poza granicami województwa 
opolskiego. Procesy odzysku lub unieszkodliwiania olejów odpadowych to: 
 
- regeneracja, 
- destylacja próŜniowa i rafinacja adsorpcyjna produktów celowych, 
- kraking termiczny, 
- proces spalania z zastosowaniem długich pieców do wypalania klinkieru, 
- procesy wstępnej obróbki polegającej na odwodnieniu i oczyszczaniu 
olejów odpadowych. 

 
Pośród metod odzysku przemysłowego stosowanego przez podmioty 
gospodarcze, w stosunku do olejów odpadowych wytwarzanych na skutek 
własnej działalności, przewaŜają procesy wstępnej obróbki, polegające na 
odwodnieniu i oczyszczaniu tych olejów do postaci pozwalającej na 
przekazywanie ich firmom zajmującym się zbiórką lub przerobem olejów 
odpadowych. 
 
Zarówno na terenie Powiatu Strzeleckiego, jak i województwa opolskiego nie 
funkcjonują instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania olejów odpadowych. 
 
Zidentyfikowane problemy 
 
Wg Aktualizacji WPGO w województwie opolskim gospodarowanie olejami 
odpadowymi w duŜych zakładach przemysłowych działa prawidłowo. Uwagę 
naleŜy zwrócić na małe ilości olejów powstające w rozproszeniu, szczególnie 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wytwarzane przez 
uŜytkowników indywidualnych. Źródłem nieprawidłowości jest równieŜ niska 
świadomość ekologiczna wytwórców odpadów i niedostatki organizacyjne 
systemu zbierania olejów odpadowych. 
 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 44 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

4.2.3. ZuŜyte baterie i akumulatory 
 
Źródła powstawania 
 
Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła 
prądu. Znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych, biurach, 
jednostkach uŜyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych. 
Występują w postaci wielko- i małogabarytowej. Akumulatory 
wielkogabarytowe dzielone są na: kwasowo-ołowiowe i niklowo-kadmowe. 
Baterie i akumulatory małogabarytowe moŜna podzielić na: 
 
- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, 
- akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe. 
 
Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. 
Wielkogabarytowe akumulatory kadmowo-niklowe uŜywane są głównie przez 
podmioty gospodarcze. 
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 14,447 Mg odpadów  
w podgrupie 16 06 – baterie i akumulatory. Odzyskowi poddano 5,660Mg 
zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 12. 
 
ZuŜyte akumulatory zbierane są w placówkach handlowych prowadzących 
obrót akumulatorami, w skupach złomu, stacjach demontaŜu pojazdów oraz 
w specjalnych kontenerach. Zbiórka baterii ma miejsce w punktach 
sprzedaŜy, a takŜe w jednostkach uŜyteczności publicznej np. urzędy, szkoły. 
 
Zarówno na terenie Powiatu Strzeleckiego, jak i w województwie opolskim nie 
funkcjonują instalacje do unieszkodliwiania tego typu odpadów.  
 
Zidentyfikowane problemy 
 
Wg Aktualizacji WPGO zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych 
funkcjonuje w niewielkim stopniu ze względu na: 
 
- niską świadomość ekologiczną społeczeństwa, 
- brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów zbierania odpadów oraz 
rozproszenie wytwórców, 

- przekazywanie zuŜytych baterii w strumieniu odpadów komunalnych, 
- niewielkie zainteresowanie tym problemem ze strony organów 
samorządowych, 

- import do polski uŜywanych akumulatorów wraz ze sprowadzanymi  
z zagranicy pojazdami o wysokim stopniu wyeksploatowania i krótkim 
czasie uŜytkowania. 
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4.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Źródła powstawania 
 
Odpady medyczne powstają w procesach diagnozowania, leczenia oraz 
profilaktyki medycznej i weterynaryjnej, prowadzonych w sieci lecznictwa 
otwartego i zamkniętego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23 sierpnia 2007r.  
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 
(Dz. U. z 2007r. Nr 162, poz. 1153 ), odpady medyczne dzielą się na 3 grupy: 
 
- odpady zakaźne: o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80 oraz 18 01 82 
są to odpady niebezpieczne zawierające Ŝywe mikroorganizmy lub ich 
toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do przyjęcia, Ŝe wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych 
Ŝywych organizmów. Do grupy tej zaliczane są zuŜyte materiały 
opatrunkowe, sprzęt jednorazowego uŜytku, szczątki pooperacyjne i 
posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów 
zakaźnych, 

- odpady specjalne: o kodach 18 01 06*, 18 01 08* oraz 18 01 10* są to 
odpady niebezpieczne zawierające substancje chemiczne, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe 
wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych Ŝywych organizmów albo 
mogą być źródłem skaŜenia środowiska. Do grupy tej zaliczane są 
substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, 
przeterminowane środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, 
uszkodzone termometry, świetlówki, odpady srebronośne itp., 

- odpady pozostałe: o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 oraz 
18 01 81 są to odpady medyczne nie posiadające właściwości 
niebezpiecznych. Do grupy tej zaliczane są: narzędzia chirurgiczne  
i zabiegowe, chemikalia niezawierające substancji niebezpiecznych, 
resztki leków i przeterminowane farmaceutyki. 

 
Z powyŜszego podziału wynika wprost, Ŝe odpady trzeciej grupy nie stwarzają 
zagroŜenia dla środowiska, natomiast odpady z grup pierwszej i drugiej 
wymagają oddzielnych technik unieszkodliwiania. 
 
W sektorze weterynaryjnym powstają: 
 
- odpady zakaźne (padłe zwierzęta), 
- zuŜyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego uŜytku,  
- materiał biologiczny: organy z operacji, narodzin, odpady z laboratoriów 
patologicznych,  

- zwierzęta poddane eutanazji (przewaŜnie psy i koty), 
- przeterminowane lekarstwa. 
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Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 25,415 Mg odpadów 
w podgrupie 18 01 kwalifikowanych jako niebezpieczne. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23 grudnia 2002r.  
w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 8, poz.104 z późn. zm.), 
odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane poprzez: 
 
- termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach 
zlokalizowanych na lądzie (D10), 

- autoklawowanie (D9), 
- dezynfekcję termiczną (D9), 
- działanie mikrofalami (D9), 
- obróbkę fizyczno-chemiczną inną niŜ wymienioną powyŜej (D9). 
 
Dodatkowym wymogiem jest konieczność prowadzenia w/w procesów  
z zachowaniem parametrów zapewniających, Ŝe powstałe odpady nie będą 
posiadały właściwości niebezpiecznych. 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego brak jest instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wszystkie placówki słuŜby zdrowia 
przekazują odpady medyczne do szpitala w Strzelcach Opolskich, skąd 
kierowane są one do spalarni odpadów poza powiatem. NajbliŜsze spalarnie 
odpadów medycznych i weterynaryjnych połoŜone na terenie województwa 
opolskiego to: 
 
- Spalarnia Odpadów Medycznych przy Wojewódzkim Centrum Medycznym 
dzierŜawiona od 2000r. przez firmę „ECO-ABC” Sp. z o.o. z Bełchatowa, 

- Spalarnia Odpadów Niebezpiecznych Zakładu Energetyki „Blachownia” 
w Kędzierzynie – Koźlu. 

 
Gospodarka odpadami z praktyk weterynaryjnych i lecznic dla zwierząt 
odbywa się według ogólnych zasad gospodarki odpadami tzn. wytwórcy 
odpadów samodzielnie przekazują odpady do utylizacji upowaŜnionym 
posiadaczom.  
 
Odpady weterynaryjne odbierane są głównie przez Zakład Rolniczo-
Przemysłowy FARMUTIL HS S.A. w Śmiłowie, pozostałe odpady odbierane są 
przez firmy: TERMIA s.c. Opole, ECO-ABC Sp. z o.o. z Bełchatowa,  
EMKA-TRANS z śyrardowa, G.O. – Tech Zakład Utylizacji Oddział 
w Katowicach i Bytomiu, SARPI Sp. z o.o. Spalarnia Odpadów  
w Dąbrowie Górniczej, SPALMED KsiąŜ Wielki, T.P.O Sp. z o.o. w Łodzi – 
Stacja Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych. 
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Zidentyfikowane problemy 
 
Wg Aktualizacji WPGO do najwaŜniejszych problemów w zakresie 
gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi moŜna zaliczyć: 
 
- brak systemu monitorowania ilości odpadów wytwarzanych w wielu 
indywidualnych praktykach lekarskich oraz większych placówkach 
ochrony zdrowia, 

- brak pełnego monitoringu strumieni odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, 

- wątpliwości co do spełniania wymogów ochrony środowiska przez 
niektóre instalacje unieszkodliwiania odpadów, 

- kierowanie do spalarni odpadów bez selektywnej segregacji, co powoduje, 
Ŝe odpady inne niŜ typowo medyczne nie są poddawane bezpieczniejszym 
dla środowiska sposobom zagospodarowania. 

 
 
4.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 
Źródła powstawania 
 
Uwzględniając aktualny stan wiekowy parku pojazdów i obserwowaną 
tendencję wymiany starych pojazdów na nowe i uŜywane sprowadzane z 
zagranicy, naleŜy liczyć się z istotnym wzrostem ilości złomowanych 
pojazdów. Istotne zagroŜenie dla stanu środowiska stanowi ilość wycofanych 
w uŜytku pojazdów, jak i zawartość znajdujących się w nich substancji 
niebezpiecznych. Ocenia się, Ŝe 85% części składowych pojazdu wycofanego  
z eksploatacji moŜe zostać ponownie wykorzystane w procesie recyklingu.  
 
Przerobem odpadów tego typu zajmują się stacje demontaŜu, w których  
z wyeksploatowanych pojazdów usuwane są elementy i substancje 
niebezpieczne, w tym płyny, a takŜe części do ponownego uŜycia, odzysku 
lub recyklingu.  
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
W związku z powyŜszym w tej grupie ujęto w ilości wytworzonych odpadów  
o kodach: 
 
- 16 01 06 - zuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy nie 
zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów – 3,9 Mg,  

- 16 01 07* - filtry olejowe (odpady niebezpieczne) – 1,159 Mg, 
- 16 01 13* - płyny hamulcowe (odpady niebezpieczne) – 0,162 Mg, 
- 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne 
substancje – 0,040Mg. 

 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 12 w tej grupie odpadów 
niebezpiecznych odzyskowi poddano 0,360 Mg. 
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PoniŜej w tabeli nr 13 zamieszczono wykaz stacji demontaŜu pojazdów 
funkcjonujących terenie Powiatu Strzeleckiego przygotowany na podstawie 
danych zawartych w Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, Opole 2008r. oraz Sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki 
odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006. 
 
Tabela nr 13. Wykaz stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
stan na 2006r. 

Lp. 
Nazwa 

 i rodzaj instalacji 
Miejscowość 

Kod  
odpadu 

Rodzaj 
procesu 
[R/D] 

Projektowana  
moc 

przerobowa 
[Mg/rok] 

1. 

AUTO-ZŁOM  
Czesław Mik 

Stacja demontaŜu 
pojazdów 

ul. 1 Maja 61 
Strzelce Opolskie 

16 01 04* R15 450 

2. 

PKS w Strzelcach 
Opolskich S.A. 
Stacja demontaŜu 

pojazdów 

ul. 1 Maja 59 
Strzelce Opolskie 

16 01 04* R15 900 

3. 

Zakład Naprawczy 
Mechanizacji 

Rolnictwa Ryszard 
Lechniak 

Stacja demontaŜu 
pojazdów 

ul. Ligonia 9 
Szymiszów 

16 01 04* R14 250 

 
Pojazdy wycofane z eksploatacji zagospodarowywane są w dwojaki sposób:  
 
- legalnie w zarejestrowanych stacjach demontaŜu pojazdów oraz 
punktach zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- nielegalnie poprzez zawieranie fikcyjnych umów sprzedaŜy z 
nieistniejącymi podmiotami, aby uzyskać podstawę do wyrejestrowania 
pojazdu; a takŜe poprzez przekazywanie pojazdów do skupów złomu lub 
warsztatów samochodowych. 

 
Według szacunków stowarzyszenia Forum Recyklingu Pojazdów w 
województwie opolskim co roku wycofywanych jest z eksploatacji 31 000 
samochodów, z czego jedynie co szósty trafia do legalnej stacji demontaŜu 
pojazdów. Stąd powstaje domniemanie o istniejącej dość duŜej „szarej 
strefie”, która powoduje zaniŜanie statystyk, luki w istniejących bazach 
danych i niezgodne z literą prawa postępowanie z wycofanymi z eksploatacji 
pojazdami. 
 
Rozmieszczenie stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
na terenie Powiatu Strzeleckiego przedstawia rysunek nr 4. 
 
 
 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 49 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

 
Stacja demontaŜu pojazdów

 
 

Rys.4 Rozmieszczenie stacji demontaŜu pojazdów na terenie Powiatu 
Strzeleckiego 
 

Zidentyfikowane problemy 
 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Aktualizacji WPGO zidentyfikowano 
problemy, które równieŜ występują na terenie Powiatu Strzeleckiego: 
 
- niska rzetelność danych zgromadzonych w urzędowych rejestrach w 
zakresie ilości wytworzonych odpadów oraz ilości poddanych odzyskowi i 
recyklingowi, 

- istnienie tzw. „szarej strefy” – likwidowanie wycofanych z uŜytku 
pojazdów w sposób niezgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

- brak nadzoru słuŜb ochrony środowiska nad podmiotami działającymi  
w „szarej strefie”, 
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- trudności z przekazaniem do odzysku i recyklingu niektórych odpadów 
wytworzonych w stacjach demontaŜu pojazdów, 

- trudności organizacyjno-prawne związane z otwarciem i prowadzeniem 
stacji demontaŜu pojazdów, 

- trudności formalne związane z uzyskaniem dofinansowania do recyklingu 
pojazdów mimo zagwarantowania takiej moŜliwości przepisami prawa, 

- niespełnianie wymogów ochrony środowiska przez niektóre stacje 
demontaŜu mimo posiadania formalnych decyzji wymaganych dla 
prowadzenia działalności, 

- mała wiarygodność danych o osiąganych poziomach recyklingu/odzysku 
przez niektóre stacje demontaŜu pojazdów, 

- niewielka liczba legalnych stacji demontaŜu oraz niskie nominalne 
zdolności przerobowe tych instalacji, 

- łatwość uniknięcia tzw. „opłaty recyklingowej” za wprowadzenie pojazdu 
na rynek oraz powstawanie fikcyjnych sieci recyklingu umoŜliwiających 
ten proceder, 

- nieegzekwowanie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów. 

 
Istniejący stan jest efektem nieprecyzyjnych i niejednoznacznych przepisów 
prawa, pozwalających poprzez wykorzystywanie luk prawnych na ich 
nieprzestrzeganie. Sytuację pogarsza dodatkowo masowe sprowadzanie do 
Polski uŜywanych pojazdów i części zamiennych z krajów tzw. „starej unii”. 
 
 
4.2.6. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
Źródła powstawania 
 
Rewolucja techniczno-technologiczna i rozwój konsumpcyjnego stylu Ŝycia 
spowodowały wzrost produkcji oraz skrócenie cyklu Ŝycia urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia te bardzo szybko tracą swoje 
znamiona nowoczesności, przestają spełniać stawiane im wymagania,  
w związku z czym zastępowane są nowymi, bardziej nowoczesnymi, tak  
w sensie funkcjonalności, jak i energooszczędności, czego następstwem jest 
masowe wycofywanie ich z uŜycia. Złom elektryczny i elektroniczny, 
obejmujący zuŜyte lub wycofane z eksploatacji urządzenia, moŜna podzielić 
na główne grupy, takie jak: urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt 
komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, wyposaŜenie biur, sprzęt 
łącznościowy (centrale i aparaty telefoniczne), urządzenia laboratoryjne i 
techniki medycznej, aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych, aparatura 
i instalacje mierzące, sterujące i regulujące. KaŜde z tych urządzeń składa 
się z kombinacji róŜnych komponentów (m.in. płytki obwodów drukowanych, 
pakiety elektroniczne, kable, tworzywa sztuczne zawierające substancje 
obniŜające palność, wyłączniki rtęciowe, akumulatory i baterie, 
kondensatory, styczniki itp.) zawierających róŜnorodne substancje, które  
z jednej strony stanowią surowce, z drugiej zaś strony są źródłem istotnych 
zagroŜeń dla środowiska. 
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Najbardziej zagraŜającymi substancjami występującymi w odpadach 
elektrycznych i elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom (Cr+6), 
substancje chlorowcowane, bromowane substancje obniŜające palność, 
arsen i azbest. Ponadto w urządzeniach chłodniczych znajdują się 
substancje stwarzające zagroŜenie dla warstwy ozonowej, inaczej substancje 
zuboŜające warstwę ozonową, zawierające między innymi: freony CFC  
i HCFC. 
 
Spośród odpadów wytworzonych na terenie powiatu do kategorii zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczyć moŜna odpady o kodach: 
16 02 13* i 16 02 14. 
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 67,979 Mg odpadów  
zaliczających się do kategorii zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, przy czym 2,9% to odpady kwalifikowane jako 
niebezpieczne. Z tej ilości jedynie 0,010 Mg zostało unieszkodliwione na 
terenie powiatu wg Sprawozdania… 
 
Dodatkowo naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w 2006r. prace związane z rozbiórką duŜego 
obiektu przemysłowego - Cementowni w Strzelcach Opolskich przyczyniły się 
do powstania ok. 65,0Mg odpadów o kodzie 16 02 14, zawyŜając bilans 
odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po odjęciu 
strumienia odpadów z rozbiórki Cementowni uwidacznia się przeciętny 
roczny strumień odpadów w ilości 2,979 Mg. 
 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący od uŜytkowników 
indywidualnych jest zbierany przez punkty handlowe na zasadzie wymiany 
przy zakupie nowego sprzętu oraz przez przedsiębiorstwa posiadające 
zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (okresowe zbieranie odpadów). 
Odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze odbierane są przez 
specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności  
w tym zakresie.  
 
PoniŜej na rysunku 5 przedstawiono schemat gospodarowania zuŜytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
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Rys. 5 System gospodarowania zuŜytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym (wg KPGO 2010). 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi ogólnopolski Rejestr 
Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektronicznego i 
Elektrycznego. Według informacji w nim zawartych (stan na dzień 
16.06.2008r.) na terenie powiatu 10 przedsiębiorców prowadzi działalność  
w zakresie zbierania odpadów, 2 w zakresie wprowadzania sprzętu, brak 
zarejestrowanych zakładów przetwarzania oraz organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.  
 
PoniŜej w tabeli nr 14 przedstawiono wyciąg z w/w rejestru. 
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Tabela nr 14. Wykaz przedsiębiorców z terenu Powiatu Strzeleckiego  
zarejestrowanych w bazie GIOŚ prowadzących działalność w zakresie sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wg stanu na dzień 16.06.2008r. 

Lp. Nr rejestrowy Nazwa firmy Miejscowość NIP REGON 

1. E0000552Z1 
Apteka prywatna Ewa s.c. 
E. Szota, E. Kotuła 

Jemielnica 
756-168-
67-48 

531290930 

2. E0005834Z 
ZEGARMISTRZOSTWO  

P. Smykała 
Rozmierka 

756-123-
71-86 

531230223 

3. E0005039Z 

AGD Eldom Zakład 
Usługowo-Handlowy  

Z. Szybiak,  
Z. Kołodziejczyk 

Strzelce 
Opolskie 

756-000-
58-64 

530527027 

4. E0002272Z 
Apteka VITA Sp. j.  

K. Banyś 
Strzelce 
Opolskie 

756-176-
78-95 

531547782 

5. E0007548Z 
ELBUT Hurtownia Art. 
Elektrycznych i 

Metalowych M. Kokot 

Strzelce 
Opolskie 

756-133-
67-41 

530519039 

6. E0007779Z 
Firma Handlowo - 

Usługowa ELEKTRON  
K. Styś 

Strzelce 
Opolskie 

756-173-
54-58 

532425348 

7. E0006045W2 
INTERSILESIA McBride 
Polska Sp. z o. o. 

Strzelce 
Opolskie 

756-000-
37-47 

004527193 

8. E0007852WZ PRO VITA T. Dymek 
Strzelce 
Opolskie 

756-182-
67-35 

532220161 

9. E0007812Z 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i 
Mieszkaniowych  
Sp. z o.o. 

Strzelce 
Opolskie 

756-000-
33-80 

531307428 

10. E0000203Z 
Rolnik Handlowo – 

Produkcyjna Spółdzielnia 
Pracy 

Strzelce 
Opolskie 

756-000-
38-07 

4521983 

11. E0007501Z 

Zakład MontaŜu 
Urządzeń Elektrycznych, 
Konstrukcji Stalowych i 
Rurociągów MEGAWAT 

Strzelce 
Opolskie 

756-000-
27-65 

530512735 

1 Z  – oznacza prowadzącego działalność w zakresie zbierania, 
2 W – oznacza wprowadzającego sprzęt. 
 

Zidentyfikowane problemy 
 

W systemie gospodarowania zuŜytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym wymienić moŜna następujące problemy (wg Aktualizacji 
WPGO): 
 

- bardzo słaby system zbierania tego typu odpadów, 
- brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących mas wprowadzanego 
sprzętu oraz ilości wytwarzanych odpadów, 

- brak wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu, obecnie podlega głównie 
wymianie na nowe urządzenia, 

- znikoma odpowiedzialność producentów za zagospodarowanie 
wytworzonych odpadów. 
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4.2.7. Odpady zawierające azbest 
 
Źródła powstawania 
 
Wyroby zawierające azbest występują w głównej mierze na obszarach 
wiejskich. Są to najczęściej azbestowo-cementowe płyty faliste stosowane 
jako pokrycia dachowe budynków gospodarczych, chlewni, garaŜy, obór, 
stodół, wiat, niekiedy równieŜ budynków mieszkalnych, a nawet szkół i 
przedszkoli. Płyty płaskie azbestowo-cementowe wykorzystywane był równieŜ 
jako okładziny. Azbest moŜna równieŜ spotkać w postaci rur i złączy, a takŜe 
jako szczeliwo i uszczelki. Według katalogu odpadów dla odpadów 
zawierających azbest przewidziano kody 17 06 01 oraz 17 06 05. 
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie Powiatu Strzeleckiego wytworzono 64,884 Mg odpadów  
niebezpiecznych zawierających azbest. 
 

