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1. Wprowadzenie 
 
Celem opracowania jest informacja z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata               
2009-2010. 
 
Obowiązek wykonania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został 
nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity z dnia 14 września 2010 roku Dz.U. Nr 185 poz. 1243). 
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, 
(według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy) organ wykonawczy gminy  
przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu 
sprawozdawczego. 

2. Zakres informacji zawartych w gminnym planie gospodarki 
odpadami za lata 2009-2010. 
 
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego 
planu. Oznacza to, że w informacji z realizacji planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji 
każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych 
opóźnień. Wnioski zawarte w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami. 
 
Zakres informacji z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na 
terenie gminy zaszły od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., w odniesieniu do wymienionych 
poniżej aspektów gospodarki odpadami: 
1) Stan gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych, 
b) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom 

unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych, 
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych, 
f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów. 
3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 
4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,             
z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

 
Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach.  
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3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku 
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe, 
- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”                              
i inne). 

 
Istotną część odpadów komunalnych stanowią odpady ulegające biodegradacji. 
Odpady ulegające biodegradacji są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 
przy udziale mikroorganizmów. 
Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: 

- papier i tekturę, 
- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 
- odpady z terenów zielonych, 
- odpady kuchenne i ogrodowe, 
- drewno (50%), 
- odpady wielomateriałowe (40%), 
- frakcja drobna < 10 mm (30%). 

 
Tabela nr 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Zdzieszowice, 

poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2009-2010. 
 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

2009 rok 2010 rok 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 31* Leki cytotoksyczne       
i cytostatyczne 0,096 D10 0,032 D10 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

5 202,30 D5 4 526,40 D5 

RAZEM 20: 5 202,396 Mg/rok 4 526,432 Mg/rok 

ŁĄCZNIE GMINA 
ZDZIESZOWICE: 5 202,396 Mg/rok 4 526,432 Mg/rok 

Oznaczenia do tabeli: 
* - odpady niebezpieczne 
Procesy unieszkodliwiania odpadów:  
D5 - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne, 
D10   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. 

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
 
Podsumowanie: 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
Zdzieszowice jest składowanie. Na podstawie przedstawionych w Tabeli 1 danych można zauważyć, 
iż ilość odpadów komunalnych poddanych procesowi unieszkodliwiania w 2010 r. zmalała w stosunku 
do 2009 r. o ok. 13,0%.  
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Najprawdopodobniej przyczynami tego stanu są: 
 wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa – większa ilość zbieranych selektywnie 

odpadów, co skutkuje mniejszą ilością odpadów poddanych unieszkodliwieniu poprzez 
składowanie, 

 spadek liczby ludności (ok. 0,5% w analizowanych latach). 
 

Tabela nr 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Zdzieszowice, 
poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2009-2010. 

 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

2009 rok 2010 rok 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 01 Opakowania z papieru                            
i tektury 48,600 R15 20,000 R15 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 116,160 R15 68,200 R15 

15 01 07 Opakowania ze szkła 124,800 R15 88,370 R15 
RAZEM 15: 289,560 Mg/rok 176,570 Mg/rok 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony 1,500 R15 1,500 R15 

20 01 33* 
20 01 34 Baterie  0,185 R14 0,368 R14 

20 01 35* 
20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne 

7,800 
 

R14 0,440 R14 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 4,000 R15 21,000 R15 

RAZEM 20: 13,485 Mg/rok 23,308 Mg/rok 
ŁĄCZNIE GMINA ZDZIESZOWICE: 303,045 Mg/rok 199,878 Mg/rok 
Oznaczenia do tabeli: 
* - odpady niebezpieczne 
Działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów 
substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem:   
R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, 
R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. 
Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  