Jedyną prawnie dozwoloną metodą unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest jest ich deponowanie na składowiskach odpadów 
niebezpiecznych lub w wydzielonych kwaterach na składowiskach odpadów 
innych niŜ niebezpieczne i obojętne. DemontaŜu elementów izolacyjnych i 
budowlanych zawierających azbest mogą dokonywać jedynie specjalistyczne 
firmy, posiadające stosowne zezwolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne w 
zakresie bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów azbestowych. 
PoniŜej przedstawiono zestawienie firm posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie odpadów azbestowych na terenie Powiatu: 
 
1. FPHU Jarzombek, ul. Ryszki 25/3, Chorzów; nr zezwolenia: 

ROŚ.7647-2-35/05, 
2. Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik,  

ul. Kremowa 27, Cieszyn; nr zezwolenia ROŚ.7647-2-16/03. 
3. Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Czajda, ul. Kościuszki 1b/1, Brzeg;  

nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-8/05, 
4. EKO-TRANSPORT Katarzyna Mrowiec, ul. Wiejska 74, Kadłubiec;  

nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-5/07, 
5. Giełda Budowlana LABOR, Karol Labus, Piotr Penczek Sp. j.,  

ul. Pukowca 15, Katowice; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-3/06, 
6. Przedsiębiorstwo ZET Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 15, Kędzierzyn – Koźle, 

nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-26/06, 
7. SERWIS Kędzierzyn – Koźle Sp. z o.o., ul. Portowa 9; nr zezwolenia: 

ROŚ.7647-2-11/02/03, 
8. ARBUD Zbigniew Rucki, ul. Świerczewskiego 38D/13, Kędzierzyn Koźle; 

nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-10/04, 
9. ALBEKO Singer Sp. j., Kotowy, Gm. Skrwilno; nr zezwolenia: 

ROŚ.7647-2-36/05, 
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10. ENERGE Sp. z o.o., Os. Na Stoku 11/30, Kraków; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-7/06, 

11. ELEKTROBUD, ul. Św. Sebastiana 31, Kraków; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-22/06 

12. „REMAT” Krapkowice Os. XXX-lecia 12/92 w Krapkowicach,  
zezwolenia nr : ROŚ.7647-21/04, 

13. FHPU „JUKAM” Plewa Maciej, ul. Jagiellońska 95, Krościenko,  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-28/05, 

14. EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Kościuszki 99;  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-15/03, 

15. PPHU GAJAWI Gabriela Rogut, ul. Kopernika 56/60, Łódź; nr 
zezwolenia: ROŚ.7647-2-23/06, 

16. Zakład Budowlano – Remontowy s.c. TAP Piotr i Tadeusz Kozub,  
ul. Okrzei 19, Namysłów; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-1/07, 

17. PPU PROBUDREM Kazimierz Lipiński, ul. J. Słowackiego 28, 
Ogrodzieniec; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-11/05, 

18. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe INSBUD Sp. j., ul. Budowlanych 5A, 
Opole; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-24/05, 

19. PPHU SALOME u. Jedynak, A. Rzewuski Sp. j., ul. Kępska 7, Opole;  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-13/07, 

20. Usługi Remontowo-Budowlane Jan Kołodziejczyk, ul. Skautów Opolskich 
7/503, Opole; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-13/06, 

21. PPUH HYDROMONT inŜ. Jan Olszewski, ul. Wrocławska 62, Opole; nr 
zezwolenia: ROŚ.7647-2-29/05, 

22. R&M Plettac Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, Ostrzeszów; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-26/05 

23. Zakład Usługowy ECO-ROCK s.j., ul. Chemików 1, Oświęcim,  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-29/04, 

24. PHU JUKO Jerzy Szczukocki, ul. Zamurowa 8, Piotrków Trybunalski; nr 
zezwolenia: ROŚ.7647-2-3/05, 

25. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Pyskowicach, ul. Zaolszany 3, nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-27/04. 

26. Transport – Metalurgia Sp. z o.o., ul. Reymonta 62, Radomsko;  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-23/05, 

27. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MK Sp. z o.o., ul. Graniczna 6,  
Reguły; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-24/04, 

28. „GREG-POL Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Polny, ul. Zwycięstwa 
8/1 Rybnik; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-2/06, 

29. Firma Remontowo-Budowlana UTIL Stanisław Zasłona, ul. Dolna 8, 
Ryczówek; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-6/05, 

30. MAR-POL Marcin Zbigniew Ochojski, Cetki 5, Rypin, nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-7/06, 

31. Przedsiębiorstwo InŜynieryjne AGRAF Rafał Skórka, ul. Lecha 14/7, 
Ruda Śląska; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-31/05, 

32. STALBET-2” Zakład Robót InŜynieryjnych, ul. Stelmacha 89a, Skoczów; 
nr zezwolenia: ROŚ.7647/7/00, 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 56 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

33. KRESKA Projektowanie, Kosztorysowanie, Wykonawstwo Zofia 
Makarowska, ul. Gogolińska 10, Strzelce Opolskie; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-10/07, 

34. Zakład ElektromontaŜu Mirosław Nowicki, ul. Krakowska 28a/2, 
Strzelce Opolskie; nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-3/07, 

35. Przedsiębiorstwo Budowlane KOBUD s.c., ul. Legnicka 6, Środa Śląska; 
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-5/07, 

36. PHU ABBA – Ekomed Sp. z o.o., ul. Moniuszki 11/13, Toruń; nr 
zezwolenia: ROŚ.7647-2-22/05, 

37. RAMID Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54, Warszawa; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-14/05 

38. Zakład Remontowo-Budowlany AMBROśY Sp. j. Wiesława Śliwińska, 
Kazimierz AmbroŜy, ul. Meissnera 1/3/222, Warszawa; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-17/05, 

39. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133/11b, Warszawa;  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-26/04, 

40. Sintac Polska Sp. z o.o. j.v., ul. Armii Krajowej 86, Warszawa – Wesoła;  
nr zezwolenia: ROŚ.7647-2-5/05, 

41. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 
TERMOEXPORT, ul. śurawia 24/7, Warszawa; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-8/03, 

42. PHU RAFCHEM, ul. Górnicza 86/5, Wrocław; nr zezwolenia:  
ROŚ.7647-2-21/06, 

43. PPHU EKO-MIX, ul. Grabiszyńska 163, Wrocław; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-7/05, 

44. SpeBau Sp. z o.o. Wrocław, ul. Mielecka 21/1; nr zezwolenia:  
ROŚ.7647-2-11/03, 

45. PIEC-BUD-REM Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 18/3, Wrocław; nr zezwolenia: 
ROŚ.7647-2-31/04, 

46. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12, Zamość; nr zezwolenia:  
ROŚ.7647-2-26/03, 

 
Zarówno powiat, jak i województwo opolskie nie dysponują składowiskiem, 
na którym moŜliwe byłoby przyjmowanie odpadów azbestowych. Wytworzone 
na terenie powiatu odpady składowane są poza granicami województwa. 
Przykładowe składowiska odpadów niebezpiecznych przyjmujące odpady 
azbestowe (wg stanu na koniec 2006r.) to : 
 
- Składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie 
Górniczej ul. Koksownicza 1, zarządzane przez Zakłady Koksownicze 
"Przyjaźń", 

- Składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU 
„KOMART” Sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7, 

- Składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, 
Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 
(azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod 
kodem 19 03 06), 
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- Składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzane 
przez MPGK sp. z o.o. Świętochłowice, 

- Składowisko odpadów przemysłowych w Wałbrzychu, przy ul.Górniczej 1, 
zarządzane przez MoBRUK, Korzenna 214, pow. nowosądecki. 

 
Zidentyfikowane problemy 
 
Do najistotniejszych problemów powiatu w gospodarce odpadami 
zawierającymi azbest (za Aktualizacją WPGO) naleŜą: 
 
- brak pełnej i rzetelnej inwentaryzacji dotyczącej ilości, lokalizacji i stanu 
wyrobów zawierających azbest na terenie gmin Powiatu Strzeleckiego,  
a takŜe niewielka aktywność organów samorządowych w tym zakresie, 

- niska świadomość w zakresie bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 
wyrobów azbestowych, 

- brak woli właścicieli i zarządców nieruchomości do usuwania wyrobów 
zawierających azbest, wynikający z braku środków finansowych na 
wymianę pokryć dachowych, 

- brak moŜliwości sprawnego i szybkiego usuwania małych ilości odpadów 
azbestowych powstających w wyniku zdarzeń losowych np. uszkodzenie 
pokrycia dachowego, 

- wysokie koszty związane z usuwaniem odpadów azbestowych, 
- niewystarczające dofinansowanie usuwania azbestu dla indywidualnych 
gospodarstw domowych, a takŜe niewielka wiedza posiadaczy odpadów 
o moŜliwych formach dofinansowania, 

- brak miejsc tymczasowego i docelowego składowania odpadów zarówno 
na terenie powiatu, jak i województwa. 

 
 
4.2.8. Przeterminowane pestycydy 
 

Źródła powstawania 
 

Do odpadów przeterminowanych pestycydów zaliczane są zanieczyszczone  
i niezdatne do uŜycia środki ochrony roślin, preparaty owadobójcze oraz 
opakowania nimi zanieczyszczone. Odpady te powstają w toku działalności 
rolniczej, w budownictwie oraz w gospodarstwach domowych w momencie 
przekroczenia daty przydatności do uŜycia zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem. Do grupy tej zaliczane są odpady o kodach: 02 01 08*,  
02 01 09, 07 04 80*, 07 04 81, 15 01 10* oraz 20 01 19* i 20 01 80. 
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie powiatu spośród odpadów zaliczanych do grupy 
przeterminowanych pestycydów wytworzono jedynie odpady o kodzie  
15 01 10* w ilości 3,292 Mg.  
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Biorąc pod uwagę udział terenów wiejskich i wykorzystywanych rolniczo 
naleŜy stwierdzić, Ŝe jest to wartość zaniŜona. Dlatego teŜ do oszacowania 
ilości powstających odpadów w tego rodzaju posłuŜono się danymi przyjętymi 
w aktualizacji WPGO. Ilość wytworzonych odpadów wyliczono przemnaŜając 
masę odpadów wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi 
liczba mieszkańców powiatu strzeleckiego w stosunku do mieszkańców 
województwa. Stąd oszacowana ilość powstałych w 2006r. odpadów 
przeterminowanych pestycydów moŜe wynosić 8,9 Mg. 
 
Wg danych zawartych w Aktualizacji WPGO na terenie województwa 
zbieraniem odpadów o kodzie 15 01 10* zajmuje się głównie firma  
Remondis Sp. z o.o. w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony 
Roślin (PSRO). W ramach tego systemu z punktów sprzedaŜy środków 
ochrony roślin odbierane są opakowania podlegające zwrotowi, a więc 
wyłącznie po pestycydach zawierających substancje niebezpieczne.  
MoŜliwość zwrotu opakowań w punktach sprzedaŜy istnieje często tylko 
teoretycznie, w praktyce sprzedawcy przyjmują je niechętnie. Według danych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu na 
terenie Powiatu Strzeleckiego (stan na dzień 17.06.2008r.) działa 10 
punktów zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin: 
 
- Kwiaciarnia Danuta Baksik, ul. Wyzwolenia 13, Izbicko, 
- CHEMPEST LEŚNICA Wielgosik Marek, ul. śyrowska 46, Leśnica, 
- AGROCENTRUM Sp. z o.o. Pl. Targowy 2, Strzelce Opolskie, 
- ROLNIK Handlowo - Produkcyjna Spółdzielnia Pracy, Pl. Targowy 1, 
Strzelce Opolskie 

- KRIS - ROL Gucz Krystyna, ul. Dworcowa 2, Zalesie Śląskie, 
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kolonowskiem,  
ul. Opolska 70 A, Zawadzkie, 

- Transport Handel Józef Profus, Pl. Wolności 1 A, Zimna Wódka, 
- Agrolandis" Sp. z o.o. ul. Rakoszycka 2 Środa Śląska Oddział Ujazd,  
ul. Starostrzelecka 1, 

- Sklep ogrodniczy „Ogród” Kornelia WęŜyk, ul. Powstańców Śląskich 69, 
Izbicko, 

- „Translas Piotr Weber”,  ul. Gliwicka 55, Ujazd (sklep przy ul. Traugutta). 
 
Na terenie zarówno powiatu, jak i województwa nie funkcjonują instalacje do 
unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin. Na terenie 
powiatu brak równieŜ mogilników. W najbliŜszej odległości znajduje się 
instalacja spalarni odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej 
prowadzona przez SARPI Sp. z o.o. 
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Zidentyfikowane problemy 
 
Do najistotniejszych problemów występujących w gospodarce pestycydami 
naleŜą (za Aktualizacją WPGO): 
 
- brak realizacji obowiązku zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin 
do punktu ich sprzedaŜy (wysokość kaucji pobieranej za opakowania 
pestycydów nie jest wystarczającą zachętą do prawidłowego postępowania 
z odpadami opakowaniowymi), 

- opakowania po pestycydach często pojawiają się w strumieniu odpadów 
komunalnych lub są spalane w warunkach nie gwarantujących 
spełnienia wymagań ochrony środowiska, 

- istnieje moŜliwość istnienia niezinwentaryzowanych mogilników, 
stanowiących szczególne zagroŜenie dla środowiska ze względu na 
moŜliwość migracji zanieczyszczeń do środowiska, 

- brak danych o odpadach przeterminowanych środków ochrony roślin 
będących w posiadaniu rolników indywidualnych oraz znajdujących się w 
magazynach punktów zajmujących się ich obrotem. 

 
 
4.2.9. Odpady zbędnych środków bojowych 
 
Źródła powstawania i ilości wytworzonych odpadów 
 

Właścicielem amunicji jest Agencja Mienia Wojskowego, która jest 
odpowiedzialna za jej rozdysponowanie. Agencji przekazywane są równieŜ 
odłamki, odpady z uŜycia amunicji oraz materiały wybuchowe pochodzące z 
Jednostek Wojska Polskiego. Wg Aktualizacji WPGO na terenie województwa 
opolskiego Siły Zbrojne posiadają 5500 Mg środków bojowych 
rozmieszczonych w dwóch składnicach Materiałów 6 Bazy Materiałowej. 
 

Brak danych o moŜliwej ilości odpadów tego typu zgromadzonych na terenie 
Powiatu Strzeleckiego. 
 

Zidentyfikowane problemy 
 

Za główne problemy w zakresie gospodarowania odpadami zbędnych 
środków bojowych naleŜy uznać (za Aktualizacją WPGO): 
 

- magazynowanie odpadów w okresie dłuŜszym niŜ przewidują to przepisy 
ustawy o odpadach, 

- brak pełnej ewidencji odpadów wymaganej przepisami ustawy o 
odpadach, 

- niewielka liczba instalacji, w których moŜliwe jest bezpieczne dla 
środowiska zagospodarowanie odpadów środków bojowych, 

- duŜa ilość nagromadzonych potencjalnie bardzo niebezpiecznych 
odpadów środków bojowych oraz brak przewidywanych działań w 
zakresie ich unieszkodliwienia stwarza ryzyko zagroŜenia dla środowiska i 
stanu bezpieczeństwa. 
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4.3. Odpady pozostałe – inne niŜ niebezpieczne i komunalne 
 
W trakcie przygotowywania gminnych planów gospodarki odpadami naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie danych wejściowych oraz 
zaktualizowanie ilości wytwarzanych odpadów. Wykorzystując do tego celu 
Wojewódzki System Odpadowy naleŜy mieć świadomość, Ŝe system nie 
obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz odpadów wytworzonych na danym 
terenie (brak pełnej sprawozdawczości w tym zakresie). Dlatego teŜ gminy do 
oszacowania (oprócz WSO) powinny wykorzystać inne alternatywne źródła 
danych i wybrać te, które będą najbardziej zbliŜone do rzeczywistości. 
 
4.3.1. ZuŜyte opony 
 
Źródła powstawania 
 

Odpady o kodzie 16 01 03 – zuŜyte opony powstają głównie w wyniku 
bieŜącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Źródłem tego typu odpadów 
jest równieŜ ogumienie pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie powiatu wytworzono 16,6Mg odpadów o kodzie 16 01 03,  
z czego ilość 5,9Mg została poddana odzyskowi. 
 

Na terenie powiatu brak instalacji do zagospodarowania tego typu odpadów. 
W województwie funkcjonuje instalacja do odzysku zuŜytych opon naleŜąca 
do GóraŜdŜe Cement S.A. - Cementownia w Choruli, w której odpady  
o kodzie 16 01 03 wykorzystywane są jako paliwo alternatywne. 
 
Zidentyfikowane problemy 
 
Wśród problemów związanych z zagospodarowaniem zuŜytych opon 
wyróŜniono: 
 
- nielegalne spalanie części zuŜytych opon, deponowanie ich na 
składowiskach oraz „dzikich wysypiskach”, 

- brak moŜliwości zagospodarowania opon o duŜych rozmiarach (brak 
instalacji przetwarzania), 

- wprowadzanie na rynek importowanych opon o znacznym stopniu 
zuŜycia. 
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4.3.2. Komunalne osady ściekowe 
 

Źródła powstawania 
 

Komunalne osady ściekowe powstają jako uboczny efekt działania 
oczyszczalni ścieków. Ilość powstających osadów uzaleŜniona jest od 
zawartości zanieczyszczeń w ściekach, stosowanej technologii oczyszczania 
oraz stopnia rozkładu substancji w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te 
klasyfikowane są w grupie 19 pod kodem 19 08 05 – ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe.  
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

W tabeli nr 15 przedstawiono wykaz działających na terenie Powiatu 
Strzeleckiego komunalnych oczyszczalni ścieków wraz z ich podstawową 
charakterystyką, wyszczególnieniem ilości wytworzonych w 2006r. osadów 
ściekowych oraz sposobami ich zagospodarowania.  
Podstawowym sposobem wykorzystania osadów ściekowych jest rekultywacja 
terenu, składowanie lub magazynowanie w celu późniejszego 
zagospodarowania. Nie jest to optymalna metoda z punktu widzenia ochrony 
środowiska ze względu na moŜliwość uwalniania zanieczyszczeń z osadów do 
gleby. Odpady nie są poddawane termicznemu unieszkodliwieniu na terenie 
województwa, ani poza jego granicami. 
 
Na terenie powiatu brak instalacji do zagospodarowania osadów w sposób 
inny niŜ ich sezonowanie w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji. 
Jedyną instalacją zdolną do termicznego przetworzenia osadów jest 
Cementownia w Choruli naleŜąca do GóraŜdŜe Cement S.A. 
 
Zidentyfikowane problemy 
 
Do najwaŜniejszych problemów naleŜy zaliczyć (za Aktualizacją WPGO): 
 

- niewykorzystany potencjał energetyczny osadów ściekowych, 
- brak wykorzystania osadów jako materiału kompostowego lub  
do fermentacji, 

- nie spełnianie wymagań kwalifikujących do rolniczego wykorzystania 
osadów np. przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali cięŜkich, 

- zbyt duŜy udział osadów wykorzystywanych do rekultywacji, w 
szczególności rozprowadzanych po powierzchni ziemi, 

- niepełny monitoring gospodarki osadami ściekowymi. 
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Tabela nr 15. Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie Powiatu Strzeleckiego wraz z ich podstawową 
charakterystyką. 

Lp. 
Nazwa 

oczyszczalni 
Obsługiwany 

teren 
RLM  

Średnia 
przepustowość 

[m3/d] 

Rodzaj oczyszczalni 
ścieków 

Ilość 
wytworzonych 

osadów 
ściekowych 
[Mg s.m./rok] 

Sposób 
zagospodarowania 

osadów 
ściekowych 

1. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie, 
Jemielnica 

42517* 6 711 

Mechaniczno – 
biologiczna 

z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów 

495,0 rekultywacja 

2. Zawadzkie Zawadzkie 16831* 1657,0 

Mechaniczno – 
biologiczna 

z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów 

99,0 składowanie 

3. 
Staniszcze 
Małe 

Kolonowskie 8070* 162 
Mechaniczno – 
biologiczna 

9,32 magazynowanie 

4. Ujazd Ujazd 7074* 389 
Mechaniczno –
biologiczna 

16,0 magazynowanie 

* RLM zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację 
źródło: Raport WIOŚ: Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005 – 2006, Opole 2007r. 
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4.3.3. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

 
Źródła powstawania 
 
Odpady z grupy 17 powstają w budownictwie mieszkaniowym, 
przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie w trakcie budowy, 
wykonywania planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. 
Wytwórcami odpadów są najczęściej wyspecjalizowane firmy budowlane,  
a w mniejszym zakresie gospodarstwa domowe. 
 
Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 
Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie powiatu wytworzono 215705,6Mg odpadów z budowy, 
remontów i demontaŜu obiektów, z czego ilość 18875,3Mg została poddana 
odzyskowi (Patrz Tabela nr 17). ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe w 2006r. prace związane 
z rozbiórką duŜego obiektu przemysłowego - Cementowni w Strzelcach 
Opolskich przyczyniły się do powstania ok. 214 000 odpadów, zawyŜając 
bilans wszystkich odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne, a 
szczególnie w grupie 17. Po odjęciu strumienia odpadów z rozbiórki 
Cementowni uwidacznia się przeciętny roczny strumień odpadów w ilości 
1700 Mg (Patrz Tabela nr 16). 
 
Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontaŜu 
zajmują się wytwórcy tych odpadów: firmy budowlane, remontowe i 
demontaŜowe, osoby prywatne prowadzące te prace oraz specjalistyczne 
podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów. 
Odpady budowlane wytwarzane przez osoby fizyczne odbierane są na ogół 
przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. 
 
Częstym sposobem zagospodarowania odpadów budowlanych jest 
poddawanie ich recyklingowi na kruszywa budowlane i drogowe, 
wykorzystywane są one równieŜ do utwardzania powierzchni i niwelacji 
terenu, a takŜe jako warstwy przekładek na składowiskach odpadów innych 
niŜ niebezpieczne i obojętne. 
 
Zezwolenie na odzysk tego typu odpadów posiadają np. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, 
Jan Klimek z Błotnicy Strzeleckiej, Nadleśnictwo Zawadzkie. Szczegółowe 
zestawienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zagospodarowania odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne, w tym 
odpadów z grupy 17 przedstawiono w tabeli nr 18 w rozdziale 4.3.7 
Instalacje do zagospodarowania odpadów innych niŜ niebezpieczne. 
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Zidentyfikowane problemy 
 

Do najwaŜniejszych problemów naleŜy zaliczyć (za Aktualizacją WPGO): 
 

- system zbierania odpadów z grupy 17 nie obejmuje wszystkich 
wytwórców, 

- brak selektywnego zbierania odpadów, co utrudnia ich późniejsze 
zagospodarowanie, 

- niedostateczny stopień odzysku i recyklingu odpadów, 
- brak odpowiedniej liczby instalacji i obiektów prowadzących odzysk i 
recykling odpadów, 

- deponowanie części odpadów na „dzikich wysypiskach” lub w innych 
niewłaściwych miejscach. 

 
 

4.3.4. Odpady opakowaniowe 
 

Źródła powstawania 
 

Odpady opakowaniowe klasyfikowane w grupie 15 01 powstają w wyniku 
stosowania opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych w 
całym systemie obrotu towarami i wyrobami. Odpady te powstają na terenie 
zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych i innych podmiotów 
gospodarczych, ich źródłem są równieŜ gospodarstwa domowe i obiekty 
uŜyteczności publicznej – szkoły, urzędy, itp. Omawiane w niniejszym 
rozdziale odpady opakowaniowe to odpady z podgrupy 15 01 z wyłączeniem 
15 01 10* oraz 15 01 11* zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. 
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

Według danych WSO zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006” w roku 
2006r. na terenie powiatu w podmiotach gospodarczych wytworzono  
220,7 Mg odpadów opakowaniowych (podgrupa 15 01 z wyłączeniem  
15 01 10* i 15 01 11*) – Patrz Tabela nr 16, natomiast ilość 14065,9Mg 
została poddana odzyskowi – Patrz Tabela nr 17.  
Dodatkowo szacuje się, Ŝe dzięki systemowi selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w 2006r. zebrano ok. 3400 Mg odpadów opakowaniowych  
(wg Sprawozdania z realizacji…). Szacuje się, Ŝe dostęp do systemu 
selektywnej zbiórki odpadów ma ponad 90% mieszkańców Powiatu.  
 

Podstawę systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi stanowi: 
 

- przyporządkowanie odpowiedzialności za osiąganie wymaganych 
poziomów recyklingu do przedsiębiorców wprowadzających na rynek 
opakowania i produkty w opakowaniach, 

- zobowiązanie gmin do zapewnienia warunków selektywnej zbiórki 
odpadów na potrzeby dalszego zagospodarowania np. poprzez odzysk,  
a w tym recykling. 
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W Powiecie Strzeleckim odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony jest  
w instalacjach naleŜących do: 
 

- PACKPROFIL Sp. z o.o. w Kolonowskiem – głównie odpady z papieru i 
tektury, 

- Przedsiębiorstwo Innowacyjno – WdroŜeniowe Ochrony Środowiska 
EKOPLAST Opole Sp. z o.o. w Otmicach – głównie odpady tworzyw 
sztucznych, 

- MERCUR Sp. z o.o. w Staniszczach Małych – odpady tworzyw sztucznych. 
 

Szczegółowe zestawienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zagospodarowania odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne, w tym 
odpadów opakowaniowych przedstawiono w tabeli nr 18 w rozdziale 4.3.7 
Instalacje do zagospodarowania odpadów innych niŜ niebezpieczne. 
 

Zidentyfikowane problemy 
 

Wśród zidentyfikowanych problemów w powiecie naleŜy wymienić  
(za Aktualizacją WPGO): 
 

- brak pełnego rejestru przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, 
odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych, 

- niedostatecznie rozwinięty i nieefektywny system selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych w gminach, 

- niewielki postęp w zakresie wydzielania odpadów opakowaniowych  
ze strumienia odpadów komunalnych, 

- mała liczba instalacji do przetwarzania odpadów, szczególnie innych niŜ 
papierowe, 

- wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych o osiągniętych 
poziomach odzysku i recyklingu opakowań. 

 
 

4.3.5. Odpady z wybranych gałęzi przemysłu, których 
zagospodarowanie stwarza problemy 

 

Źródła powstawania 
 

Odpady inne niŜ niebezpieczne i komunalne stanowią największy strumień 
odpadów wytwarzanych zarówno w Polsce, jak i Powiecie. W odróŜnieniu do 
odpadów komunalnych, których powstawanie jest związane z bytowaniem 
człowieka, odpady te powstają głównie w sektorze gospodarczym, za który 
uwaŜa się poszczególne branŜe przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre 
usługi. 
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

W tabeli nr 16 przedstawiono ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne i 
komunalne wytworzonych na terenie Powiatu Strzeleckiego, na bazie danych 
WSO za 2006r., z pominięciem strumienia odpadów powstałego w wyniku 
rozbiórki Cementowni Strzelce Opolskie.  
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Tabela nr 16. Rodzaj i ilość wytworzonych odpadów innych niŜ niebezpieczne 
i komunalne na terenie powiatu w 2006r. 

Ilość odpadów 
wytworzonych w 2006r. 

Grupa Nazwa grupy 
Masa  

odpadów [Mg] 
% 

1 2 3 4 

02 02 – Odpady z 
przygotowania i przetwórstwa 
produktów spoŜywczych 
pochodzenia zwierzęcego 

29,9 0,16 

02 07 – Odpady z produkcji 
napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych (z 
wyłączeniem kawy, herbaty i 
kakao) 

4961,0 27,32 

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

RAZEM 4990,9 27,48 

03 01 – Odpady z przetwórstwa 
drewna oraz z produkcji płyt i 
mebli 

2664,9 14,67 

03 01 – Odpady z produkcji 
oraz przetwórstwa masy 
celulozowej, papieru i tektury 

772,8 4,26 

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

RAZEM 3437,7 18,93 

04 01 – Odpady z przemysłu 
skórzanego i futrzarskiego 

66,9 0,37 

04 02 – Odpady z przemysłu 
tekstylnego 

46,9 0,26 
04 – Odpady z przemysłu 
skórzanego, futrzarskiego i 
tekstylnego 

RAZEM 113,8 0,63 

07 – Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i 
stosowania produktów 
przemysłu chemii organicznej 

07 02 – Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i 
stosowania tworzyw sztucznych 
oraz kauczuków i włókien 
syntetycznych 

150,0 0,83 

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

08 01 – Odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb 
i lakierów 

0,1 0,001 

10 01 – Odpady z elektrowni i 
innych zakładów 
energetycznego spalania paliw 
(z wyłączeniem grupy 19) 

2827,5 15,57 

10 09 – Odpady z odlewnictwa 
Ŝelaza 

929,5 5,12 

10 – Odpady z procesów 
termicznych 

RAZEM 3757,0 20,69 

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

12 01 – Odpady z kształtowania 
oraz fizycznej i mechanicznej 
obróbki powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych 

122,9 0,68 
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cd. tabeli nr 16 
1 2 3 4 

15 01 – Odpady opakowaniowe 
(włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 

220,7 1,22 

15 02 – Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne 

1,0 0,01 

15 - Odpady opakowaniowe; 
sorbenty, tkaniny do 
wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach 

RAZEM 221,7 1,22 

16 01 – ZuŜyte lub nienadające 
się do uŜytkowania pojazdy 
(włączając maszyny 
pozadrogowe), odpady z 
demontaŜu, przeglądu i 
konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem grup 13 i 14 oraz 
podgrup 16 06 i 16 08) 

282,3 1,55 

16 02 – Odpady urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych 

66,3 0,01 

16 03 – Partie produktów 
nieodpowiadające wymaganiom 
oraz produkty przeterminowane 
lub nieprzydatne do uŜytku 

6,8 0,04 

16 11 – Odpady z okładzin 
piecowych i materiały 
ogniotrwałe 

1853,4 10,21 

16 - Odpady nieujęte w innych 
grupach 

RAZEM 2208,8 11,80 

17 01 – Odpady materiałów i 
elementów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 

889,5 4,90 

17 02 – Odpady z drewna, 
szkła, i tworzyw sztucznych 

7,1 0,04 

17 03 – Odpady asfaltów, smół 
i produktów smołowych 

0,4 0,00 

17 04 – Odpady i złomy 
metaliczne oraz stopów metali 

546,7 3,01 

17 05 – Gleba i ziemia 
(włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych oraz 
urobek z pogłębiania) 

247,3 1,36 

17 06 – Materiały izolacyjne 
oraz materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 

0 0,00 

17 09 – Inne odpady z budowy, 
remontów i demontaŜu 

23,7 0,13 

17 - Odpady z budowy, 
remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych) 

RAZEM 1714,7 9,44 
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cd. tabeli nr 16 
1 2 3 4 

19 08 – Odpady z oczyszczalni 
nieujęte w innych grupach 

734,4 4,04 

19 09 – Odpady z uzdatniania 
wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych 

0,2 0,001 

19 12 – Odpady z 
rozdrabniania odpadów 
zawierających metale 

773,8 4,26 

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

RAZEM 1508,4 8,31 

RAZEM 18160,7 100 

 

PoniŜej na wykresie nr 2 zaprezentowano rozkład wytwarzanych odpadów 
innych niŜ niebezpieczne i komunalne w podziale na grupy. 
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Wykres 2. Udział poszczególnych grup odpadów w ogólnej masie odpadów 
innych niŜ niebezpieczne i komunalne wytworzonych w 2006r. na terenie 
Powiatu Strzeleckiego. 
 

Jak wynika z powyŜszego głównymi odpadami w Powiecie Strzeleckim są 
odpady z rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa Ŝywności (grupa 02 - 
27,48% ogółu odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne), kolejne pod 
względem ilości są odpady z procesów energetycznych (grupa 10 - 20,69%), 
kolejną znaczącą pozycję stanowią odpady z grupy 03 (18,93%) z przemysłu 
meblarskiego i obróbki drewna, znaczący udział mają równieŜ odpady z grup 
16, 17 oraz 19. PoniŜej w tabeli nr 17 zaprezentowano ilości odpadów innych 
niŜ niebezpieczne i komunalne poddanych procesom unieszkodliwienia i 
odzysku na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2006r. Dane pochodzą ze 
Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2004 – 2006. 
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Tabela nr 17. Ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne 
poddanych procesom unieszkodliwienia i odzysku na terenie powiatu w 2006 
roku. 

2006 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Masa 

[Mg] 
Oznaczenie 
procesu 

1 2 3 4 

10 01 01 
śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

225,7 R11, R12, R13, R14 

10 02 08 
Odpady stałe z oczyszczania gazów 
odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne 

116,3 R11, R12, R13, R14 

10 09 06 
Rdzenie i formy odlewnicze przed 
procesem odlewania inne niŜ 
wymienione w 10 09 05 

75,5 R11, R12, R13, R14 

10 09 08 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 
odlewania inne niŜ wymienione w 10 09 
07 

854,0 R11, R12, R13, R14 

12 01 21 
ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŜ 
wymienione w 12 01 20 

11,0 R11, R12, R13, R14 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13788,3 R11, R12, R13, R14 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,2 R11, R12, R13, R14 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 277,4 R11, R12, R13, R14 

16 01 03 ZuŜyte opony 5,9 R11, R12, R13, R14 

16 01 17 Metale nieŜelazne 56,8 R11, R12, R13, R14 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

17687,5 R11, R12, R13, R14 

17 01 02 Gruz ceglany 385,5 R11, R12, R13, R14 

17 01 07 

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

198,3 R11, R12, R13, R14 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 50,0 R11, R12, R13, R14 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 0,4 R11, R12, R13, R14 

17 02 01 Drewno 13,4 R11, R12, R13, R14 

17 02 02 Szkło 4,3 R11, R12, R13, R14 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 12,3 R11, R12, R13, R14 

17 03 80 Odpadowa papa 59,0 R11, R12, R13, R14 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 0,2 R11, R12, R13, R14 

17 04 02 Aluminium 1,3 R11, R12, R13, R14 

17 04 05 śelazo i stal 3,0 R11, R12, R13, R14 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 
niŜ wymienione w 17 05 03 

136,4 R11, R12, R13, R14 
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cd. tabeli nr 17 
1 2 3 4 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niŜ 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

1,9 R11, R12, R13, R14 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontaŜu inne niŜ wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

321,8 R11, R12, R13, R14 

19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

2565,0 R10 

19 12 01 Papier i tektura 897,8  R11, R12, R13, R14 

Łącznie 37 749,5 - 

 
 

4.3.6. Odpady z wypadków i powaŜnych awarii 
 

Źródła powstawania 
 

Odpady te powstają w wyniku usuwania skutków wypadków, zdarzeń 
losowych (np. poŜary, wypadki samochodowe) i powaŜnych awarii przez 
jednostki specjalistyczne ratownictwa chemicznego, drogowego itp.  
 

Odpady - ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu 
 

Odpady te to najczęściej odpady niebezpieczne (zwłaszcza rozlane płyny), 
których ilość jest trudna do oszacowania. Wg bazy danych WIOŚ Opole na 
terenie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31.12.2006r. zlokalizowana 
jest tylko jedna instalacja zakwalifikowana do grupy ZDR – zakładów 
stwarzających duŜe ryzyko powaŜnej awarii - naleŜąca do „UNIMOT - 
EXPRESS” Sp. z o.o. w Zawadzkiem. W 2006r. nie stwierdzono powaŜnej 
awarii na terenie Powiatu Strzeleckiego. 
 

Na terenie Powiatu nie przewidziano zakładu do unieszkodliwiania tego 
rodzaju odpadów. NaleŜy podkreślić, iŜ obecnie nie ma systemu 
zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku klęsk Ŝywiołowych, 
powodzi, wichur itp. Z doświadczeń krajowych wynika, Ŝe odpady powstające 
podczas zdarzeń tego typu mogą stwarzać problemy np. pod względem 
wskazania podmiotu odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie. 
 

Z uwagi na brak informacji na temat ilości wytworzonych w tej grupie 
odpadów odstąpiono od prognozowania ich ilości w dalszej części planu. 
 

Zidentyfikowane problemy 
 

Zgodnie z Aktualizacją WPGO do problemów z odpadami tego typu naleŜy 
zaliczyć: 
 

- potencjalne trudności ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za 
zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie zdarzeń losowych, 

- brak rezerw finansowych przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów, 
- brak rzeczywistego systemu zagospodarowania odpadów powstających w 
wyniku klęsk Ŝywiołowych. 
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4.3.7. Instalacje do zagospodarowania odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i komunalne 

 
PoniŜej w tabeli nr 18 przedstawiono zestawienie funkcjonujących na terenie 
Powiatu Strzeleckiego instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
innych niŜ niebezpieczne i komunalne. Natomiast rysunek nr 6 przedstawia 
rozmieszczenie w/w instalacji. 
 

Rys. 6 Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów 
innych niŜ niebezpieczne i komunalne na terenie Powiatu Strzeleckiego.

 
Instalacje do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów innych 
niŜ niebezpieczne i komunalne 
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Tabela nr 18. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niŜ niebezpieczne i komunalne,  
stan na 2006r. 

Lp. Nazwa i rodzaj instalacji Miejscowość 
Kod  

odpadu 

Rodzaj 
procesu 
[R/D] 

Projektowana  
moc przerobowa 

[Mg/rok] 
1 2 3 4 5 6 

1. Jan Klimek 
ul. Polna 6 

Błotnica Strzelecka 

17 01 01  
17 01 02 
17 01 03 
17 05 04 

R14 

15 000 
6 000 
4 000 
30 000 

2. 
Ślusarstwo s.c. Teresa i Marcin 
Maciejczyk, Roman Maciejczyk 

ul. Mała 2a 
Dziewkowice 

17 04 05 R14 100 

3. 
Warsztat Ślusarsko – Mechaniczny 

Dariusz Tarliński 
ul. Jemielnicka 6 
Dziewkowice 

17 04 05 R14 120 

4. Warsztat Ślusarski Jan Maciejczyk 
ul. Lompy 37 
Dziewkowice 

17 04 05 R14 200 

5. 
PERI Polska Sp. z o.o. 

Zakład Produkcyjny Fosowskie 
ul. DzierŜonia 3 
Kolonowskie 

03 01 05 R1 1 000 

6. 
PACKPROFIL Sp. z o.o. 
Maszyna tekturnicza 

ul. Zakładowa 3 
Kolonowskie 

03 03 99 
15 01 01 
15 01 05 
19 12 01 

R3 
R14, R3 
R14 
R14 

1 800 
29 700 
20 000 
9100 

7. IZOBUD Sp. z o.o. 
ul. Leśna 4 
Łąki Kozielskie 

10 01 02 R14 8000 

8. 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – 
WdroŜeniowe Ochrony Środowiska  
EKOPLAST Opole Sp. z o.o. 

ul. Kopernika 1A 
Otmice 

15 01 02 
15 01 06 

R15 
95 
95 

9. MERCUR Sp. z o.o. 
ul. Haupstocka 4 
Staniszcze Małe 

15 01 02 
17 02 03 

R14 
400 
400 

10. 
AUTO-ZŁOM Czesław Mik 
Stacja demontaŜu pojazdów 

ul. 1 Maja 61 
Strzelce Opolskie 

16 01 06 R15 50 

11. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Strzelcach Op. S.A. 
ul. 1 Maja 59 
Strzelce Opolskie 

16 01 06 R15 100 

12. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -

Handlowo - Usługowe  
„Meble Pyka” Sp.j. 

ul. Krakowska 71 
Strzelce Opolskie 

03 01 05 D10 234 
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cd. Tabeli 18 
1 2 3 4 5 6 

13. 
Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. 
z o.o. 

ul. Mickiewicza 2 
Strzelce Opolskie 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 01 81 
17 05 04 
17 05 06 
17 05 08 

R14 

50 
50 
50 
2 000 
50 
400 
50 
50 

14. INNOTECH G. Kampa 
ul. Zakładowa 11 
Strzelce Opolskie 

07 02 13 R14 12 

15. 
P.W.U. „OPOL-EKO-GUM”  

Piotr Spik 
ul. Fabryczna  
Szymiszów 

04 01 99 
07 02 80 
07 02 99 
16 01 03 
16 01 99 
19 12 04 

R14 

500 
2000 
1500 
3500 
2500 
500 

16. Franczyk Drób Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 5 

Ujazd 

10 01 01 
17 01 07 
10 02 21 

R14 
R14 
D10 

140 
30 

15 000 

17. KOLTRAM Sp. z o.o. 
ul. Lubliniecka 6 
Zawadzkie 

10 09 80 
12 01 01 
12 01 02 
17 04 01 
17 04 05 

R14 

200 
10 
300 
1 
400 

18. 
Państwowe Gospodarstwo Leśne – 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Zawadzkie 

ul. Strzelecka 6 
Zawadzkie 

01 03 06 
01 04 09 
10 01 01 
17 01 01 

R14 

3 000 
2 000 
1 500 
1 000 

19. 
TECHNODREW POLSKA 

WyposaŜanie wnętrz Sp. z o.o. 
Kocioł wodny UKS-75kW 

ul. Krótka 3 
Zawadzkie 

03 01 05 D10 20 

 źródło: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Opole 2008r. 
  Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2004 – 2006. 
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4.3.8. Składowiska odpadów przemysłowych 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego brak jest czynnych typowych składowisk 
odpadów przemysłowych. JednakŜe funkcjonujące składowiska odpadów 
komunalnych (innych niŜ niebezpieczne i obojętne) mogą przyjmować odpady 
róŜne od komunalnych, i tak: 
 
1. Składowisko odpadów komunalno-przemysłowych w Kielczy, gmina 
Zawadzkie: 

 
- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa 
i rybołówstwa z grupy 02, 

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

- odpady z procesów termicznych z grupy 10, 
- odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŜelaznych z grupy 11, 

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

- odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach z grupy 15, 

- odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych z grupy 17, 

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

 
2. Składowisko odpadów komunalnych w Krasowej, gmina Leśnica: 
 
- odpady gruzu budowlanego z grupy 17 01, 
 
3. Składowisko odpadów komunalnych w Szymiszowie, gmina Strzelce 
Opolskie: 

 
- odpady gruzu budowlanego z grupy 17 01. 
 
Ustalono równieŜ, iŜ na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się  
2 zrekultywowane składowiska odpadów przemysłowych: 
 
- składowisko odpadów Huty „Andrzej” w Barucie gmina Jemielnica, 
- składowisko odpadów BLACHOWNIA S. A. w Ujeździe. 
 
PoniŜej przedstawiono krótką charakterystykę tych obiektów. 
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Składowisko odpadów Huty „Andrzej” w Barucie gm. Jemielnica 
 
Nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane jest po lewej stronie drogi  
w miejscowości Barut, w odległości ok. 1km od Jemielnicy. W latach 1969 -
1976 Huta „Andrzej” w Zawadzkiem składowała na terenie nieczynnego 
wyrobiska w Barucie odpady poprodukcyjne. Szacowana ilość 
zdeponowanych odpadów poprodukcyjnych wynosi 45000m3. Dodatkowo 
składowano bliŜej nieokreślone ilości odpadów komunalnych.  
Na składowisku (według informacji Huty „Andrzej”) zdeponowane zostały 
odpady (wg obowiązującej obecnie klasyfikacji): 
 
- kod 19 08 14 – szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niŜ wymienione w 19 08 13 – odpady 
poneutralizacyjne z neutralizacji ścieków kwaśnych mlekiem wapiennym 
- w ilości ok. 62 %, 

- kod 05 06 03 – inne smoły - szlamy tzw. poczadnicowe (generatorowe) 
powstałe przy oczyszczaniu gazu generatorowego wytwarzanego 
w procesie zgazowania węgla na potrzeby huty - w ilości ok. 12 % - odpad 
niebezpieczny, 

- kod 10 09 08 - zuŜyte rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 
inne niŜ wymienione w 10 09 07 - zuŜyte materiały formierskie - w ilości 
ok. l %, 

- kod 10 09 03 - ŜuŜle odlewnicze - spieki i bryły z odlewania Ŝeliwa  
ok. 15 %, 

- kod 19 09 99, 19 09 03 - odpady z uzdatniania wody tzn. osady 
z dekarbonizacji wody i inne w ilości - zuŜyte złoŜe filtracyjne i wapno 
pokarbidowe - ok. 6 %, 

- kod 10 01 80 - mieszanki popiołowe - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych w ilości ok. 3%, 

- kod 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
w ilości ok. 1%. 

 
Na podstawie istniejących dokumentów nie moŜna określić czy był ustalony 
wówczas sposób zabezpieczenia dna wyrobiska przed przesiąkaniem 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Rekultywacja składowiska odbywała 
się w latach 1976 – 1979, zgodnie z kierunkiem określonym przez Urząd 
Gminy w Jemielnicy przeznaczającym ten terenu na pastwisko. Wykonano 
niwelację terenu oraz przykrycie warstwą wapna. W międzyczasie nadal były 
tam składowane nielegalnie odpady komunalne. Po ich usunięciu przykryto 
teren 15cm warstwą ziemi i obsiano trawą. Rekultywacja była prowadzona w 
oparciu o projekt sporządzony przez zakładowe biuro konstrukcyjne.  
W dniu 06.06.1980 r. sporządzono „Notatkę Urzędową” podpisaną przez  
Z-cę Dyrektora Huty ds. pracowniczych mgr inŜ. J. Trojoka i Naczelnika 
Gminy Jemielnica mgr inŜ. Pawła Sonsalę, dotyczącą wykonania rekultywacji 
byłego składowiska odpadów w Barucie. W notatce stwierdzono, Ŝe Urząd 
Gminy nie wnosi zastrzeŜeń do jakości wykonanych zabiegów 
rekultywacyjnych oraz Ŝe od daty spisania notatki nadzór nad terenem 
przejmuje Urząd Gminy w Jemielnicy. 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 76 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

Według „Dokumentacji geologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w 
rejonie składowiska odpadów w Barucie”, W. Jaworski i M. Przezdzienk, 
Opole, listopad 2002 r., stwierdzono w trakcie wierceń występowanie 
utworów antropogenicznych. Wydzielono tutaj dwa rodzaje osadów: nasypy 
niekontrolowane o róŜnym składzie oraz charakterystyczne odpady 
pochodzenia pohutniczego. Do pierwszego wydzielenia (nasypy) zaliczono 
zarówno gruzy, jak i nie rozpoznane odpady. Zaliczono tutaj równieŜ nasypy 
uformowane głównie z humusu, które stwierdzono powyŜej odpadów 
pohutniczych (warstwa humusu, którą przykryto osady poczadnicowe 
procesie wykonanej rekultywacji). Jako odrębne wydzielono nawiercone 
odpady pohutnicze, które łatwo dało się organoleptycznie rozpoznać. Są to 
odpady o szaro-czarnej i czarnej barwie oraz intensywnym zapachu fenoli, 
zidentyfikowane jako osady poczadnicowe.  
 
Badania laboratoryjne wykazały duŜe stęŜenia zanieczyszczeń 
w zdeponowanych osadach poczadnicowych. Stwierdzono ponadnormatywne 
ilości metali cięŜkich i fenoli. W pozostałych wykonanych odwiertach, w tym 
w nawierconych nasypach uformowanych przypuszczalnie równieŜ 
z odpadów pohutniczych stwierdzono punktowe zanieczyszczenia zwłaszcza 
niklem i kadmem. Przy czym kadm w rejonie badań ma podwyŜszone tło, 
a jego obecność w gruncie nie musi być związana ze zdeponowanymi 
odpadami. 
 
Istotnym faktem jest, iŜ ujęcie wody w Jemielnicy znajduje się w odległości 
ok. l km na zachód od omawianego składowiska odpadów w Barucie. Zasięg 
leja depresji dla tego ujęcia wynosi 366m, a więc znacznie przybliŜa się do 
składowiska. Szacowany czas poziomego przepływu z rejonu składowiska do 
ujęcia wynosi ok. 15-18 lat. PowyŜsze dane wskazują, iŜ ujęcie wody w 
Jemielnicy jest bardzo powaŜnie zagroŜone przez zdeponowane w Barucie 
odpady. Otwartą kwestią jest czas pionowej migracji zanieczyszczeń przez 
strefę aeracji. Przy czym zwraca się uwagę, iŜ pierwsze odpady zostały 
zdeponowane na wysypisku ponad 30 lat temu, a migracji zanieczyszczeń 
sprzyjają procesy wietrzenia stropu wapieni uruchomione w wyniku zdjęcia 
pokrywy słabo przepuszczalnych glin. Zanieczyszczenie zbiornika wapienia 
muszlowego jest bardzo powaŜnym zagroŜeniem dla całego regionu, gdyŜ jest 
to podstawowy poziom wodonośny na tym obszarze. 
 
Składowisko odpadów BLACHOWNIA S.A. w Ujeździe 
 
Brak danych na temat budowy i zabezpieczeń składowiska. Według danych 
uŜytkownika na składowisku złoŜono ok. 15000Mg odpadów głównie 
odpadów poremontowych w postaci gruzu budowlanego, papy, materiałów 
mineralnych, złomu, opon. Na składowisku nie składowano odpadów 
poprodukcyjnych i niebezpiecznych.  
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4.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i 
transportu odpadów 

 
Tabela nr 19. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania i transportu odpadów mających swą siedzibę na terenie powiatu. 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

Rodzaj 
działalności 
T – transport  
Z – zbieranie 

1 2 3 4 

1. Transport CięŜarowy M. Pietrowski 
ul. Leśna 21 

Błotnica Strzelecka 
T 

2. KONSTALMET F. Piosek 
ul. Szkolna 1 
Gąsiorowice 

Z 

3. 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska w Izbicku 
ul. Powstańców Śl. 26 

Izbicko 
T 

4. Sklep ogrodniczy „Ogród” K. WęŜyk 
ul. Powstańców Śl. 69 

Izbicko 
Z 

5. Gabart s.c. A. Hurek, G. Hurek ul. Stawowa 41, Izbicko T, Z 

6. Kwiaciarnia D. Baksik ul. Wolności 13, Izbicko Z 

7. P.U.H. TRANSKOM R. Białdyga 
ul. Zwycięstwa 1, 

Jaryszów 
T 

8. 
Firma Transport CięŜarowy i Handel 

Opałem K. Jelito 
ul. DzierŜonia 1, 
Jemielnica 

T 

9. 
J. K. TRANS Międzynarodowa Spedycja 

J. Kucharczyk 
ul. Leśna 4, Jemielnica T 

10. 
Zakład Transportowo-Handlowy 
Autoholowanie Spedycja R. Kubzda 

ul. Marka Prawego 8 
Jemielnica 

T 

11. 
Centrum Handlowo – Usługowe  

I. Kubzda 
ul. Św. Wojciecha 16A 

Jemielnica 
Z 

12. EKO-TRANSPORT K. Mrowiec 
ul. Wiejska 74 
Kadłubiec 

T 

13. Usługi Transportowe K. Pigło 
ul. Wiejska 80 
Kadłubiec 

T 

14. KLIMBART B. Piaszczyński 
ul. Fabryczna 6 
Kolonowskie 

T, Z 

15. Firma Transportowa J. Zielonka 
ul. Opolska 48, 
Kolonowskie 

T 

15. PPHU RUMO 
ul. Polna 8a, 
Kolonowskie 

Z 

16. 
Firma Handlowo-Transportowa K.K.A. 

K. Kurelowski 
ul. Dworcowa 9, Leśnica T 

17. Cartrans J. Prusko ul. Góreckiego 6, Lesnica T 

18. CHEMPEST – Leśnica M. Wilegosik ul. śyrowska 46, Leśnica Z 

19. PHU BROSTAL A. Bronowicka ul. Kopernika 1a, Otmice T, Z 

20. PW Transhan B. Jeziorowski ul. Kopernika 3a, Otmice T, Z 

21. KAMIL-TRANS A. DŜuła 
ul. Niemodlińska 73 

Opole 
Z 

21. PTHU K. Biniek 
ul. Dworcowa 15, 

Rozmierz 
Z 

22. Transport CięŜarowy i Handel K. Krupa 
ul. Ujazdowska 19 
Sieroniowice 

T 

23. MERCUR Sp. z o.o. 
ul. Haupstocka 4 
Staniszcze Małe 

Z 
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   cd. tabeli nr 19 
1 2 3 4 

24. F. H. U WISBUD W. Wiszniewski 
ul. Jarzębowa 8 
Strzelce Opolskie 

T, Z 

25. PPHU STALMET 
ul. Jarzębowa 8 
Strzelce Opolskie 

T, Z 

26. OPOLZŁOM SJ  Madejczyk – Nowicki 
ul. Krakowska 28a/2 
Strzelce Opolskie 

T, Z 

27. LOTRANS Polska Sp. z o.o. 
ul. Marka Prawego 11 
Strzelce Opolskie 

T 

28. 
Rolnik Handlowo-Produkcyjna  

Spółdzielnia Pracy 
ul. Marka Prawego 24 
Strzelce Opolskie 

Z 

29. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i 

Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 2  
Strzelce Opolskie 

T, Z 

30. 
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo  
Strzelce Opolskie 

ul. Moniuszki 7 
Strzelce Opolskie 

T 

31. Transport CięŜarowy P. Kozioł 
ul. OkręŜna 80 
Strzelce Opolskie 

T 

32. Gabinet Weterynaryjny J. Piskoń 
ul. Opolska 32 
Strzelce Opolskie 

T 

33. Pawilon Handlowy A i B P. Kałamajski 
ul. Strzelców Bytom. 18 
Strzelce Opolskie 

T, Z 

34. Firma Usługi Transportowe S.Miszczuk 
Oś. Piastów Śl. 1/36 
Strzelce Opolskie 

T 

35. AGROCENTRUM Sp. z o.o. 
Plac Targowy 2 
Strzelce Opolskie 

Z 

36. KLAUS TRANS K. Kozioł ul. 3-go Maja 27, Ujazd T 
37. TRANSLAS P. Weber ul. Gliwicka 55,  Ujazd Z 

38. 
Zakład gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Ujeździe 

ul. Piotra Skargi 1, Ujazd T 

39. Usługi Transportowe Z. Małota ul. Spacerowa 32, Ujazd T 
40. Zakład K. M. D. – 3 D. Kula ul. Spacerowa 39, Ujazd T 

41. 
Agrolandis Sp. z o.o. Środa Śląska, 

Oddział Ujazd 
ul. Starostrzelecka 1, 

Ujazd 
Z 

42. KRIS – ROL K. Gucz 
ul. Dworcowa 2 
Zalesie Śląskie 

Z 

43. AD AUTO Części Serwis U. i A. Jałowy 
ul. Wiejska 27 
Zalesie Śląskie 

Z 

44. P. U. H. A. Burkacki 
ul. Kolejowa 4, 
Zawadzkie 

Z 

45. Z&R Sp. z.o.o. 
ul. Opolska 55 
Zawadzkie 

Z 

46. Usługi Transportowe J. Pabich 
ul. Opolska 70 
Zawadzkie 

T 

47. Firma Transport Handel J. Profus 
Plac Wolności 1a 
Zimna Wódka 

Z 

 

Zestawienie powyŜsze jest uzupełniane przez posiadaczy odpadów 
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie 
lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności  
(Dz. U. z 2003r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.). 
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5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI. 
 
Prognozy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przygotowano 
opierając się na wytycznych zawartych w: 
 
- „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010” (KPGO 2010), 
Ministerstwo Środowiska, grudzień 2006r., 

- „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” 
(WPGO), Atmoterm S.A. marzec 2008r. 

 

W trakcie przygotowywania prognozy w gminnych planów gospodarki 
odpadami naleŜy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie danych 
wejściowych oraz zaktualizowanie ilości wytwarzanych odpadów. 
Wykorzystując do tego celu Wojewódzki System Odpadowy naleŜy mieć 
świadomość, Ŝe system nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz 
odpadów wytworzonych na danym terenie (brak pełnej sprawozdawczości w 
tym zakresie). Dlatego teŜ gminy do oszacowania (oprócz WSO) powinny 
wykorzystać inne alternatywne źródła danych i wybrać te, które będą 
najbardziej zbliŜone do rzeczywistości. 
 
 
5.1. Odpady komunalne 
 
Czynniki wpływające na zmianę 
 

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie 
Powiatu określono na podstawie danych statystycznych (prognozy 
demograficzne GUS), dane zawarte w rozdziale 4 – Charakterystyka i analiza 
aktualnego stanu gospodarki odpadami w powiecie oraz wskaźniki  
i prognozy zawarte w KPGO 2010 i Aktualizacji WPGO. 
 

Zgodnie z Planami wyŜszego szczebla przyjęto załoŜenia: 
 

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego 
wytwarzanych odpadów komunalnych, 

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się 
będzie na poziomie 1% rocznie, 

- nastąpi wzrost selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% do 15%  
w 2010, co pociągnie za sobą zmiany ilości i składu odpadów 
niesegregowanych, zmniejszy się w nich zawartość papieru, tworzyw 
sztucznych, szkła i metalu. 

 

Do głównych czynników wpływających na zmiany ilości i składu 
powstających w danym regionie odpadów komunalnych zaliczyć naleŜy: 
liczebność mieszkańców, poziom ich zamoŜności, wysokość PKB, rodzaj 
zatrudnienia (przemysł, rolnictwo, turystyka itp.), poziom świadomości 
ekologicznej i przyzwyczajenia mieszkańców.  
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Prognoza ilościowo - jakościowa 
 

Do oszacowania ilości powstających odpadów przyjęto załoŜenia szczegółowe: 
 

- stały udział procentowy odpadów ulegających biodegradacji zgodnie  
z załoŜeniami przyjętymi w rozdziale 4.1.2 dla roku bazowego 2006, 

- wskaźnik nagromadzenia odpadów dla obszarów miejskich 
410 kg/M/rok, udział odpadów biodegradowalnych 57%, 

- wskaźnik nagromadzenia odpadów dla obszarów wiejskich 
230 kg/M/rok, udział odpadów biodegradowalnych 36%, 

- prognoza liczby mieszkańców wg danych GUS – tabele nr 1 i nr 2, 
- skład morfologiczny wg KPGO 2010 – tabela nr 6. 
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Tabela nr 20. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych z uwzględnieniem składu morfologicznego  
w latach 2010 – 2018 na terenie Powiatu Strzeleckiego (na podstawie KPGO 2010). 

Rok 2010 Rok 2013 Rok 2020 

Miasto Wieś Razem Miasto Wieś Razem Miasto Wieś Razem Lp. Rodzaj frakcji 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

1 
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

2750 3262 6012 2656 3300 5956 2563 3365 5928 

2 Odpady zielone 167 725 892 161 733 894 155 748 903 

3 Papier i tektura 1666 2174 3840 1610 2200 3810 1553 2243 3796 

4 Odpady wielomateriałowe 333 544 877 322 550 872 311 561 872 

5 Tworzywa sztuczne 1166 2174 3340 1127 2200 3327 1087 2243 3330 

6 Szkło 667 1450 2117 644 1467 2111 621 1495 2116 

7 Metal 417 906 1323 402 917 1319 388 935 1323 

8 OdzieŜ i tekstylia 83 181 264 80 183 263 78 187 265 

9 Drewno 167 362 529 161 367 528 155 374 529 

10 Odpady niebezpieczne 83 181 264 80 183 263 78 187 265 

11 Odpady mineralne 833 6161 6994 805 6234 7039 777 6356 7133 

RAZEM 8332 18120 26452 8048 18334 26382 7766 18694 26460 

 
Przedstawione powyŜej dane mają charakter szacunkowy, jednakŜe podane w oparciu o KPGO 2010 w duŜej mierze 
powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. 
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Tabela nr 21. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  
w latach 2010 – 2020 z wyszczególnieniem frakcji biodegradowalnej. 

Ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych 

Powiat  
ogółem 

Tereny  
miejskie 

Tereny 
wiejskie 

Rok 2010 

Ogółem 26347 8142 18205 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

11195 4641 6554 

Rok 2013 

Ogółem 26382 8048 18334 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

11187 4587 6600 

Rok 2020  

Ogółem 26459 7766 18693 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

11156 4427 6729 

 
Z terenu powiatu odpady ulegające biodegradacji nie są zbierane odrębnie. 
Na terenach wiejskich i miejskich z zabudową jednorodzinną odpady te są 
kompostowane przez mieszkańców we własnym zakresie.  
W najbliŜszym czasie konieczne będzie podjęcie przez gminy działań 
zmierzających do ograniczenia ilości deponowanych na składowiskach 
odpadów biodegradowalnych ze względu na regulacje unijne. Uwzględniając 
wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC naleŜy przyjąć, 
Ŝe udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania powinny wynosić wagowo: 
 
- w 2010 roku – 75%,  
- w 2013 roku – 50%, 
- w 2020 roku – 35%,  
 
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 
1995 roku (8800Mg). W związku z tym na terenie Powiatu następująca ilość 
odpadów biodegradowalnych jest: 
 
- w 2010 roku – dopuszczalna do składowania: 6600,0Mg, a dodatkowy 
konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) wynosić 
powinien 4595Mg, 

- w 2013 roku – dopuszczalna do składowania: 4400,0Mg, a dodatkowy 
konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) wynosić 
powinien 6787,0Mg, 

- w 2020 roku – dopuszczalna do składowania: 3080,0Mg, a dodatkowy 
konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) wynosić 
powinien 8076,0Mg. 
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Rozwiązaniem problemu zagospodarowania frakcji biodegradowalnej 
odpadów komunalnych jest planowana budowa kompostowni na terenie 
składowiska w Szymiszowie.  
 
Prognoza zmian systemowych 
 
Przewiduje się, Ŝe w najbliŜszych latach kontynuowane będą dalsze zmiany 
legislacyjne związane z wypełnianiem zobowiązań krajowych i 
międzynarodowych. Najprawdopodobniej zmiany będą dotyczyły: 
 
- uszczegółowienia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

- określenia sposobów dysponowania odpadami komunalnymi,  
- kryteriów składowania odpadów, 
- zmiany wysokości opłat za składowanie odpadów, 
- wprowadzenia działań podnoszących egzekucję przepisów prawa, 
- wzrostu poziomu energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 
- wzrost ilości powstających związków międzygminnych powołanych m.in. 
w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami, 

- zmniejszania administracyjnego rozproszenia kompetencji w zakresie 
gospodarki odpadami, 

- zmian w systemie sprawozdawczości oraz jakości raportowanych danych. 
 
Przewiduje się, Ŝe rolę lidera wśród administracji w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi przejmą urzędy marszałkowskie, pełniąc 
jednocześnie rolę nadzoru merytorycznego oraz centrum kompetencyjnego i 
koordynującego w zakresie całości zagadnień związanych z gospodarką 
odpadami. Oprócz powyŜszych zmian o charakterze nadrzędnym, naleŜy 
wziąć pod uwagę zmiany o charakterze regionalnym powodujące sukcesywny 
spadek liczby składowiska odpadów skutkujący powstaniem sieci 10 – 15 
duŜych składowisk wojewódzkich oraz tworzenie regionalnych związków 
gospodarki odpadami. W związku z powyŜszym naleŜy z odpowiednim 
wyprzedzeniem zaplanować i podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo 
w zakresie gospodarki odpadami oraz zmobilizować (przedstawianie korzyści, 
spotkania, itp.) gminy z terenu Powiatu Strzeleckiego do przyłączenia się do 
Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
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5.2. Odpady niebezpieczne 
 
Ustalenie ilości odpadów niebezpiecznych moŜliwych do wytworzenia do 
2018r. jest trudne ze względu na zmienność czynników ekonomicznych  
i gospodarczych. W roku 2007 wytworzono na terenie powiatu ponad 258 Mg 
odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, co w porównaniu do roku 
2006r. (ok. 166 Mg) daje wzrost o 92Mg. Nie odzwierciedla to jednak w pełni 
stanu faktycznego, co jest wynikiem braku rzetelnych informacji o odpadach 
niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę 
powyŜsze moŜna załoŜyć wzrost ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych 
na poziomie kilkudziesięciu Mg/rok. Ilości odpadów podane w tabelach 
poniŜej zaokrąglano do 1 Mg. 
 
Odpady zawierające PCB 
 
Zgodnie z wymaganiami prawa posiadacze odpadów zawierających PCB 
obowiązani są do ich usunięcia bądź unieszkodliwienia w terminie nie 
później niŜ do dnia 31.12.2010r. NaleŜy się zatem spodziewać, Ŝe ilość 
odpadów PCB usuwanych z instalacji będzie wzrastać w latach 2009 – 2010. 
Przewiduje się, Ŝe całość zinwentaryzowanych urządzeń zawierających PCB 
znajdujących się na terenie Powiatu Strzeleckiego – 70,54Mg (2,82 m3) 
zostanie unieszkodliwiona zgodnie z prawem do końca 2010r. 
 
Oleje odpadowe 
 
Szacuje się, Ŝe w związku ze zmianami technologicznymi prowadzącymi do 
spadku zapotrzebowania na świeŜe oleje smarowe w urządzeniach oraz 
wydłuŜania czasu ich eksploatacji, będzie następował sukcesywny spadek 
ilości wytwarzanych olejów odpadowych o ok. 1% rocznie. Jednocześnie 
będzie wzrastała ilość zbieranych odpadów ze względu na rozwój systemu 
gospodarowania przepracowanymi olejami. Z uwagi na moŜliwe luki w 
danych za okres 2006 roku, przygotowując prognozę na kolejne lata 
posłuŜono się szacunkami zawartymi w Aktualizacji WPGO. Ilość odpadów w 
poszczególnych latach otrzymano po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu 
Strzeleckiego w stosunku do ludności województwa opolskiego. 
 
Tabela nr 22. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych [Mg/rok] 

2006* 2006** 2010 2014 2018 

36 219 206 194 184 

* ilość odpadów zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale 4.2.2 
** ilość odpadów w 2006r. otrzymana po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w 
stosunku do ludności województwa opolskiego 
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ZuŜyte baterie i akumulatory 
 
Zgodnie z wytycznymi KPGO 2010 załoŜono niewielki wzrost w zakresie 
wytwarzania zuŜytych baterii i akumulatorów. Z uwagi na moŜliwe luki w 
danych za okres 2006 roku przygotowując prognozę na kolejne lata 
posłuŜono się szacunkami zawartymi w Aktualizacji WPGO. Ilość odpadów w 
poszczególnych latach otrzymano po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu 
Strzeleckiego w stosunku do ludności województwa opolskiego. 
 
Tabela nr 23. Prognoza ilości wytwarzanych zuŜytych baterii i akumulatorów 
na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych zuŜytych baterii i akumulatorów [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

14* 242** 239 238 237 

*  ilość odpadów zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale 4.2.3 
** ilość odpadów w 2006r. otrzymana po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w 
stosunku do ludności województwa opolskiego 

 
Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Zgodnie z planami wyŜszego szczebla przyjęto załoŜenia dotyczące ilości 
powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych wzrastające 1%  
w skali roku. 
 
Tabela nr 24. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych  
i weterynaryjnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych 
[Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

25 26 27 28 

 
Pojazdy wycofane z eksploatacji  
 
Zgodnie z planami wyŜszego szczebla przyjęto, Ŝe liczba będzie wzrastała 
wraz z rozwojem gospodarki i podnoszeniem się poziomu zamoŜności 
społeczeństwa. Z uwagi na moŜliwe luki w danych za okres 2006 roku 
przygotowując prognozę na kolejne lata posłuŜono się szacunkami zawartymi 
w Aktualizacji WPGO. Ilość odpadów w poszczególnych latach otrzymano po 
przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów wytworzonych w województwie przez 
odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w stosunku do ludności 
województwa opolskiego. 
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Tabela nr 25. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych  
z eksploatacji na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych z eksploatacji [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

5* 2190** 2491 2832 3326 

*  ilość odpadów zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale 4.2.5 
** ilość odpadów w 2006r. otrzymana po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w 
stosunku do ludności województwa opolskiego 
 

RóŜnice pomiędzy danymi za 2006r. a prognozowanymi wg Aktualizacji 
WPGO wskazują na istnienie obecnie duŜej „szarej strefy” w obrocie zuŜytymi 
pojazdami. Prognoza zakłada stopniowe likwidowanie „szarej strefy”, przy 
jednoczesnym uszczelnianiu systemu gromadzenia danych na temat 
powstających odpadów. 
 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Ilości zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oszacowano biorąc 
pod uwagę prognozy dotyczące liczby mieszkańców powiatu w kolejnych 
latach oraz przyjęte za Aktualizacją WPGO wskaźniki wytwarzania odpadów 
w przeliczeniu na mieszkańca: 2010 – 0,2kg, 2014 – 0,23kg oraz 2018 – 
0,26kg. 
 

Tabela nr 26. Prognoza ilości wytwarzanego zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanego zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

3* 15 17 18 

* przeciętny strumień, po odjęciu ilości odpadów powstałych podczas rozbiórki Cementowni 
w Strzelcach Opolskich 
 

Odpady zawierające azbest 
 

Biorąc pod uwagę powszechność stosowania materiałów azbestowych, 
nasilenie zjawisk atmosferycznych skutkujących niszczeniem pokryć 
dachowych oraz intensywność remontów naleŜy przyjąć, iŜ rzeczywista ilość 
wytwarzanych odpadów jest wyŜsza niŜ wykazywana w statystykach. 
W wyniku częściowej inwentaryzacji przeprowadzonej w gminach powiatu 
zgłoszono 29665,8m2 powierzchni pokryć dachowych zawierających azbest. 
Stosując przelicznik 11kg/m2 dla płyt azbestowo-cementowych za 
„Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” otrzymujemy masę ponad 326Mg odpadów 
azbestowych do unieszkodliwienia. Wobec braku kompletnej inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych na terenie powiatu, przyjęto dane wynikające  
z „Programu usuwania azbestu...” oraz Aktualizacji WPGO przemnoŜone 
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przed odsetek, jaki stanowi liczba mieszkańców Powiatu Strzeleckiego wobec 
mieszkańców województwa opolskiego. 
 

Tabela nr 27. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

65* 3299** 4314 3639 3831 

*  ilość odpadów zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale 4.2.7 
** ilość odpadów w 2006r. otrzymana po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w 
stosunku do ludności województwa opolskiego 
 

Przeterminowane pestycydy 
 

Brak danych dotyczących ilości tego typu odpadów wytwarzanych na terenie 
powiatu, w związku z powyŜszym odstąpiono od prognozowania ilości 
odpadów w perspektywie do 2018 roku. 
 

Odpady zbędnych środków bojowych 
 

Brak danych dotyczących ilości tego typu odpadów wytwarzanych na terenie 
powiatu, w związku z powyŜszym odstąpiono od prognozowania ilości 
odpadów w perspektywie do 2018 roku. 
 
 

5.3. Odpady pozostałe – inne niŜ niebezpieczne i komunalne 
 

Ilości odpadów podane w tabelach poniŜej zaokrąglano do 1 Mg. 
 

ZuŜyte opony 
 

W następnych latach ilość wytwarzanych zuŜytych opon będzie wzrastać 
proporcjonalnie do wzrostu ilości uŜytkowanych pojazdów mechanicznych. 
Z uwagi na moŜliwe luki w danych za okres 2006 roku, przygotowując 
prognozę na kolejne lata przyjęto szacunki i trend rosnący zgodnie 
z Aktualizacją WPGO 
 

Tabela nr 28. Prognoza ilości wytwarzanych zuŜytych opon na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych zuŜytych opon [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

332* 365 398 432 

Zmiana %  
w stosunku do 
roku 2006 

+10% +20% +30% 

* ilość odpadów w 2006r. otrzymano po przemnoŜeniu prognozy ilości odpadów 
wytworzonych w województwie przez odsetek, jaki stanowi ludność Powiatu Strzeleckiego w 
stosunku do ludności województwa opolskiego 
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Komunalne osady ściekowe 
 

Na ilość wytwarzanych osadów ściekowych mają wpływ dwa zasadnicze 
czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i 
rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. Zgodnie z 
załoŜeniami Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych na terenie powiatu funkcjonować będą 4 aglomeracje: 
 

- PLOP011 Strzelce Opolskie - RLM 33549,33 docelowa przepustowość 
oczyszczalni 50000 m3/d, 

- PLOP020 Zawadzkie  - RLM 13487, docelowa przepustowość oczyszczalni 
2500 m3/d, 

- PLOP035 Kolonowskie - RLM 8070, docelowa przepustowość oczyszczalni 
600 m3/d, 

- PLOP043 Ujazd - RLM 3380, docelowa przepustowość oczyszczalni  
550 m3/d, 

- PLOP028 Leśnica nie zostanie utworzona, przyłączona zostanie do 
Zdzieszowic PLOP009. 

 

Jak wynika z powyŜszego moŜliwy przyrost ilości ścieków w okresie do 2015r. 
wiązać się będzie z rozbudową oczyszczalni w Strzelcach Opolskich oraz 
kanalizowaniem i przyłączaniem kolejnych miejscowości z terenu powiatu. 
Przyjmując maksymalne przepustowości oczyszczalni 53650 m3/d oraz 
wskaźnik wytwarzania osadów ściekowych 0,247 kg s.m./m3 (za KPOŚK) 
otrzymujemy roczną masę 4837 Mg s.m/rok osadów ściekowych moŜliwych 
do wytworzenia na terenie Powiatu Strzeleckiego.  
 

Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
 

Uwzględniając systematyczny rozwój budownictwa i drogownictwa naleŜy 
przyjąć, Ŝe nastąpi równieŜ wzrost ilości odpadów wytwarzanych w czasie 
remontów, budowy i demontaŜu obiektów budowlanych. Przygotowując 
prognozy na lata kolejne pominięto w roku wyjściowym 2006 incydentalny 
strumień odpadów powstały z rozbiórki obiektu przemysłowego w Strzelcach 
Opolskich, a takŜe przyjęto trend rosnący zgodnie z Aktualizacją WPGO. 
 

Tabela nr 29. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i 
demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

1700* 1819 2128 2703 

Zmiana %  
w stosunku do 
roku 2006 

+7% +17% +27% 

* przeciętny strumień, po odjęciu ilości odpadów powstałych podczas rozbiórki Cementowni 
w Strzelcach Opolskich. 
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Odpady opakowaniowe 
 
Nie przewiduje się, aby znacząco wzrosła masa odpadów opakowaniowych. 
Prognozy zuŜycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na moŜliwe 
zmiany w strukturze odpadów. Przewidywany jest niewielki wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów (przyjęto zgodnie z Aktualizacją WPGO), zmiany 
dotyczyć będą wzrostu ilości przetwarzanych odpadów za pomocą recyklingu 
materiałowego, odzysku energii i selektywnie gromadzonych opakowań. 
 
Tabela nr 30. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na 
terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

221 234 258 291 

Zmiana %  
w stosunku do 
roku 2006 

+6% +10% +13% 

 
 
Odpady z wybranych gałęzi przemysłu, których zagospodarowanie 
stwarza problemy 
 
Opierając się na prognozach przewiduje się dalszy dynamiczny rozwój 
gospodarczy w okresie najbliŜszych 15 lat, powodujący wzrost produkcji, 
podniesienie poziomu zamoŜności społeczeństwa i zwiększenie konsumpcji, 
co wiąŜe się nieuchronnie ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. 
Szacując ilości powstających odpadów w sektorze gospodarczym przyjęto za 
wyjściowy rok 2006r. oraz trend rosnący zgodnie z Aktualizacją WPGO. 
 
Tabela nr 31. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z sektora 
gospodarczego na terenie Powiatu Strzeleckiego w latach 2010 – 2018 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego [Mg/rok] 

2006 2010 2014 2018 

232217 239183 251143 268723 

Zmiana %  
w stosunku do 
roku 2006 

+3% +5% +7% 

 
 
Odpady z wypadków i powaŜnych awarii 
 
Brak danych dotyczących ilości tego typu odpadów wytwarzanych na terenie 
powiatu, w związku z powyŜszym odstąpiono od prognozowania ilości 
odpadów w perspektywie do 2018 roku. 
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5.4. Wyzwania i problemy 
 
Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami oraz prognozy ilości 
powstających odpadów w latach kolejnych zidentyfikowano wyzwania jakim 
sprostać będzie musiał Powiat Strzelecki (za Aktualizacją WPGO): 
 
- spełnienie wymogów formalnych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w szczególności zmniejszenia stopnia deponowania 
odpadów ulęgających biodegradacji na składowiskach przy jednoczesnym 
uszczelnieniu całego systemu gospodarowania odpadami (objęcie nim 
100% mieszkańców), 

- zapobieŜenie niekontrolowanym, negatywnym dla środowiska oraz 
województwa zjawiskom migracji strumienia odpadów komunalnych do 
szarej strefy oraz napływu odpadów z innych regionów w wyniku 
znacznego wzrostu kosztów unieszkodliwiania odpadów (wzrost opłaty za 
korzystanie ze środowiska), 

- sprostanie zadaniu usunięcia odpadów zawierających PCB, a takŜe 
usuwania i zagospodarowania odpadów azbestowych, 

- wzrost ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych w wyniku 
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a co 
za tym idzie konieczność podniesienia stopnia zagospodarowania tego 
odpadu w sposób inny niŜ składowanie, czy rozprowadzanie po 
powierzchni ziemi, 

- wspieranie inicjatyw zwiększających wykorzystanie źródeł odnawialnej 
energii, 

- zwiększenie poziomu zbierania odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, zwłaszcza z gospodarstw domowych. 

 
Aby sprostać powyŜszym wyzwaniom konieczne jest rozwiązanie problemów, 
takich jak:  
 
- niedostateczne moce przerobowe instalacji i technologii do odzysku 
materiałów ze strumienia odpadów komunalnych, 

- rozdrobniona organizacja systemu gospodarowania odpadami, brak 
związków gmin realizujących gospodarkę odpadami oraz trudności 
organizacyjne związane z przystąpieniem i określeniem przynaleŜności 
poszczególnych gmin do regionów gospodarki odpadami, 

- brak systemowego rozwiązania dla odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych z odpadów komunalnych i źródeł rozproszonych, 

- brak instalacji unieszkodliwienia PCB oraz brak moŜliwości deponowania 
azbestu na terenie powiatu (brak składowiska lub wydzielonej kwatery na 
odpady azbestowe), 

- brak spójnego systemu monitoringu gospodarki odpadami (braki i 
niekompatybilność danych zawartych w róŜnych bazach i źródłach 
informacji o odpadach), 

- niedoskonały i wybiórczy system selektywnej zbiórki odpadów, 
- niewielkie moŜliwości finansowe organów administracji samorządowej 
skutkujące ograniczaniem liczby realizowanych działań i zadań. 
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6. ZAŁOśONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W 
PERSPEKTYWIE KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWEJ 

 
Proponowane cele na lata 2007 – 2010 oraz 2011 - 2014 
 
Cel 1. Transformacja systemu gospodarowania z obecnego układu wytwórca 
- składowisko do układu wytwórca - efektywna selekcja/segregacja – 
przetworzony odpad. 
 
Miary: 
- poddawanie co najmniej 50% wytworzonego strumienia odpadów 
komunalnych zagospodarowaniu w celu oddzielenia frakcji nadających 
się do dalszego przerobu, 

- objęcie systemem gospodarowania odpadami 100% wytwórców odpadów. 
 
Cel 2. Usunięcie wyrobów zawierających PCB i przeterminowanych środków 
ochrony roślin do 2010 r. oraz wyrobów zawierających azbest do 2032 r. 
 

Miary: 
- całkowite usuniecie PCB i przeterminowanych środków ochrony roślin z 
terenu powiatu oraz skierowanie ich do bezpiecznego unieszkodliwienia, 

- objęcie ścisłą kontrolą i nadzorem nad poprawnością unieszkodliwiania 
odpadów azbestowych i pestycydów przedostających się do środowiska. 

 

Cel 3. Rozwiązanie problemu komunalnych osadów ściekowych. 
 

Miary: 
- wykorzystanie co najmniej 40% masy powstających komunalnych osadów 
ściekowych w sposób inny niŜ  składowanie, zagospodarowanie rolnicze i 
rekultywacja. 

 

Proponowane kierunki działań na lata 2007 – 2010 oraz 2011 - 2014 
 

1. Zwiększenie efektywności rozdziału strumienia odpadów i jego 
zagospodarowania u źródła, poprzez: 

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych z obecnych 1% do wielkości 15% poprzez: 
• uzupełnienie obecnej siatki systemów odbierania, 
• przeanalizowanie i podjęcie działań w tych miejscach, w których odbiór 
odpadów jest prowadzony nieefektywnie, 

• prowadzenie powiatowej listy efektywności odbioru i zbierania oraz 
firm obsługujących zbieranie i odbiór (wskazywanie najlepszych i 
najgorszych), a takŜe jej publikowanie, 

• prowadzenie powiatowych akcji edukacyjnych, 
• wprowadzenie do instytucji publicznych (urzędy, szkoły, itp.) zasad 
selektywnego zbierania odpadów, 

- tworzenie lokalnych warunków do kompostowania odpadów z terenów 
zielonych i ogródków oraz odpadów kuchennych w zabudowie 
jednorodzinnej, 
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- tworzenie warunków do energetycznego wykorzystywania odpadów 
ulegających biodegradacji na terenach wiejskich w sposób bezpieczny dla 
środowiska, 

- powołanie powiatowego i gminnych koordynatorów ds. selektywnego 
zbierania odpadów w celu wzmocnienia tego procesu i nawiązania 
skutecznej współpracy z uczestnikami rynku odpadów (w tym 
organizacjami odzysku), głównie w zakresie: opon, pojazdów, baterii i 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań. 

 

2. Redukcja strumienia odpadów trafiających na składowisko, w 
szczególności frakcji ulegającej biodegradacji, poprzez: 

- wdroŜenie przyjętego systemu gospodarowania odpadami, w ramach 
którego w zakładzie zagospodarowania odpadów strumień odpadów 
zmieszanych poddawany jest segregacji w celu wyłączenia frakcji 
biodegradowalnej, otrzymaniu paliwa alternatywnego oraz separacji 
balastu; zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w 
komorach fermentacyjnych lub w instalacji na terenie innego ZZO; 
zapewnienie odbioru paliwa alternatywnego przez instalacje przemysłowe 
(cementownie, elektrownie, elektrociepłownie), 

- redukcję u źródła strumienia odpadów ulęgających biodegradacji, w 
szczególności na obszarach zabudowy niskiej i jednorodzinnej, 

- uporządkowanie sieci składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne  
i obojętne; zamknięcie składowisk niespełniających wymogów prawnych 
oraz stopniowe wyłączanie pozostałych mniejszych składowisk w wyniku 
wyczerpania ich pojemności eksploatacyjnych. 

 

3. Tworzenie i promocja rozwiązań w energetyce odnawialnej opartych 
na strumieniu odpadów lub odpadach zmagazynowanych, poprzez: 

- energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach termicznego 
przetwarzania (cementownie, elektrownie, ciepłownie komunalne), 

- instalowanie komór do wytwarzania biogazów (z biomasy) i ich 
wykorzystania w instalacjach energetycznych, 

- wykorzystanie biogazu z zamkniętych składowisk oraz nieczynnych 
kwater na istniejących składowiskach, 

- pozyskiwanie inwestorów do przeprowadzenia inwestycji w ramach 
projektów wspólnych wdroŜeń (JI) lub partnerstwa Methan to Markets w 
celu redukcji gazów cieplarnianych emitowanych ze składowisk.  
 

4. Zintegrowanie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z 
zakładami zagospodarowania odpadów oraz spalanie osadów w 
piecach obrotowych istniejących cementowni, poprzez: 

- promocję rozwiązań technicznych słuŜących suszeniu osadów i ich 
energetycznemu wykorzystaniu, 

- kampanie informacyjne na temat środowiskowych skutków rolniczego 
wykorzystaniu osadów ściekowych, 

- projektowanie systemów gospodarki odpadami w porozumieniu z 
operatorami oczyszczalni ścieków, w celu zintegrowania ściekowej i 
odpadowej branŜy gospodarki komunalnej. 
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5. Wzmocnienie obecnego systemu zarządzania gospodarką odpadową 
w województwie i gminach, poprzez: 

- udział w budowie wojewódzkiego systemu kontroli i monitorowania 
gospodarki odpadami, przygotowanie i pomoc gminom w raportowaniu i 
kompletowaniu informacji, 

- podniesienie świadomości i poziomu kompetencji z zakresu gospodarki 
odpadowej w powiecie i gminach poprzez systematyczne szkolenia 
urzędników i pracowników sfery odpadowej oraz decydentów gminnych  
i powiatowych, 

- wspieranie współpracy międzygminnej na rzecz utworzenia regionalnego 
zakładu zagospodarowania odpadów, tak aby skutecznie wdroŜyć 
proponowane rozwiązanie systemowe i zapewnić odpowiednią liczbę 
mieszkańców, zasoby finansowe oraz wielkość strumienia odpadów dla 
ekonomicznie uzasadnionej inwestycji w odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów w sposób inny niŜ ich składowanie; 

- egzekwowanie zapisów i wytycznych WPGO i PPGO w gminnych planach 
gospodarki odpadami (GPGO), wydawanych decyzjach administracyjnych 
i podejmowanych inicjatywach poprzez: 
• ścisłą merytoryczna kontrolę planów, sprawozdań i decyzji 
wydawanych przez gminy; monitorowanie harmonogramu tworzenia 
GPGO, 

• szerokie uzgodnienie PPGO i dobrą komunikację jego zapisów, 
• przeprowadzenie referendów gminnych w celu uzyskania realnego 
wpływu na funkcjonowanie podmiotów zajmujących się zbieraniem i 
wywozem odpadów. 

 
Przedstawione powyŜej cele i kierunki działań są zgodne z Aktualizacją 
WPGO i odpowiadają realizacji potrzeb Powiatu Strzeleckiego. 
 
6.1. Odpady komunalne 
6.1.1. Cele i kierunki działań 
 
Przyjęte cele i kierunki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
w Powiecie Strzeleckim zostały uznane za najwaŜniejsze w całej gospodarce 
odpadowej i wymienione we wstępie do rozdziału 6 niniejszego Planu. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe nadrzędnym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów 
oraz podejmowanie działań minimalizujących ich ilość i negatywne 
oddziaływanie na środowisko.  
 
Jako kierunki działań słuŜące osiągnięciu tego celu proponuje się: 
- prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych ze wzrostem 
świadomości konsumentów na temat gospodarki odpadami, 

- likwidację „dzikich wysypisk” odpadów, 
- analizowanie i monitorowanie wpływu składowisk odpadów na 
środowisko gruntowo – wodne,  

- ograniczanie ilości opakowań (zwłaszcza z tworzyw sztucznych), 
- projektowanie wyrobów w sposób zapewniający ich długa trwałość. 
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Dodatkowo na gminach ciąŜą wymogi zapisane w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami 2010, tzn.: 
- objęcie umowami na odbiór odpadów komunalnych 100% mieszkańców 
najpóźniej do końca 2007r., 

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego 
zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono  
w KPGO 2010 najpóźniej do końca 2007 r., 

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 85% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r., 

- zmniejszenie liczby składowisk odpadów komunalnych do max. 200  
w kraju do końca 2014 r., co oznacza 1 składowisko na terenie powiatu, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
• w 2010 r. więcej niŜ 75%, 
• w 2013 r. więcej niŜ 50%, 
• w 2020 r. więcej niŜ 35%. 

 
Wartością odniesienia dla ustalenia udziału procentowego jest całkowita 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 
1995 roku (w powiecie 8800Mg). W stosunku do części powyŜszych 
obowiązków minął juŜ termin osiągnięcia zakładanych rezultatów. Niemniej 
część z nich nadal nie została zrealizowana. Opierając się na zgromadzonych 
danych w tabeli nr 32 poniŜej przedstawiono wymagane sposoby 
zagospodarowania, stanowiące jednocześnie plan redukcji odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. 
 
Tabela nr 32. Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji dla Powiatu Strzeleckiego. 

Oszacowana teoretyczna ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 

[Mg] Rok 

Oszacowana teoretyczna 
ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
wytworzona w skali powiatu 

[Mg] 
Dopuszczalna do 
składowania  

Inne 
zagospodarowanie 

2010 11195,0 6600 4595 

2013 11187,0 4400 6787 

2020 11156,0 3080 8076 

 
W Aktualizacji WPGO zamieszczono równieŜ Wojewódzki Plan Depozytowy, 
będący planem redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
na terenie poszczególnych gmin województwa, w tym z terenu Powiatu 
Strzeleckiego. Z uwagi na występujące z rozbieŜnościami co do ilości 
odpadów wytwarzanych w poszczególnych gminach i szacunkowy charakter 
tychŜe danych nie przytaczano go w niniejszym opracowaniu. 
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6.1.2. Proponowany system gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
Zgodnie z analizą przeprowadzoną w Aktualizacji WPGO, aby zrealizować 
wymienione cele i kierunki działań oraz spełnić wymogi KPGO 2010 
proponuje się wykorzystanie wariantu opartego na Regionach Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi i przystąpienie wszystkich gmin powiatu do 
regionu południowo-wschodniego skupionego wokół Kędzierzyna – Koźla, 
jako ośrodka centralnego. Rozwiązanie to zakłada równieŜ wykorzystanie 
odzysku energetycznego paliwa alternatywnego w istniejącej w województwie 
instalacji o wielkiej mocy, przygotowanej do korzystania z paliwa 
alternatywnego – Cementowni naleŜącej do GóraŜdŜe Cement S.A. 
 
Podstawowe części składowe proponowanego systemu: 
 
1. Intensywne selektywne zbieranie odpadów prowadzone we wszystkich 
gminach regionu (np. w podziale na tworzywa sztuczne, papier, szkło, 
bądź teŜ ogólnie w podziale na odpady opakowaniowe i inne zmieszane) 
oraz system odbioru odpadów zmieszanych obejmujący 100% 
mieszkańców. Dodatkowo przy punktach wytwarzania znacznych ilości 
odpadów ulegających biodegradacji prowadzone powinno być ich 
selektywne zbieranie.  
Na terenach niskiej zabudowy (peryferia miast, tereny wiejskie, osiedla 
domów jednorodzinnych) proponuje się selektywne zbieranie odpadów za 
pomocą systemu workowego, bądź pojemników. Na terenach zabudowy 
typowo miejskiej i wielorodzinnej proponuje się rozwój selektywnego 
zbierania odpadów metodą donoszenia do kontenerów lub pawilonów. 
MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie innych systemów zbierania,  
w zaleŜności od lokalnych uwarunkowań i posiadanych środków.  
Konieczne jest takŜe wspieranie zagospodarowania odpadów ulegających 
biodegradacji u źródła za pomocą przydomowych kompostowników na 
terenach wiejskich i miejskich o zabudowie jednorodzinnej. Jest to 
metoda stosowana na terenie powiatu, niemniej trudności sprawia 
oszacowanie ilości przetwarzanych w ten sposób odpadów. 

 
2. Utworzenie na terenie kaŜdej gminy punktów (bądź jednego zbiorczego 
punktu) gromadzenia odpadów, do których mieszkańcy będą mogli 
dostarczać określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w 
małych ilościach. Do punktów trafiałyby przede wszystkim odpady 
niebezpieczne i wielkogabarytowe oraz zuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Zebrane odpady powinny być przekazywane do miejsc ich 
odzysku/unieszkodliwiania, a część na bieŜąco zagospodarowywana 
(np. wielkogabarytowe). Zasadnym jest uruchomienie działalności 
objazdowego punktu zbierającego wybrane odpady w określonych i 
ogłaszanych terminach. W celu ograniczenia kosztów związanych z 
uruchomieniem punktów, celowe włączenie istniejących punktów 
handlowych i serwisowych do sieci punktów zbierania niektórych 
odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych). 
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3. Sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz linia produkcji paliwa 
alternatywnego. Zadaniem sortowni odpadów jest rozdział odpadów na 
frakcję do produkcji paliwa alternatywnego, frakcję do dalszej obróbki 
mechaniczno-biologicznej oraz wydzielenie odpadów nadających się do 
odzysku materiałowego i odpadów niebezpiecznych. 
 

4. Wybudowana w kaŜdym powiecie kompostownia selektywnie zebranych 
odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z utrzymania terenów 
zielonych oraz ogrodów, a takŜe dowoŜonych bezpośrednio przez 
wytwórców (firmy i osoby fizyczne). 

 
5. Jedna w regionie instalacja mechaniczno-biologicznego zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych. Rekomendowane jest utworzenie instalacji 
fermentacji odpadów ze względu na środowiskowe i ekonomiczne koszty 
prowadzenia instalacji, moŜliwość wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz problemy z wykorzystaniem kompostu wytworzonego  
z biodegradowalnej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. Oprócz 
frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych w sortowniach, instalacja 
mogłaby być równieŜ zasilana ustabilizowanymi komunalnymi osadami 
ściekowymi, odpadami z rolnictwa oraz innymi odpadami, których 
charakter uzasadnia ich zastosowanie w procesie fermentacji. Nie 
wyklucza się takŜe powstawania suszarni komunalnych osadów 
ściekowych, po wysuszeniu kierowanych do odzysku energetycznego  
w cementowniach, elektrowniach lub ciepłowniach. 
 

6. Zasięg obszarowy i lokalne uwarunkowania logistyczne powodują, Ŝe 
naleŜy rozwaŜyć budowę stacji przeładowczych odpadów, aby zredukować 
koszty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne transportu odpadów. 

 
7. Jedna w regionie instalacja do produkcji paliw alternatywnych pod kątem 
ich odzysku energetycznego np. w Cementowni w Choruli naleŜącej do 
GóraŜdŜe Cement S.A. 

 
8. Uruchomione punkty demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, gdzie 
oprócz odpadów pochodzących ze źródeł komunalnych, mogłoby być 
wykonywane rozdrabnianie opon wielkogabarytowych poprzez ich cięcie 
do rozmiarów zbliŜonych do opon, przetwarzanych w procesie odzysku 
energetycznego przez cementownie. 

 
9. Gminne punkty gromadzenia odpadów niebezpiecznych (GPZON) oraz 
punkty sprzedaŜy wybranych produktów (leki, pestycydy, baterie i 
akumulatory - MZWON) dla zbiórki odpadów wyselekcjonowanych przez 
mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych. Odbiorca odpadów 
komunalnych powinien okresowo dokonywać objazdowego zbierania 
odpadów po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców (analogicznie w 
przypadku zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpadów wielkogabarytowych). Metoda ta jest juŜ częściowo realizowana 
w niektórych gminach Powiatu Strzeleckiego. 
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Argumenty przemawiające za powyŜszym rozwiązaniem to: 
 

- koncepcja regionu odpowiada strukturze łączenia się gmin w związki  
o charakterze ponadlokalnym, 

- system jest kompleksowy, oprócz odpadów komunalnych moŜe 
obejmować część odpadów z innych sektorów, 

- brak konieczności budowy spalarni odpadów, 
- na terenie planowanego regionu istnieje juŜ instalacja do odzysku 
energetycznego paliw alternatywnych – Cementownia w Choruli naleŜąca 
do GóraŜdŜe Cement S.A., 

- system daje duŜe szanse realizacji celów wynikających z KPGO i WPGO, 
- istnieje moŜliwość dofinansowania realizacji systemu ze środków 
zewnętrznych na preferencyjnych warunkach – np. POiIŚ. 

 

ZagroŜeniem dla koncepcji systemu moŜe być niewielkie zainteresowanie ze 
strony gmin przystąpieniem do RGOK, częściowa realizacja projektu, bądź 
wysokie ceny i warunki narzucone przez odbiorców odpadów oraz paliwa 
alternatywnego. PoniŜej przedstawiono schemat obrazujący proponowany 
system zagospodarowania odpadów. 
 

Rys. 6 Schemat funkcjonalny zagospodarowania odpadów w systemie 
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
 

NaleŜy podkreślić, iŜ opracowanie planów gospodarki odpadami dla gmin 
mających wejść w skład Południowo-Wschodniego RGOK powinno zawierać 
szczegółową analizę techniczno – ekonomiczną określającą m.in. strumienie  
i ilości odpadów, rodzaje instalacji, ich moce przerobowe i lokalizację, a takŜe 
nakłady, koszty i udział w ich ponoszeniu pod kątem uczestnictwa w tymŜe 
regionie. 
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6.2. Odpady niebezpieczne 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
- objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania (odbioru) odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem selektywnego zbiorki z małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych (osiągniecie poziomu 50% zbierania 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych), 

- sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych, 
- sukcesywne zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku 
bądź unieszkodliwienia, 

- zwiększenie efektywności monitoringu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi, 

- systematyczna edukacja w zakresie prawidłowych metod postępowania z 
odpadami niebezpiecznymi. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- dostosowywanie instalacji gospodarki odpadami niebezpiecznymi do 
standardów zapewniających bezpieczeństwo środowiska, poprzez podjęcie 
odpowiednich działań realizowanych wspólnie przez organy administracji, 

- uruchomienie i rozwinięcie sieci zbierania odpadów niebezpiecznych od 
osób fizycznych, 

- promocja systemów zarządzania środowiskowego oraz informowania 
społeczeństwa o aspektach środowiskowych przedsiębiorstw, 

- rozwój systemów monitorowania (ewidencjonowania i kontroli) odpadów 
niebezpiecznych (źródeł wytwarzania, przepływu strumieni odpadów oraz 
ich zagospodarowania), 

- limitowanie dopuszczalnych ilości wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych w sposób adekwatny do skali produkcji i typów procesów 
technologicznych, 

- informowanie opinii publicznej o źródłach największych ilości 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- projektowanie wyrobów w sposób ograniczający zawartość w nich 
substancji niebezpiecznych, 

- nacisk na wykorzystywanie w procesach produkcyjnych substancji 
bezpiecznych dla środowiska zamiast niebezpiecznych, 

- projektowanie wyrobów pod kątem ich długiej trwałości i bezpieczeństwa 
dla środowiska po zakończeniu ich eksploatacji, z jednoczesnym 
minimalizowaniem uŜycia substancji niebezpiecznych, 

- ciągłe działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi. 
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6.2.1. Cele i kierunki działań 
 
Odpady zawierające PCB 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótkookresowe w okresie 2007 - 2010: 
- weryfikacja posiadanych danych o wyrobach zawierających PCB oraz 
ewentualna ponowna szczegółowa inwentaryzacja, 

- całkowite wycofanie z uŜytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń i 
instalacji zawierających PCB o stęŜeniu powyŜej 0,005% wagowo, 

- całkowite usunięcie odpadów i urządzeń zawierających PCB i ich 
unieszkodliwienie do 31 grudnia 2010 r. 

 

długookresowe 2011 - 2018: 
- przystąpienie po 2010 r. do inwentaryzacji i likwidacji urządzeń i 
odpadów zawierających PCB o stęŜeniu poniŜej 0,005% wagowo. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- zachęty dla przedsiębiorców, równieŜ w postaci wsparcia finansowego, do 
sukcesywnego oczyszczania lub unieszkodliwiania urządzeń 
zawierających PCB na przestrzeni lat 2007-2010, 

- weryfikacja posiadanych danych o urządzeniach zawierających PCB oraz 
ewentualna ponowna szczegółowa inwentaryzacja, 

- monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami 
zawierającymi PCB – zwiększenie nacisku na te zagadnienia podczas 
kontroli oraz prowadzonych procesów administracyjnych, 

- tworzenie akcji i programów edukacyjno – szkoleniowych w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB skierowanych 
do przedsiębiorców. 

 

Oleje odpadowe 
 

ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 

krótkookresowe na lata 2007-2010: 
- rozwój systemu zbierania olejów przepracowanych, 
- podniesienie świadomości w zakresie zagroŜenia środowiskowego 
powodowanego przez nieprawidłową gospodarkę olejami 
przepracowanymi, 

- właściwe postępowanie z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności 
odzysk poprzez regenerację, a w dalszej kolejności inne procesy odzysku, 

- uzyskanie minimalnych poziomów: odzysku (50%) i recyklingu (35%) 
olejów odpadowych. 

 
długookresowe na lata 2011 - 2018: 
- utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu 
(35%) olejów odpadowych. 
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Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- intensywny rozwój systemu zbierania odpadowych olejów i zwiększenie 
poziomu zbierania tych odpadów, w szczególności od mieszkańców oraz 
od małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działalności punktów 
zbierania odpadów niebezpiecznych, warsztatów samochodowych i stacji 
benzynowych, 

- wzmocnienie kontroli w zakresie zbierania, magazynowania i właściwej 
kolejności postępowania z olejami odpadowymi, 

- tworzenie akcji i programów edukacyjno – szkoleniowych w zakresie 
prawidłowego postępowania z olejami przepracowanymi. 

 
 

ZuŜyte baterie i akumulatory 
 

ZałoŜone cele krótko- i długoterminowe na lata 2008 - 2014: 
- osiągnięcie poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych: 
• akumulatory kwasowo – ołowiowe – wszystkie zgłoszone, 
• akumulatory niklowo - kadmowe (wielkogabarytowe): 60%, 
• akumulatory niklowo - kadmowe (małogabarytowe): 40%, 
• akumulatory niklowo – Ŝelazowe oraz inne akumulatory elektryczne 
(wielkogabarytowe): 40%, 

• akumulatory niklowo – Ŝelazowe oraz inne akumulatory elektryczne 
(małogabarytowe): 20%, 

• ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części 
ogniw i baterii galwanicznych – róŜne poziomy w poszczególnych latach 
od 18% w 2008r. do 50% odzysku i 35% recyklingu w 2018r. 

- w okresie od 2010 do 2018 osiąganie następujących poziomów wydajności 
recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz zuŜytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylającej dyrektywę 91/157 EWG): 
• 65 % masy zuŜytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 
• 75 % masy zuŜytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, 
• 50 % masy pozostałych zuŜytych baterii i akumulatorów. 

- osiągniecie minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i 
akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 
września 2012 r. oraz 45% do września 2016 r. 
 

Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- uszczelnienie systemu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów, w 
szczególności ze źródeł rozproszonych, 

- edukacja mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania zuŜytych baterii 
i akumulatorów, 

- monitoring strumienia uŜywanych akumulatorów importowanych do 
Polski z krajów UE. 

 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 101 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

ZałoŜone cele krótko- i długookresowe 2007-2014 (za Aktualizacją WPGO) 
- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, 

- monitoring strumienia odpadów medycznych i weterynaryjnych. 
 

Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- monitorowanie ilości powstających odpadów medycznych i 
weterynaryjnych z publicznych placówek medycznych i weterynaryjnych 
oraz gabinetów prywatnych, 

- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów medycznych, właściwej ich klasyfikacji 
oraz sposobów gospodarowania nimi, 

- wzmocnienie kontroli prawidłowego postępowania z zakaźnymi odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi, 

 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 

krótkookresowe na lata 2007 - 2010: 
- kierowanie wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji 
demontaŜu i punktów zbierania pojazdów, a tym samym eliminacja szarej 
strefy związanej z demontaŜem wyeksploatowanych pojazdów; 

- uiszczanie na rzecz NFOŚiGW opłat recyklingowych za wprowadzanie 
pojazdów na rynek krajowy oraz eliminacja procederu polegającego na 
wpłacie opłaty fikcyjnym sieciom stacji demontaŜu pojazdów, 

- osiąganie przez stacje demontaŜu pojazdów rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 
85% i 80% masy pojazdów przyjętych do demontaŜu (dla pojazdów 
wyprodukowanych po 01.01.1980r.); po dniu 31.12.2014r. ww. poziomy 
odzysku i recyklingu muszą wynosić odpowiednio 95% i 85%; 

- w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 01.01.1980r. wymagane 
poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%. 

 

długookresowe na lata 2011 - 2014: 
- utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 
85% masy pojazdów przyjętych w skali roku. 

 

Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- uszczelnienie systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz zapewnienie przepustowości stacji demontaŜu pojazdów 
wystarczających do przyjmowania wszystkich odpadów z terenu powiatu, 

- kontrola stacji demontaŜu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. 

- edukacja przedsiębiorców prowadzących stacje demontaŜu w zakresie 
moŜliwości zagospodarowania wytwarzanych odpadów oraz moŜliwości 
uzyskania dofinansowania prowadzonej przez nich działalności, 

- edukacja mieszkańców zakresie postępowania ze zuŜytymi pojazdami. 
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ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótkookresowe na lata 2007 – 2010: 
- osiągniecie poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w 
wysokości 4 kg/mieszkańca/rok, 

- zapewnienie mieszkańcom innych moŜliwości przekazywania zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego niŜ na zasadzie wymiany „starego” 
na „nowy” przy zakupie w punktach sprzedaŜy, 

- osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i 
recyklingu zuŜytego sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o zuŜytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005r. Nr 180, poz. 1495): 
- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy (wielkogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa domowego): 
• poziom odzysku 80% masy zuŜytego sprzętu, 
• poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji 
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 75% masy zuŜytego 
sprzętu. 

- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy (sprzęt teleinformatyczny, 
telekomunikacyjny i audiowizualny): 
• poziom odzysku w wysokości 75 % masy zuŜytego sprzętu, 
• poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji 
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 65 % masy zuŜytego 
sprzętu. 

- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5 - 7 i 
9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy (małogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt oświetleniowy, narzędzia 
elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i 
sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli): 
• poziom odzysku w wysokości 70 % masy zuŜytego sprzętu, 
• poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji 
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 50 % masy zuŜytego 
sprzętu. 

- dla zuŜytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu 
części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytych 
lamp w wysokości 80 % masy tych zuŜytych lamp. 

 
długookresowe na lata 2011 – 2014: 
- doskonalenie systemu gospodarowania zuŜytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym, 

- zapewnienie wprowadzania na rynek jedynie sprzętu zgodnego z tzw. 
„dyrektywami nowego podejścia”, ustalającymi normy dla sprzętu. 
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Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- stworzenie do 1 stycznia 2008 r. systemu zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 
opartego nie tylko o punkty sprzedaŜy, jak równieŜ o inne punkty na 
terenie gmin, do których mieszkańcy mogą ten sprzęt przynieść, 

- kontrola podmiotów wprowadzających sprzęt na rynek, punktów 
sprzedaŜy tego sprzętu pod kątem spełniania obowiązku odbioru zuŜytego 
sprzętu bądź zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku/recyklingu 
oraz kontrola zakładów przetwarzania zuŜytego sprzętu, 

- zapewnienie mocy przerobowych zakładów przetwarzania zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego tak, aby mogły przyjąć całość 
odpadów wytworzonych w powiecie, 

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania ze zuŜytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz moŜliwości przekazywania 
tego sprzętu do odpowiednich miejsc. 

 

Odpady zawierające azbest 
 

ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 

krótko- i długookresowe na lata 2007-2032: 
- usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów 
zawierających azbest z terenu powiatu, 

- pełna inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest, 
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagroŜeń związanych 
z azbestem oraz moŜliwości prawidłowego zagospodarowania odpadów 
azbestowych i uzyskania wsparcia finansowego, 

- współpraca z gminami w zakresie prawidłowego postępowania z azbestem. 
 

Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- utworzenie powiatowego oraz gminnych programów usuwania azbestu, 
połączonych z pełną inwentaryzacją wyrobów azbestowych, a takŜe 
egzekwowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej 
uŜytkowania oraz wytwarzania wyrobów zawierających. 

- wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających 
zgodnie z prawem i systematycznie usuwać azbest z pojedynczych małych 
obiektów (dachy indywidualnej zabudowy, itp.), 

- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, 
obejmujący w szczególności indywidualnych posiadaczy i firmy 
dokonujące demontaŜu tych wyrobów, 

- budowa kwatery na odpady azbestowe lub znalezienie alternatywnego 
rozwiązania w postaci składowiska w województwach ościennych, 

- zapewnienie środków finansowych wspierających usuwanie azbestu z 
indywidualnych gospodarstw domowych. 
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Przeterminowane pestycydy 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótkookresowe na lata 2007-2010: 
- weryfikacja informacji o magazynach przeterminowanych środków 
ochrony roślin, 

- zwiększenie stopnia racjonalnego uŜytkowania środków ochrony roślin w 
celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, 

- zwiększenie stopnia zbierania opakowań po środkach ochrony roślin. 
 
długookresowe na lata 2011-2014: 
- bezpieczne dla środowiska i konsumentów uŜytkowanie pestycydów, 
- pełna szczelność systemu gospodarowania opakowaniami po środkach 
ochrony roślin. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- inwentaryzacja magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, 
- uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych pestycydów oraz 
opakowań po nich z bieŜącej produkcji i stosowania w rolnictwie, 

- zapewnienie faktycznego funkcjonowania systemu gospodarowania 
opakowaniami po pestycydach, 

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego oraz bezpiecznego dla 
środowiska i konsumentów postępowania ze środkami ochrony roślin (w 
tym – z przeterminowanymi) i opakowaniami po tych środkach. 

 

Odpady zbędnych środków bojowych 
 

Według informacji Agencji Mienia Wojskowego, celem gospodarki zbędnymi 
środkami bojowymi przekazywanymi przez Siły Zbrojne RP, w przypadku 
braku moŜliwości sprzedaŜy komercyjnej, będzie ich unieszkodliwianie w 
latach 2009-2014. Wybór sposobu zagospodarowania spoczywa na Agencji 
Mienia Wojskowego, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1996 r. o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o 
Agencji Mienia Wojskowego. Zbędne środki bojowe będą unieszkodliwiane w 
jednym z krajowych lub zagranicznych zakładów wyspecjalizowanych w 
utylizacji materiałów wybuchowych. 
 
 
6.2.2. Proponowany system gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi 
 
PoniŜej na rysunku 7 przedstawiono model systemu gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi ze źródeł rozproszonych, w tym z gospodarstw 
domowych (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010) oraz na 
podstawie Aktualizacji WPGO. 
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Rys. 7 Model systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ze źródeł rozproszonych, w tym z gospodarstw 
domowych (wg KPGO 2010) 
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Na terenie kaŜdej gminy powinny powstawać punkty gromadzenia odpadów, 
w których mieszkańcy mogą zostawić (bezpłatnie) m.in. odpady 
niebezpieczne. Punkty te będą elementami całościowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Powinny one powstawać przede wszystkim w 
oparciu o jednostki handlowe, serwisowe i uŜyteczności publicznej. W 
niektórych przypadkach zasadnym moŜe okazać się uruchomienie gminnych 
punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). Informacja o lokalizacji 
tych punktów powinna być łatwo dostępna dla mieszkańców. 
Funkcjonowanie ww. punktów będzie wspomagana okresowymi objazdami 
terenów regularnym, bezpłatnym odbiorem odpadów przez specjalistyczny 
samochód (akcja objazdowa). Konieczna jest promocja zbierania 
komunalnych odpadów niebezpiecznych poprzez punkt sprzedaŜy, punkty 
serwisowe i jednostki uŜyteczności publicznej np.: apteki, sklepy ze środkami 
ochrony roślin, szkoły, urzędy, serwisy, punkty usługowe, itp. (tzw. MZWON 
– miejsca zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych). W przypadku braku 
skuteczności tej promocji, gmina moŜe wydać przepis nakazujący 
określonym podmiotom działalność w zakresie zbierania tych odpadów pod 
warunkiem zapewnienia pomocy ze strony gminy (organizacyjnej i 
finansowej). 
 
Odpady zawierające PCB 
 
Urządzenia zawierające PCB powinny być poddawane dekontaminacji 
(oczyszczeniu) lub w całości unieszkodliwiane w odpowiednich instalacjach. 
Na rysunku 8 poniŜej przedstawiony został proponowany system 
postępowania z odpadami zawierającymi PCB. 

 

POSIADACZE NIE 
BĘDĄCY 

PRZEDSIĘBIORCAMI

MAŁE
PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA

EKSPORT
ODPADÓW STAŁYCH 

ZA GRANICĘ

FIRMY UPRAWNIONE 
DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW PCB

FIRMY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE DEMONTAŻU I DEKONTAMINACJI 

URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH PCB

UNIESZKODLIWIANIE 
ODPADÓW CIEKŁYCH W 

INSTALACJACH KRAJOWYCH

D
EM

O
N

TA
Ż

D
EK

O
N

TA
M

IN
A

C
JA

U
N

IE
SZ

K
O

D
LI

W
IA

N
IE

P
O

SI
A

D
A

C
ZE

  P
C

B
ZB

IE
R

A
N

IE
 P

C
B

 
Rys. 8 System gospodarowania odpadami zawierającymi PCB 
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Oleje odpadowe 
 

Aby osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadowych olejów 
naleŜy zwiększyć ich ilości odbierane ze źródeł rozproszonych. Oleje 
odpadowe powinny być zbierane poprzez punkty serwisowe oraz gminne 
punkty zbierania odpadów niebezpiecznych dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców. NajwyŜszy priorytet w gospodarowaniu tymi odpadami 
powinna mieć regeneracja, gdy pozwala na odzyskanie olejów bazowych oraz 
ich ponowne uŜycie do produkcji olejów smarowych. Inne procesy odzysku i 
unieszkodliwiania mogą być stosowane w przypadku, gdy wysoki stopień 
zanieczyszczenia olejów wyklucza ich regeneracje. 
 

ZuŜyte baterie i akumulatory 
 

Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został 
nałoŜony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest 
poprzez zastosowanie opłaty produktowej. Sprawne funkcjonowanie 
zaproponowanego systemu gospodarowania zuŜytymi bateriami i 
akumulatorami oraz osiągnięcie załoŜonych celów w tym zakresie wymaga 
podjęcia niŜej wymienionych działań: 
- egzekwowania przepisów prawnych, 
- zagwarantowania nieodpłatnego odbioru odpadów poprzez szeroką sieć 
punktów zbierania tego typu odpadów, 

- prowadzenia akcji edukacyjno - informacyjnych dotyczących problematyki 
zuŜytych baterii i akumulatorów oraz sposób postępowania z nimi. 

 
Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
System gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powinien 
opierać się na: 
- selektywnej zbiórce odpadów we wszystkich placówkach medycznych i 
weterynaryjnych, 

- właściwej kwalifikacji poszczególnych rodzajów odpadów medycznych w 
kontekście metody ich unieszkodliwienia, 

- termicznemu przekształcaniu odpadów w przystosowanych do tego celu 
spalarniach odpadów spełniających stosowne wymagania stawiane 
obiektom tego rodzaju, 

- zbiórce przeterminowanych leków pochodzących od osób indywidualnych 
m.in. w punktach ich sprzedaŜy (apteki). 

 
Nie przewiduje się konieczności wybudowania instalacji do 
zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie 
Powiatu. Istotną kwestią jest zwiększenie nadzoru nad powstającym 
strumieniem odpadów w placówkach medycznych i weterynaryjnych oraz 
sposobami ich zagospodarowania.   
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Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zakłada 
przekazywanie odpadów do punktów zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz stacji demontaŜu pojazdów legitymujących się stosownymi 
decyzjami w ramach prowadzonej działalności (z punktów zbierania odpady 
powinny trafiać do stacji demontaŜu). Bezpośrednim zadaniem stacji 
demontaŜu jest przetworzenie przyjętych odpadów, a następnie odpowiednio 
przekazanie części ich frakcji do sprzedaŜy, odzysku i recyklingu, bądź do 
unieszkodliwienia. System gospodarowania pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji powinien obejmować: 
- zbieranie pojazdów przez posiadające stosowne decyzje administracyjne 
punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- zbieranie przez gminy porzuconych pojazdów i dostarczanie ich do 
punktów zbierania lub stacji demontaŜu pojazdów, 

- zbieranie i demontaŜ w posiadających stosowne decyzje administracyjne 
stacjach demontaŜu pojazdów, 

- zagospodarowanie odpadów wyselekcjonowanych z pojazdów przez 
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, 

- zapewnienie dotrzymywania standardów ochrony środowiska przez 
istniejące elementy systemu gospodarki złomowanymi pojazdami poprzez 
odpowiednie ich wyposaŜenie w urządzenia słuŜące tejŜe ochronie, 

- likwidację szarej strefy w przedmiotowej dziedzinie. 
 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
System gospodarowania zuŜytymi urządzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi powinien obejmować: 
- zbieranie zuŜytego sprzętu przez punkty sprzedaŜy nowego sprzętu 
(wymiana 1:1), 

- zbiórkę prowadzoną przez firmy odbierające odpady komunalne  
(np. akcje objazdowe) i ewentualne gminne punkty zbierania odpadów, 

- przekazywanie wytworzonego w przedsiębiorstwach zuŜytego sprzętu, 
firmom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zbieranie, 

- okresowe kontrole zakładów przetwarzania w/w odpadów oraz kontrole 
podmiotów wprowadzających sprzęt na rynek, 

- prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych w zakresie 
prawidłowego postępowania ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym. 

 
Obecnie ustawowo nakreślony system gospodarowania przedmiotowymi 
odpadami funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o punkty sprzedaŜy 
sprzętu, w których moŜna zostawić zuŜyty sprzęt pod warunkiem zakupu 
nowego, a takŜe w oparciu o działalność podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Konieczne jest 
faktyczne zapewnienie moŜliwości odbioru tego typu odpadów od 
mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych takŜe wtedy, gdy nie jest 
dokonywany zakup nowego sprzętu. MoŜna to osiągnąć m.in. poprzez 
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obligowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych do objęcia swą działalnością równieŜ tego typu 
odpadów, wskazując przy tym ogólne ramy wykonywania tego typu 
obowiązku. 
 
Odpady zawierające azbest 
 
W latach 2008 – 2018 ilości prognozowanych do składowania odpadów 
cementowo-azbestowych w powiecie strzeleckim oszacowano na ok. 4000Mg 
rocznie. Przy załoŜeniu, Ŝe średnia objętość 1 Mg składowanych odpadów 
zajmuje 0,82m3, dla unieszkodliwienia odpadów azbestowych potrzebne 
będzie łącznie od ok.3280m3 pojemności dyspozycyjnej składowiska. 
PowyŜsza wartość jest jedynie szacunkiem. Aby zaplanować sposób 
unieszkodliwienia odpadów azbestowych, niezbędna jest rzetelna 
inwentaryzacja przeprowadzona we wszystkich gminach powiatu. Pozwoli to 
oszacować niezbędne nakłady finansowe, określić źródła finansowania i 
ustalić sposób usunięcia tychŜe odpadów w wymaganym prawem terminie. 
Jako jedno z rozwiązań naleŜy rozwaŜyć moŜliwość budowy odpowiednio 
zabezpieczonej kwatery na jednym z gminnych składowisk, jeŜeli nie będzie 
to moŜliwe naleŜy poszukać moŜliwości deponowania odpadów zawierających 
azbest poza granicami powiatu i województwa. 
 
Przeterminowane pestycydy 
 
Zagospodarowanie przeterminowanych pestycydów wymaga stworzenia 
efektywnego systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin 
od rolników, rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony 
roślin oraz przeprowadzenia kontroli, bądź inwentaryzacji w miejscach 
magazynowania środków ochrony roślin. W przypadku ustalenia 
gromadzenia w/w odpadów naleŜy przeprowadzić postępowanie 
administracyjne i zakończone wydaniem przez burmistrzów i wójtów decyzji 
(z urzędu, w trybie ustawy o odpadach) nakazujących usunięcie odpadów z 
miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.  
 

Odpady zbędnych środków bojowych 
 

Brak informacji o ewentualnej ilości odpadów zbędnych środków bojowych 
magazynowanych na terenie powiatu Strzeleckiego. Obowiązek 
zagospodarowania w/w odpadów spoczywa na Agencji Mienia Wojskowego, 
jako agendy rządowej. Według informacji Agencji, unieszkodliwianie 
zmagazynowanych na terenie województwa opolskiego zbędnych środków 
bojowych przewidziane jest w latach 2009-2014 w specjalnie wybudowanym 
zakładzie. 
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6.3. Odpady pozostałe – inne niŜ niebezpieczne i komunalne 
 

ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
- uszczelnienie systemu zbierania i zagospodarowania odpadów 
przemysłowych, 

- uszczelnienie systemu importowanych odpadów, 
- minimalizacja ilości powstających odpadów przemysłowych, 
- zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, 
- zwiększenie efektywności monitoringu gospodarowania odpadami, 
- prowadzenie ciągłych zadań informacyjno-edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami przemysłowymi. 
 

Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- dostosowywanie instalacji gospodarki odpadami do standardów 
zapewniających bezpieczeństwo środowiska, 

- uruchomienie i rozwinięcie sieci zbierania odpadów innych niŜ 
komunalne i niebezpieczne od osób fizycznych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

- rozwój systemów monitorowania (ewidencjonowania i kontroli) odpadów 
(źródeł wytwarzania, przepływu strumieni odpadów oraz ich 
zagospodarowania), 

- limitowanie dopuszczalnych ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych 
w sposób adekwatny do skali produkcji i typów procesów 
technologicznych, 

- informowanie opinii publicznej o źródłach największych ilości 
wytwarzanych odpadów przemysłowych. 

 
 
6.3.1. Cele i kierunki działań 
 
ZuŜyte opony 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótko- i długookresowe na lata 2007 - 2018: 
 
W okresie od 2007r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 
zagospodarowania zuŜytych opon w kierunku stworzenia moŜliwości 
przekazywania ich przez wytwórców indywidualnych do punktów zbiórki, a 
takŜe osiągniecie przez wprowadzających opony na rynek krajowy 
następujących rocznych poziomów odzysku i recyklingu: 
- w 2007r. 75% odzysk, 15% recykling, 
- w 2010r. 85% odzysk, 15% recykling, 
- w 2018r. 100% odzysk, 20% recykling. 
 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- rozbudowa sieci zbierania zuŜytych opon, zwłaszcza od osób fizycznych 
oraz z małych i średnich przedsiębiorstw, 

- wyeliminowanie procederu składowania zuŜytych opon. 
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Komunalne osady ściekowe 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótko- i długookresowe na lata 2007 - 2014: 
- poddanie procesom termicznego przekształcania (odzysku energetycznego) 
co najmniej 40% komunalnych osadów ściekowych w 2010 r., 

- maksymalne moŜliwe zmniejszenie stopnia ich składowania oraz 
rozprowadzania po powierzchni ziemi, 

- w przypadku wykorzystywania osadów do polepszania właściwości gleb – 
maksymalne przetwarzanie biologiczne poprzedzające to wykorzystanie. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- powiązanie kwestii zagospodarowania osadów ściekowych z instalacjami 
biologicznego zagospodarowania innych rodzajów odpadów, 

- integracja gospodarki ściekowej z odpadową, 
- działania edukacyjne związane ze stosowaniem komunalnych osadów 
ściekowych. 

 
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótkookresowe na lata 2007 – 2010: 
- rozbudowa systemu selektywnego zbierania w/w odpadów oraz 
osiągniecie 50% odzysku w roku 2010, 

- wzrost stopnia wykorzystania odpadów budowlanych poprzez odzysk 
i dalsze wykorzystanie, 

- zmniejszenie deponowania odpadów budowlanych na składowiskach 
odpadów komunalnych. 

 
długookresowe na lata 2011 – 2015: 
- rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów oraz osiągnięcie 
70% poziomu odzysku w roku 2015. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- rozbudowa sieci selektywnego zbierania oraz instalacji do przerobu, 
odzysku i recyklingu odpadów z remontów, budowy i demontaŜu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 

- kontrola sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych – zarówno u 
źródła, jak i w miejscach wykorzystania i deponowania, 

- zapisywanie w decyzjach administracyjnych (wydawanych w trybie 
przepisów Prawa budowlanego) konkretnych nakazów dotyczących 
prawidłowego sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych oraz 
egzekucja nałoŜonych obowiązków. 
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Odpady opakowaniowe 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
krótko- i długoterminowe na lata 2007 – 2014: 
 
Celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu gospodarki odpadami 
opakowaniowymi tak, aby osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
pouŜytkowych (Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 752). Z celu nadrzędnego 
wynikają następujące cele cząstkowe: 
- zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w 
szczególności z gospodarstw domowych, 

- zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu moŜliwości selektywnego 
zbierania odpadów opakowaniowych, 

- egzekwowanie prawnych obowiązków nałoŜonych na podmioty 
wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- edukacja ekologiczna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów 
opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów, 

- współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami odzysku, a 
jednostkami samorządu terytorialnego w celu tworzenia i rozwijania 
systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, 

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania, odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych, 

- udział w doskonaleniu systemu monitoringu odpadów opakowaniowych, 
poprzez kontrolę danych dotyczących odpadów opakowaniowych, 

- egzekucja przepisów nałoŜonych na podmioty wprowadzające na krajowy 
rynek produkty w opakowaniach, 

- kontrola przedsiębiorców i organizacji odzysku, aby wyeliminować 
działania prowadzące do zawyŜania uzyskiwanych poziomów odzysku i 
recyklingu, 

- weryfikacja sprawozdań gminnych o selektywnej zbiórce odpadów i 
środkach finansowych na jej realizacje. 

 
Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie 
stwarza problemy 
 
ZałoŜone cele (za Aktualizacją WPGO): 
 
Cele krótkoterminowe na lata 2007 - 2010: 
- minimalizacja ilości powstających odpadów oraz ograniczenie 
negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko, 

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 
2010 r., a unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r. 
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Cele długoterminowe na lata 2011 – 2018: 
- dalsze ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ich toksyczności, 
- dalsze ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami 
na środowisko, 

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 
2018 r., a unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2018 r. 

 
Kierunki działań (za Aktualizacją WPGO): 
- promocja systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), 
najlepszych dostępnych technik oraz dobrych praktyk sektorowych, 

- racjonalne wydawanie pozwoleń sektorowych związanych z ochroną 
środowiska, w tym zwłaszcza powiązywanie stosowanych technik z 
limitowaniem ilości wytwarzanych odpadów, 

- prowadzenie rankingu największych wytwórców odpadów, 
- monitoring ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. 
 
 
6.3.2. Proponowany system gospodarowania odpadami innymi niŜ 

niebezpieczne i komunalne  
 
ZuŜyte opony 
 
Osiągniecie załoŜonych celów w zakresie gospodarki zuŜytymi oponami 
wymaga realizacji następujących zadań: 
- rozwoju systemu zbierania zuŜytych opon, doskonalenia go pod kątem 
zbierania zuŜytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, 

- rozwoju systemu odzysku i recyklingu zuŜytych opon zgodnie z wymogami 
prawnymi, 

- nasilenia działań kontrolnych i egzekwujących prowadzenie ewidencji 
powstających odpadów i sposobów gospodarowania nimi w podmiotach 
zajmujących się wymianą lub naprawą opon.  

 
W ramach systemu, mając na uwadze pierwszeństwo recyklingu zuŜytych 
opon przed odzyskiem energetycznym, proponuje się stosowanie 
następujących metod i technologii zagospodarowania zuŜytych opon: 
bieŜnikowania, wytwarzania granulatu gumowego oraz jego dalszego 
przerobu, odzysku energetycznego poprzez spalanie odpadowych opon w 
cementowniach oraz przystosowanych do tego celu elektrowniach i lokalnych 
kotłowniach, pirolizy lub zgazowania. 
 
Komunalne osady ściekowe 
 
Priorytetem w gospodarce osadami ściekowymi jest wykorzystywanie ich w 
sposób pozwalający odzyskać zawartą w nich energie. Jak wcześniej 
wskazano w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi planowane jest 
utworzenie instalacji biologiczno – mechanicznej obróbki odpadów 
ulęgających biodegradacji (rekomendowana jest instalacja fermentacji). 
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Z uwagi na konieczność uzyskania określonej wilgotności wszystkich 
fermentowanych odpadów oraz ze względu na zawarty w osadach węgiel 
organiczny zaleca się kierowanie komunalnych osadów ściekowych do 
instalacji fermentacji odpadów (za wyjątkiem uprzednio przefermentowanych 
osadów). W pierwszej kolejności powinny tu trafiać osady z oczyszczalni 
ścieków miejskich, poniewaŜ niewielkie są moŜliwości wykorzystania ich w 
inny niŜ energetyczny sposób. Na terenach wiejskich bardziej racjonalnym 
rozwiązaniem moŜe być kompostowanie osadów ściekowych. Pozostałość po 
fermentacji odpadów moŜe być kierowana do wysuszenia prowadzonego z 
odzyskiem ciepła wytwarzanego w procesie fermentacji. Poddawanie 
odpadów fermentacji nie dotyczy jednak tych osadów, które wcześniej zostały 
przetworzone na oczyszczalniach ścieków w wydzielonych komorach 
fermentacyjnych. Powinny one trafić do suszarni, a następnie do odzysku 
energetycznego w instalacjach termicznego przetwarzania. 
 
Drugi wariant postępowania z osadami ściekowymi polega na budowie 
regionalnej suszarni osadów. Po wysuszeniu osady mogłoby być kierowane 
bezpośrednio do instalacji ich odzysku energetycznego – cementowni, 
elektrowni lub ciepłowni. Ze względów środowiskowych sugeruje się wybór 
wariantu pierwszego. UmoŜliwia on uzyskanie większej ilości energii 
wytworzonej w procesie fermentacji, ogranicza ilość wody zuŜywanej do 
wspomagania procesu oraz zmniejsza ilość węgla w pozostałości 
pofermentacyjnej, a tym samym ma wpływ na zmniejszenie emisji CO2 z 
pieców cementowych.  
 
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
 
System gospodarowania odpadami z budowy, remontów i demontaŜu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej powinien obejmować: 
 
- selektywne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych. 
Wytwórcy odpadów (firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe, osoby 
prywatne prowadzące prace budowlano – remontowe) powinni na placu 
budowy magazynować w oddzielnych miejscach wstępnie posegregowane 
odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywoŜenie ich do zakładu 
odzysku i unieszkodliwiania, a w ostateczności na składowiska. Odpady 
wytwarzane w gospodarstwach domowych powinny być selektywnie 
odbierane przez przedsiębiorców komunalnych lub przewoŜone do 
podmiotów zajmujących się ich odzyskiem. Istotnym działaniem mogą tu 
być objazdowe akcje zbierania (odbierania) tego typu odpadów, o których 
wcześniej będzie się informować mieszkańców. 

- rozbudowę infrastruktury technicznej przetwarzania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów budowlanych. Odzysk taki prowadzony 
powinien być w instalacjach wyposaŜonych w linie do przekształcania 
gruzu budowlanego (np. kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i 
doczyszczania odpadów. Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów z 
grupy 17 powinny zajmować się podmioty usytuowane w pobliŜu lub na 
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terenie składowisk odpadów lub wyposaŜone w mobilne urządzenia, które 
będą mogły przetwarzać odpady w miejscu ich wytworzenia. Otrzymany 
materiał będzie wykorzystywany do celów budowlanych, rekultywacji 
obszarów zdegradowanych,  tym składowisk odpadów oraz jako warstwa 
inertna. 

- prowadzenie kontroli zakładów branŜy budowlanej w aspekcie oceny 
rodzajów i ilości powstających odpadów oraz kierunków ich odzysku i 
unieszkodliwiania, gdyŜ duŜa część odpadów jest zagospodarowywana 
poza ewidencją i trafia poza kontrolą do środowiska, 

 
Odpady opakowaniowe 
 
Odpady opakowaniowe powinny być zbierane w sposób selektywny do 
worków wykonanych z tworzyw sztucznych wraz z określeniem terminów 
zbierania tych odpadów lub do pojemników ustawianych w miejscach 
publicznych.  
Odpady powinny być zbierane z rozdziałem na: 
 
- papier i tekturę – do pojemników w kolorze niebieskim, 
- szkło bezbarwne – do pojemników w kolorze białym, 
- szkło kolorowe – do pojemników w kolorze zielonym, 
- tworzywa– do pojemników w kolorze Ŝółtym. 
 
MoŜliwe jest równieŜ prowadzenie zbiórki odpadów opakowaniowych łącznie 
w przydomowych pojemnikach, a następnie rozdzielanie ich na liniach 
sortowniczych. Zebrane odpady opakowaniowe, po ewentualnym 
doczyszczeniu w sortowni, powinny być zagospodarowane z wykorzystaniem 
recyklingu materiałowego i chemicznego, współspalania oraz termiczne 
przekształcania z odzyskiem energii. 
 
Odpady z wypadków i powaŜnych awarii 
 
Za konieczne naleŜy uznać podjęcie następujących działań: 
 
- ustalenie podziału odpowiedzialności w spornych przypadkach pomiędzy 
wojewodę i starostów, 

- zabezpieczenie środków finansowych na wypadek konieczności 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas wypadków, powaŜnych 
awarii i zdarzeń o charakterze klęski Ŝywiołowej, 

- ustalenie przez słuŜby reagowania kryzysowego programu działań 
mających na celu zagospodarowanie odpadów powstałych podczas 
zdarzeń o charakterze klęski Ŝywiołowej, powodzi, huraganu, itp. 

- doposaŜenie słuŜb ratowniczych w narzędzia słuŜące likwidacji zagroŜenia 
spowodowanego przez wypadki i powaŜne awarie. 
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7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
Sytuacja budŜetowa wielu jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo 
trudna. Większość z nich nie jest w stanie samodzielnie podołać 
finansowaniu inwestycji ekologicznych, dlatego teŜ działania ich ograniczają 
się do utrzymania stanu istniejącego. Z powyŜszego wynika konieczność 
poszukiwania zewnętrznych źródeł środków na realizację inwestycji, do 
podstawowych moŜna zaliczyć: programy pomocowe, fundusze ekologiczne 
oraz rynki finansowe. PoniŜej przedstawiona została krótka charakterystyka 
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dziedzinie 
gospodarki odpadami. 
 
Programy Pomocowe 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  
Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami 
 
Celem działania jest między innymi zwiększenie stopnia segregacji odpadów 
komunalnych oraz ponownego wykorzystania odpadów. W ramach działania 
zakresie gospodarki odpadami wspierane będą projekty słuŜące redukcji 
ilości składowanych odpadów i zwiększeniu stopnia segregacji i ich wtórnego  
wykorzystania poprzez m.in. zamykanie i rekultywację składowisk odpadów, 
wdroŜenie systemów segregacji, recyklingu, organizację i budowę systemów 
zbiórki odpadów. Ze względu na brak w województwie opolskim składowisk 
odpadów zawierających azbest wspierane będą działania w celu budowy 
nowego lub rozbudowy juŜ istniejących składowisk o kwatery na te odpady.  
 
Przykładowe rodzaje projektów realizowane w ramach PRO WO w obszarze 
gospodarki odpadami: 
- zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów, bądź ich części, 
- budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym (albo rozbudowa 
istniejących o dodatkowe kwatery) na wyroby zawierające azbest, 

- instalacje (budowa obiektów lub zakup urządzeń) słuŜące do 
przetwarzania i wykorzystywania odpadów (w tym kompostownie) oraz 
likwidacji i neutralizacji złoŜonych odpadów zagraŜających środowisku (w 
tym instalacje recyklingu, instalacje wykorzystujące gaz składowiskowy), 

- zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji 
odpadów poprzez zakup nowych urządzeń i wyposaŜenia (np. pojemników 
na odpady), 

- budowa obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów 
zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. 

 
Warunki szczególne, które musi spełnić wnioskodawca, aby jego projekt 
mógł otrzymać dofinansowanie: 
- zgodność z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami w województwie, 
- wsparcie systemów i instalacji obsługujących poniŜej 150 tys. 
mieszkańców, 
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- projekt objęty pomocą publiczną powinien spełniać definicję „nowej 
inwestycji”, 

- w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, 
dany beneficjent moŜe aplikować o dofinansowanie jednego projektu, 

- wartość projektu powinna mieścić się w przedziale 500 tys. -  10 mln 
PLN. 

 
Beneficjenci: 
- jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne 
wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, 

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, 

- podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi 
publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo 
opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb 
Państwa. 

- opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
- podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem 
w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, 
zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (równieŜ na zasadach 
partnerstwa publiczno-prywatnego). 

 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych 
 
Celem działania jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości 
składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów 
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami 
niŜ składowanie oraz likwidacja zagroŜeń wynikających ze składowania 
odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. 
 
Działanie realizowane będzie poprzez rozwój nowoczesnych technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego 
przekształcania odpadów oraz intensyfikacja odzysku, w tym recyklingu 
odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niŜ składowanie, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych. Ponadto będzie realizowane tworzenie 
kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 
szczególności niebezpiecznych, a takŜe odpadów wielkogabarytowych i 
budowlanych, a takŜe odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz 
odpadów opakowaniowych i zielonych (z ogrodów i parków).  
W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady 
zagospodarowania odpadów (ZZO). Zakłady te powinny mieć przepustowość 
wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 
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zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w 
zakresie technicznym kryteria najlepszych dostępnych technik. ZZO winny 
zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 
- instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne 
lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i 
pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych 
odpadów komunalnych (jako opcja najmniej preferowana); 

- kompostowanie odpadów zielonych sortowanie poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), 

- zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
- zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(opcjonalny). 

 
Wsparcie uzyskają projekty obejmujące: 
- kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 
uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, 
przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile 
wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym 
recyklingu oraz unieszkodliwiania, a takŜe działania na rzecz likwidacji 
zagroŜeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i 
wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, 

- budowę: 
• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 
szczególności odpadów niebezpiecznych, 

• składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu 
zagospodarowania odpadów), 

• instalacji umoŜliwiających przygotowanie odpadów do procesów 
odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontaŜu zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z 
niego powstałych, demontaŜu mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu 
odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, 

• instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich 
przetwarzania, 

• instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z 
odzyskiem energii, 

• instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach 
innych niŜ składowanie. 

 
KaŜdorazowo projekty wskazane powyŜej powinny zawierać społeczne 
kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami. Ponadto 
środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego 
lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego 
muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze 
środków własnych lub poŜyczek. 
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Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania na inwestycje w 
zakresie gospodarki odpadami są: 
- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
- podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 
W ramach PROW wyodrębniono oś priorytetową 3 „Jakość Ŝycia na 
obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej”, w ramach której 
określono 3 działania mające związek z gospodarką odpadami. 
 
W ramach Działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
moŜna dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. 
Beneficjentem moŜe być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, 
małŜonek rolnika lub domownik. 
 
W ramach Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, moŜna 
dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. 
Beneficjentem moŜe być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi 
(podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo. Działalność powinna 
być prowadzona w gminie wiejskiej albo w gminie wiejsko-miejskiej lub i 
miejskiej liczących poniŜej 5 tys. mieszkańców lub na obszarach wiejskich 
pod warunkiem, i obszary te nie naleŜą do gmin wiejsko-miejskich lub 
miejskich liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców. 
 
W ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
moŜna dofinansować, tworzenie systemów zbioru, segregacji, wywozu 
odpadów komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, 
biogazu albo biomasy. Beneficjentem moŜe być gmina lub inna jednostka 
organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. 
 
Konkurs „Polska wolna od azbestu” 
 
Konkurs jest organizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Jest adresowany do skierowany do wszystkich gmin i 
powiatów. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie gmin i powiatów, 
które wyróŜniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Nagrody pienięŜne naleŜy 
wykorzystać na: 
- działania związane z realizacja inwestycji mających na celu usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
uŜyteczności publicznej, 

- budowę i modernizacje składowisk odpadów, 
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- likwidację oddziaływania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
zdrowie mieszkańców, 

- akcje informacyjno – edukacyjne. 
 
 
Fundusze Ekologiczne 
 
Podstawę systemu finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce 
stanowią Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – dzielące się 
zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewódzki, 
powiatowy i gminny. Fundusze te zostały powołane w celu zapewnienia 
ciągłości oraz uniezaleŜnienia źródeł finansowania inwestycji ekologicznych 
od budŜetu państwa. Obecnie stanowią one najbardziej znane źródło dotacji  
i poŜyczek dla podmiotów realizujących inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 57/08 z dnia 27.05.2008r. 
w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW stosuje się 
następujące formy dofinansowania: 
 
1. udzielanie oprocentowanych poŜyczek, 
2. udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na 

udzielanie kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i 
przedsięwzięcia, 

3. przyznawanie dotacji, 
4. dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

bankowych i poŜyczek, 
5. poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez 

rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na 
realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

6. przekazywanie środków jednostkom budŜetowym, 
7. nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej. 

 
Zgodnie z listą priorytetowych Programów NFOŚiGW następujące inwestycje 
w obszarze ochrony powierzchni ziemi i gospodarowania odpadami w 2008 
roku będą mogły otrzymać wsparcie finansowe: 
- kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od 
projektu do realizacji, uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, 
selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub 
unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, 
instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, 

- budowa: 
• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 
szczególności odpadów niebezpiecznych, 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 121 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

• instalacji umoŜliwiających przygotowanie odpadów do procesów 
odzysku, w tym recyklingu, 

• instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych, 

• instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z 
odzyskiem energii, 

• instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach 
innych niŜ składowanie, 

- dostosowanie, w tym likwidacja, istniejących składowisk odpadów do 
obowiązujących przepisów, 

- wdraŜanie nowych technologii w zakresie ograniczania 
materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów innych niŜ 
komunalne, 

- budowa i modernizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
- wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 

- zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych, 
- zbieranie i demontaŜ pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontaŜu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

- usuwanie i zagospodarowanie odpadów przeterminowanych środków 
ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach i magazynach, 

- wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych, w tym zawierających PCB, 

- zagospodarowanie i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych, 
- działania związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów 
określone w art. 401 ust. 13 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902 z pózn. zm.). 

 
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego 
Funduszu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 
instytucje i urzędy, szkoły wyŜsze i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony 
zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja 
państwowa oraz osoby fizyczne.  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
 
Zgodnie z projektem „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu 
na rok 2009” w zakresie gospodarki odpadami, będą wspierane przede 
wszystkim inwestycje słuŜące: 
- transformacji systemu gospodarowania z obecnego układu wytwórca – 
składowisko do układu wytwórca – efektywna selekcja/segregacja – 
przetworzony odpad, 

- rozwiązaniu problemu PCB, azbestu i przeterminowanych środków 
ochrony roślin, 

- rozwiązaniu problemu komunalnych osadów ściekowych.  
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Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
 
Jednostki organizacyjne gmin, spółki z udziałem gmin, organizacje 
pozarządowe mogą starać się pozyskać dofinansowanie w ramach Gminnych 
lub Powiatowych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
zadania usprawniające gospodarkę odpadami. 
 
 
Rynki finansowe 
 
Podstawową formą pozyskania funduszy jest zaciągnięcie kredytu w banku 
komercyjnym. Warunki spłaty kredytu, opłaty, prowizje oraz oprocentowanie 
są przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy bankiem a jednostką 
samorządową. PoniŜej znajduje się przykładowa lista banków wspierających 
inwestycje proekologiczne: 
 
- Bank Gospodarstwa Krajowego – jest bankiem państwowym 
wspierającym inwestycje w trzech sektorach: mieszkalnictwo łącznie  
z problematyką oszczędności energii, małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe jednostek samorządu 
terytorialnego. W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 
Bank oferuje preferencyjne kredyty umoŜliwiające gminom i ich związkom 
finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, 
przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. 

- Bank Ochrony Środowiska S.A. – uniwersalny bank specjalizujący się w 
obsłudze finansowej przedsięwzięć słuŜących ochronie środowiska. Oferta 
BOŚ S.A. skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców i osób fizycznych. Kredyty dla firm realizujących 
inwestycje w formule „Trzeciej strony”. Przedmiotem kredytowania mogą 
być inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne słuŜące np. składowaniu 
lub zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub 
uzdatnianiu wody, których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym 
zapewniają spłatę kredytu. Linia usług proekologicznych pozwalan na 
dofinansowanie zakupu urządzeń i wyrobów słuŜących ochronie 
środowiska. 

- Bank Światowy – jego środki mogą być przeznaczane na inwestycje 
infrastrukturalne, w tym: budowę systemów wodociągowych oraz 
systemów kanalizacji/zbierania i utylizacji ścieków, tworzenie systemów 
zarządzania odpadami stałymi wraz z wyposaŜeniem do ich utylizacji, 
poprawę stanu infrastruktury drogowej. Wnioskodawcami mogą być: 
gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie (poniŜej 15000 mieszkańców).  

 
Ponadto samorządy mogą korzystać z usług: Banku Śląskiego S.A., 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Gospodarczego Banku 
Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, Kredyt Banku S.A., Powszechnego Banku 
Kredytowego S.A i in. 
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8. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
 
Na potrzeby realizacji celów i kierunków działań załoŜonych w niniejszym 
planie określono zadania przewidziane do wykonania wraz ze wskazaniem 
terminów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. PoniŜej w tabeli 33 
zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w 
gospodarce odpadami wraz z określeniem źródeł finansowania. 
 
Objaśnienie zastosowanych skrótów: 
 
KPWOA – Konkurs „Polska Wolna Od Azbestu” 
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
POIiŚ – Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu 
PRO WO – Regionalny Program operacyjny Województwa Opolskiego na lata 
2007 – 2013 
UMWO – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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Tabela nr 33. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w gospodarce odpadami wraz z określeniem źródeł 
finansowania 

Lp. Zadanie 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Szacunkowe 
koszty [PLN] 

Źródło  
finansowania 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Szkolenia z zakresu wymagań prawnych oraz proponowanego 
systemu gospodarki odpadami, tworzenia i raportowania planów 
gospodarki odpadami dla jednostek samorządu terytorialnego – 
głównie gmin 

2008 – 2009 
urząd marszałkowski 
zarząd powiatu 
przedsiębiorcy 

25 000 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
UMWO 

2. 
Kampania edukacyjna ukierunkowana na róŜne grupy 
społeczeństwa z zakresu gospodarki odpadami 

2008 – 2014 

administracja 
przedsiębiorcy 
organizacje 
pozarządowe 

250 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
UMWO 

środki własne 

3. 
Wsparcie kadrowe, techniczne i finansowe gminnych słuŜb 
ochrony środowiska 

2008 – 2010 administracja 15 000 
WFOŚiGW 
środki własne  

4. Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych – RGOK 2008 – 2009 rady gmin 15 000 środki własne 

5. 

Tworzenie regionalnych ZZO wyposaŜonych w infrastrukturę do 
segregacji zmieszanych i posegregowanych odpadów 
komunalnych, mechaniczno – biologicznej obróbki odpadów oraz 
produkcji paliw alternatywnych, stacji przeładunkowych 

2008 – 2015 

prezydenci miast 
burmistrzowie 
wójtowie 

zarządy związków 
międzygminnych, i In. 

45 000 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
RPO WO 

POiIŚ, PROW 
środki własne 

6. Budowa kompostowni odpadów na składowisku w Szymiszowie 2008 – 2010 
zarządca składowiska 

gmina 
4 300 000 

RPO WO 
WFOŚiGW 
środki własne  

7. Inwentaryzacja budynków i wyrobów zawierających azbest.  2008 - 2010 
administracja 
przedsiębiorcy 
osoby fizyczne 

25 000 
WFOŚiGW 
KPWOA 

środki własne  

8. 
Zapewnienie moŜliwości deponowania odpadów azbestowych w 
województwie  

2009 – 2010 
zarząd województwa 

RGOK 
przedsiębiorcy 

3 500 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
RPO WO 

środki własne 

9. 
Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i 
odpadami zawierającymi azbest 

2008 – 2032 administracja 80 000 środki własne 

10. 

Prowadzenie szkoleń dla administracji publicznej i podmiotów 
zainteresowanych zajmujących się usuwaniem wyrobów 
azbestowych oraz ciągła kampania informacyjna w zakresie 
konieczności i sposobów usuwania 

2008 – 2010 
urząd marszałkowski 
gminy, powiaty 

200 000 
WFOŚiGW 
KPWOA 
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cd. Tabeli nr 33.  
1 2 3 4 5 6 

11. 
Objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych wszystkich mieszkańców powiatu 

2008 – 2009 
burmistrzowie, wójtowie 

przedsiębiorcy 
100 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

RPO WO, POiIŚ 
PROW 

środki własne 

12. 
Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu systemem selektywnego 
zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych) oraz rozwój tego systemu 

2008 – 2018 
burmistrzowie, wójtowie 

przedsiębiorcy 
1 000 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

RPO WO, POiIŚ 
PROW 

środki własne 

13. 
Monitorowanie gospodarki odpadami w województwie - 
przygotowywanie danych wejściowych do bazy danych o 
gospodarce odpadami 

2008 – 2018 
urząd marszałkowski 
powiat i gminy 
przedsiębiorcy 

1 000 000/rok 
WFOŚiGW 
środki własne 

14. Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami 2009 gminy 100 000 
GFOŚiGW 
środki własne 

15. 
Sporządzanie sprawozdań z realizacji powiatowego i gminnych 
planów gospodarki odpadami 

2009 – 2018 
zarząd powiatu 

gminy 
40 000 środki własne 

16. Identyfikacja, inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk”  2008 – 2010 gminy 100 000 

PFOŚiGW 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
środki własne 

17. Kontrola składowisk odpadów w zakresie wymagań prawnych 2008 – 2009 
urząd marszałkowski 
WIOŚ, gminy i powiat 

10 000 środki własne 

18. 
Zamykanie i rekultywacja składowisk – zabezpieczenie 
składowiska w Barucie 

2008 – 2009 
gminy 

zarządcy składowisk 
100 000 

NFOŚiGW 
RPO WO, POiIŚ 
środki własne  

19. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB, inwentaryzacja 
przeterminowanych środków ochrony roślin 

2008 – 2010 
administracja 
przedsiębiorcy 

5 000 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 
środki własne  

20. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających PCB 2008 – 2010 

uŜytkownicy 
działania kontrolne i 
koordynujące:  WIOŚ, 

gminy, powiat 

400 000 

NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

RPO WO, POiIŚ, 
środki własne 

21. 
Rozbudowa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 
rozproszonych – tworzenie GPZON i MZWON 

2008 – 2010 
przedsiębiorcy 

gminy 
400 000 

NFOŚiGW 
RPO WO, POiIŚ, 
środki własne 

Sporządzono na podstawie Aktualizacji WPGO i ustaleń własnych.
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9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA 
ŚRODOWISKO WRAZ Z WNIOSKAMI 

 
Projekt planu zakłada: zapobiegnie i minimalizację powstawania odpadów,  
zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, bezpieczne składowanie 
odpadów, których nie da się w danych warunkach techniczno - 
ekonomicznych poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwić oraz 
wdroŜenie dyrektyw Unii Europejskiej.   
 
Realizacja planu będzie oznaczała dla środowiska powiatu zasadniczą 
redukcję zagroŜeń i uciąŜliwości wynikających z wytwarzania odpadów.  
Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych 
przeznaczonych do  składowania zmniejszy obciąŜenia środowiska.  
 
Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych  
połączona z akcją edukacyjną doprowadzą do poprawy gospodarowania  
zasobami  środowiska. Rozwiązanie  problemu odpadów wielkogabarytowych,  
zagospodarowanie gruzu budowlanego, zmniejszenie ilości odpadów 
powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony  
powierzchni ziemi.  
 
Pełna ewidencja odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w: małych i 
średnich przedsiębiorstwach, szkolnictwie i sektorze  medycznym  przyczyni 
się do podniesienia poziomu zagospodarowania tych odpadów zgodnie z 
przepisami prawa. Aktualnie  na  terenie  powiatu  brak  jest  bazy  danych  
obejmującej wyroby z azbestu stosowane w budownictwie, gospodarce 
komunalnej i przemyśle, znane są jedynie wyniki częściowej inwentaryzacji 
przeprowadzonej w kilku gminach. NaleŜy zatem przeprowadzić w 
porozumieniu z gminami rzetelną inwentaryzację wyrobów zawierających 
azbest.  Zaznaczyć naleŜy,  Ŝe na terenie  województwa  opolskiego  brak  jest  
przygotowanego  składowiska  przyjmującego elementy cementowo-
azbestowe  z  budynków.  Jako jedno z rozwiązań naleŜy rozwaŜyć moŜliwość 
budowy odpowiednio zabezpieczonej kwatery na jednym z gminnych 
składowisk, jeŜeli nie będzie to moŜliwe naleŜy poszukać moŜliwości 
deponowania odpadów zawierających azbest poza granicami powiatu i 
województwa.   
 
WdroŜenie planu gospodarki odpadami prowadzić będzie do likwidacji 
przyczyn powstawanie „dzikich wysypisk”. Zmniejszone zostaną zagroŜenia 
zanieczyszczenia gleb i wód powierzchniowych i podziemnych. Rozwiązanie  
problemów gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej 
ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych powiatu, ochrony gleb, 
wód powierzchniowych i podziemnych.  
  
Realizacja planu nie przyczyni się na Ŝadnym z projektowanych etapów do 
powstania nowych zagroŜeń lub uciąŜliwości dla środowiska naturalnego. 
Wszystkie działania zmierzają do poprawy jego stanu. 
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ZałoŜone w powiatowym planie gospodarki odpadami cele do osiągnięcia oraz 
kierunki proponowanych działań są zgodne z celami ustalonymi w innych 
dokumentach strategicznych, w tym w polityce ekologicznej państwa, 
krajowym planie gospodarki odpadami 2010 oraz Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego. Cele zawarte w tych 
dokumentach częściowo zostały dostosowane do lokalnych uwarunkowań i 
specyfiki Powiatu Strzeleckiego. 
 
Zaproponowany system gospodarowania odpadami jest adekwatny do 
zidentyfikowanych problemów oraz zapewnia spełnienie określonych w 
dokumencie celów i kierunków działań. Dla zapewnienia skutecznej realizacji 
proponowanych działań niezbędna jest ścisła współpraca z gminami, jako 
podmiotami ponoszącymi główną odpowiedzialność z gospodarkę odpadami. 
 
Zaproponowane w dokumencie rozwiązania są zgodne z zasadami dobrej 
praktyki w gospodarce odpadami i zarządzaniu systemami. Jednocześnie 
dokument przykłada duŜą wagę do aspektów monitorowania proponowanego 
systemu w celu zapewnienia wzrostu efektywności prowadzonej gospodarki 
odpadami. 
 
Zaproponowane w dokumencie rozwiązania zasadniczo róŜnią się od 
obecnego stanu, zatem wdroŜenie ich wymaga duŜego wysiłku i determinacji. 
Efektem tych działań będzie prośrodowiskowy i prospołeczny stan tej gałęzi 
gospodarki. 
 
Niezrealizowanie zapisów zawartych w omawianym planie gospodarki 
odpadami przyniesie negatywne skutki środowiskowe i gospodarcze, dlatego 
zasadnym jest energiczne i efektywne dąŜenie do realizacji zapisów 
niniejszego dokumentu. 
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10. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAśANIA PLANU 
 

Plan gospodarki odpadami winien być skorelowany z wojewódzkim oraz z 
gminnymi planami gospodarki odpadami, a takŜe z programem ochrony 
środowiska, planami zagospodarowania przestrzennego oraz strategią 
rozwoju powiatu. Niniejszy plan jest zgodny z w/w opracowaniami. 
 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plan powiatowy był aktualizowany nie 
rzadziej niŜ raz na 4 lata, a takŜe zobowiązuje organ wykonawczy powiatu do 
sporządzania co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami 
i przedkładania go radzie powiatu, przy czym pierwsze sprawozdanie 
obejmuje okres od uchwalenia pierwszego planu do końca 2006r. Pierwszy 
PPGO został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII-172-04 w dniu 16 
czerwca 2004r., zatem pierwsze sprawozdanie z realizacji planu zostało 
sporządzone za okres 2004 – 2006. Kolejne sprawozdanie powinno 
obejmować lata 2007 – 2008r. 
 

NiezaleŜnie od zadań własnych na powiecie spoczywa obowiązek  włączenia 
się w działania wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. 
poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla  prowadzenia i aktualizacji  
wojewódzkich baz danych dotyczących gospodarki odpadami, zawierających 
w załoŜeniu kompleksową informację o odpadach, łącznie z informacją o 
przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Dane wejściowe pochodzą z: zbiorczych zestawień danych o odpadach, 
zestawień dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, w tym: 
składowania odpadów i emisji zanieczyszczeń oraz danych o posiadaczach 
odpadów przekazywanych przez urzędy wojewódzkie i powiatowe (w tym 
kopie decyzji w zakresie gospodarki odpadami, informacje o wytwarzanych 
odpadach. Obecnie funkcjonuje Wojewódzki System Odpadowy (WSO) 
prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 
 

Podstawą właściwej oceny wdraŜania załoŜeń planu gospodarki odpadami 
oraz określenia problemów w osiąganiu załoŜonych celów jest prawidłowy i 
jednolity system sprawozdawczości, oparty na zestawie określonych 
wskaźników. Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania 
gospodarką odpadami, planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
pozwolić regulować działalność podmiotów na rynku odpadów, a takŜe 
ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i 
egzekucji. Obecny system monitorowania stanu gospodarki odpadami nie 
zapewnia spójności danych. Istniejące bazy nie są niekompletne, a dane w 
nich zawarte w wielu przypadkach znacznie się miedzy sobą róŜnią. 
Rozwiązaniem problemów w przepływie informacji moŜe być wydanie 
odpowiednich przepisów dyscyplinujących organy ochrony środowiska do 
egzekwowania obowiązków sprawozdawczych, bądź powołanie instytucji 
nadrzędnej koordynującej wszystkie aspekty gospodarowania odpadami w 
województwie. 
 

Na potrzeby oceny realizacji niniejszego planu zaproponowano w tabeli nr 34 
zestaw wskaźników skorelowanych z planem wyŜszego szczebla. 
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Tabela nr 34. Wskaźniki osiągania przyjętych w planie celów i zadań. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Zakładana 
wartość  
w 2010r. 

1 2 3 4 

1. Masa wytworzonych odpadów komunalnych – ogółem Mg 26347 

2. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg 11195 

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 2635 

4. 
Masa odpadów komunalnych kierowanych na 
składowiska odpadów 

Mg 7904 

5. 
Udział wytworzonych odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi materiałowemu 

% 10 

6. 
Udział wytworzonych odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi organicznemu 

% 25 

7. 
Udział wytworzonych odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi energetycznemu 

% 30 

8. 
Udział wytworzonych odpadów komunalnych 
poddanych składowaniu bez przetworzenia 

% 15 

9. Udział zaktualizowanych planów gospodarki odpadami % 100 

10. 
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub 
modernizację instalacji gospodarki odpadami 
komunalnymi 

PLN  

11. 
Udział mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym 
systemem zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych 

% 100 

12. 
Udział mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym 
systemem selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

% 100 

13. 
Udział wagowy składowanych odpadów  komunalnych 
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995r. 

% 75 

14. Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych szt.  3 

15. 
Pozostała do wypełnienia pojemność składowiska 
odpadów komunalnych 

Mg 140000 

16. Masa selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych Mg/rok 300 

17. 
Udział komunalnych odpadów niebezpiecznych 
zebranych selektywnie i poddanych unieszkodliwieniu 

% 80 

18. Masa unieszkodliwionych urządzeń zawierających PCB % 100 

19. Poziom odzysku olejów odpadowych % 50 

20. Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych % 35 

21. 
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo - 
ołowiowych 

% 100 

22. Poziom recyklingu baterii i akumulatorów Ni-Cd  % 60 

23. Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów % 50 

24. 
Masa przeterminowanych pestycydów poddanych 
unieszkodliwieniu 

% 100 

25. 
Poziom odzysku odpadów pochodzących z 
demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 

%  95 
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cd. Tabeli nr 34 
1 2 3 4 

26. 
Poziom recyklingu odpadów pochodzących z 
demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 

% 85 

27. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych Mg 1000 

28. 
Udział wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych odzyskowi energetycznemu 

% > 40 

29. Poziom odzysku odpadów opakowaniowych - ogółem % 53 

30. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem % 35 

31. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła % 49 

32. 
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z 
tworzyw sztucznych 

% 18 

33. 
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru 
i tektury 

% 52 

34. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali % 33 

35. 
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z 
aluminium 

% 45 

36. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna % 15 

37. 
Wartość wskaźnika zbierania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

kg/M/rok 4 

38. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji Mg 2491 

 
Proponowane wskaźniki mogą wymagać korekty w zaleŜności od rozwoju 
sytuacji w regionie. Pozwala na to ustawa o odpadach, która wymaga, aby 
plany: krajowy, wojewódzkie, 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 rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno 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. 
 
Ponadto w Aktualizacji WPGO zaproponowano zestaw podstawowych 
wskaźników przewidzianych do monitorowania gminnych planów gospodarki 
odpadami, przedstawiono je poniŜej w tabeli nr 35. 
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Tabela nr 35. Wskaźniki monitorowania gminnych planów gospodarki odpadami. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość wskaźnika  
w roku bazowym 
poprzedzającym  

okres sprawozdawczy 

Wartość wskaźnika  
w roku kończącym  

okres sprawozdawczy 

1 2 3 4 5 

1. 
Udział mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem 
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

%   

2. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg   

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg   

4. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne 

Mg   

5. 
Udział masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane 
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno – biologicznymi 

%   

6. 
Udział masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, które 
przetworzono na paliwo alternatywne 

%   

7. 
Udział masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, 
składowanych bez przetwarzania/ z przetwarzaniem 

%   

8. 
Udział masy zebranych odpadów komunalnych  poddanych odzyskowi: 
- bez odzysku organicznego 
- poddanych odzyskowi organicznemu 

%   

9. 
Udział masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
unieszkodliwieniu (poza składowaniem) 

%   

10. 
Udział masy zebranych odpadów komunalnych poddanych 
składowaniu 

%   

11. 
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poddanych 
składowaniu 

Mg   

12. 
Udział wagowy składowanych odpadów  komunalnych ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
1995r. 

%   

13. 

Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych, na których 
składowane są odpady komunalne: 
- ogółem, 
- przetworzone termicznie lub biologicznie 

szt.   
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 cd. Tabeli nr 35.  
1 2 3 4 5 

14. 

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne: 
- ogółem, 
- przetworzone  termicznie lub biologicznie 

Mg   

15. 
Liczba instalacji do biologiczno – mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych 

szt.   

16. 
Moce przerobowe instalacji do biologiczno – mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

Mg   

17. 

Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 
gospodarki odpadami: 
- ogółem 
- z funduszy UE 

PLN   

18. 
Nakłady finansowe poniesione na gospodarkę odpadami (koszty 
eksploatacyjne systemu) 

PLN   

19. Liczba „dzikich wysypisk” odpadów szt.   

20. 
Udział gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnego 
zakładu zagospodarowania odpadów (zgodnie z ustaleniami WPGO) 

tak/nie   

21. 
Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 
przez zarządy związków międzygminnych 

tak/nie   

 
Według Aktualizacji WPGO wartości wskaźników w roku bazowym poprzedzającym okres sprawozdawczy, zawarte 
winny być w sprawozdaniach z realizacji planów gospodarki odpadami oraz określone na etapie aktualizacji tychŜe 
planów. 
 
Sprawozdania za okres 2007 – 2008 z realizacji zaktualizowanych planów powinny się juŜ odnosić do proponowanych 
wskaźników. Za rok bazowy proponuje się przyjąć 2006r. 
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11.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego opracowano zgodnie  
z zapisami zawartymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. 
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66, 
poz. 620 z późn. zm.). Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy  
zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki.  
Dokumentami nadrzędnymi wobec planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Strzeleckiego są: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 oraz Aktualizacja 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego.  
 
Odpady omówione zostały w 3 grupach: odpady komunalne, odpady 
niebezpieczne oraz odpady inne niŜ niebezpieczne i komunalne.  
 
Celem dokumentu jest określenie systemu gospodarki odpadami w Powiecie 
uwzględniającego wymagania środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. 
Zaktualizowany Plan przedstawia propozycje nowoczesnego i skutecznego 
systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z dokumentami nadrzędnymi, 
przepisami prawa oraz dobrymi praktykami w dziedzinie zarządzania 
systemami gospodarki odpadami.  
 
Na potrzeby Planu dokonano analizy stanu aktualnego, zidentyfikowano 
występujące problemy i wskazano słabe strony stanu istniejącego. 
Następnie sformułowano cele i kierunki działań oraz zadania z zakresu 
gospodarki odpadami słuŜące wyeliminowaniu zidentyfikowanych 
nieprawidłowości. W oparciu o dokonane załoŜenia i przyjęte cele 
zaproponowano system gospodarki odpadami. W odniesieniu do odpadów 
komunalnych rekomenduje się przyłączenie gmin powiatu do Południowo - 
Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Kędzierzynem 
– Koźle jako ośrodkiem centralnym.  
 
Podstawowym celem planu jest określenie działań prowadzących do 
ograniczenia i minimalizacji ilości odpadów powstających w gminach Powiatu 
przewidzianych do składowania. MoŜna to osiągnąć poprzez:  
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie Powiatu,  
- dostosowanie wszystkich funkcjonujących składowisk gminnych do 
wymogów związanych z ochroną środowiska, 

- organizację systemu punktów selektywnej zbiórki, magazynowania i  
przerobu gruzu budowlanego,  

- bieŜące likwidowanie „dzikich wysypisk” odpadów na terenie Powiatu,  
- opracowanie i realizację powiatowego programu usuwania azbestu i 
wyrobów azbestowych, 

- opracowanie i wdroŜenie systemu ewidencji i zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i  
średnich  przedsiębiorstwach oraz szkolnictwie i sektorze medycznym, 

- budowę gminnych (międzygminnych) punktów zbiórki odpadów  
niebezpiecznych  (GPZON). 



Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego 134 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51 - 162 Wrocław 

- unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w 
tym  poprzez kompostowanie odpadów zielonych, 

- odzysk odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 
komunalnych,  

- odzysk odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych, 
- odzysk odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
- recykling i odzysk odpadów opakowaniowych.  
 
W pierwszej kolejności koniecznym jest zintensyfikowanie selektywnego 
zbierania odpadów oraz objęcie wszystkich mieszkańców systemem 
odbierania odpadów komunalnych. Wariantu optymalny polega na 
kierowaniu odpadów zebranych selektywnie do sortowni oraz zakładów 
produkcji paliwa alternatywnego, które będą dzieliły strumień odpadów na 
kolejne frakcje: ulegającą biodegradacji (kierowana następnie do 
zagospodarowania w instalacjach obróbki biologicznej ze wskazaniem na 
fermentacje), inertną (balast kierowany na składowisko), surowcową 
(nadającą się do odzysku materiałowego) oraz na paliwo alternatywne 
(kierowane do termicznego przekształcenia – odzysku energetycznego – w 
cementowni, elektrowniach bądź w ciepłowniach). 
 
W kwestii zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przewidziano do 
realizacji takie działania, jak m.in.: wprowadzenie selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych, monitoring przepływu strumieni odpadów, nadzór 
nad spełnianiem wymogów ochrony środowiska przez instalacje odzysku 
bądź unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Oprócz działań 
technicznych zaproponowano szereg rozwiązań organizacyjnych mających 
ułatwić wprowadzanie systemu, a takŜe jego efektywne funkcjonowanie. 
 
Istotną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie systemu finansowania 
poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania 
odpadów na wszystkich poziomach organizacyjnych poprzez  umoŜliwienie 
uzyskania nisko oprocentowanych kredytów, dotacji lub innych źródeł 
finansowania tego typu projektów.  
 
Równie waŜne przy wdraŜaniu systemu gospodarki odpadami są działania 
edukacyjne i informacyjne, gdyŜ bez aktywnego udziału członków 
społeczności lokalnych nie ma szans na jego realizację. Edukację naleŜy 
prowadzić począwszy od przedszkoli poprzez szkoły, spotkania gminne,  
w lokalnych mediach publicznych, za pomocą plakatów i ulotek 
wywieszanych w miejscach publicznych lub roznoszonych w postaci folderów 
reklamowych do poszczególnych domów i mieszkań.  