 
Podsumowanie: 
W analizowanych latach ogólna ilość wszystkich odpadów zebranych selektywnie „u źródła” oraz 
wyselekcjonowanych spośród zmieszanych odpadów komunalnych wyraźnie wzrosła przekazanych 
do odzysku zmalała o ok. 34,04%.  Największy udział wśród zawartych w Tabeli 2 miały odpady z: 
papieru, tworzyw sztucznych i szkła  (w tym głównie frakcje opakowaniowe pochodzące z sektora 
komunalnego). Odpady te stanowiły w 2009 r. – ok. 95,34%, natomiast w 2010 r. -  ok. 86,80% 
wszystkich odpadów pochodzących z sektora komunalnego, zebranych na terenie gminy 
Zdzieszowice i przekazanych do odzysku. 
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4. Ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
 
Wprowadzenie 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z dnia 14 września 2010 roku 
Dz.U. Nr 185 poz. 1243) odpady komunalne ulegające biodegradacji definiuje się jako: „domowe 
odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady 
pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych ulegające biodegradacji”, natomiast 
odpady ulegające biodegradacji to: „odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 
przy udziale mikroorganizmów”. 
 
W roku 1995, który jest rokiem odniesienia, zostało wytworzonych na terenie kraju 4,38 mln Mg 
komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, przy czym na jednego mieszkańca miasta 
przypadało 155 kg, zaś na jednego mieszkańca wsi – 47 kg. 
 
Uwarunkowania prawne 
 
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić 
wagowo: 

 w 2010 roku – nie więcej niż 75%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych         
w 1995 r. 

 
W myśl ustawy o odpadach (art.16a) do obowiązkowych zadań własnych gminy należy m.in.: 
zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania. 
 
Obliczenie ilości odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania w 2010 r. 

 
1) Liczba ludności w gminie w 1995 r. (w/g GUS) – 18 052 osoby, 

 w mieście – 13 739 osoby, 
 na terenach wiejskich – 4 313 osoby. 

 
2) Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych w 1995 r. (zgodnie z KPGO): 

 dla terenów miejskich – 155 kg/M/rok, 
 dla terenów wiejskich – 47 kg/M/rok. 
 
Ilość odpadów biodegradowalnych dopuszczona do składowania w gminie – w przeliczeniu na 
mieszkańca, osobno dla terenów miejskich i wiejskich (w 2010 r. 75% w/w odpadów): 
 miasto – 116,25 kg/M, 
 wieś – 35,25 kg/M. 

 
3) Rzeczywista ilość (w [Mg]) odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania                    

w gminie – należy przemnożyć liczby mieszkańców wyznaczone w punkcie 1 przez wartości 
określone w  punkcie 2 i podzielić przez 1 000: 
 w 2010 r.: 

 miasto: 1 597 Mg, 
 wieś: 152 Mg, 
 razem gmina: 1 749 Mg, 
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Wyznaczenie ilości odpadów biodegradowalnych zeskładowanej w 2010 r. 
 
Ilość odpadów biodegradowalnych, która poddana została unieszkodliwianiu poprzez składowanie                
w 2010 r., wyznaczono przyjmując następujące dane i założenia: 

 liczba ludności na koniec 2010 r. – 16 304, 
 wartość jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych dla Gminy 

Zdzieszowice w 2010 r. (wzrost o 1% rocznie – zgodnie z KPGO): 
 miasto: 0,400 kg/M/rok, 
 wieś: 0,300 kg/M/rok, 

 ilość wytworzonych odpadów komunalnych – iloczyn liczby ludności i jednostkowego 
wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych, 

 zawartość odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych (zgodnie z 
KPGO): 
 dla terenów miejskich – 57% wytworzonych odpadów komunalnych, 
 dla terenów wiejskich – 36% wytworzonych odpadów komunalnych, 

 ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowana przez mieszkańców we własnym 
zakresie BZ (odsetek przyjęty zgodnie z KPGO): 

 
 dla terenów miejskich BZM – 15% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji (BWM): 

BZM = 15% * BWM, 
 

 dla terenów wiejskich BZW – 70% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji (BWW): 
BZW = 70% * BWW, 

 
 ilość bioodpadów poddanych składowaniu: 

 
BS = BW – (BZM + BZW + BO), 

  
gdzie: 
BS – ilość bioodpadów poddanych składowaniu, 
BW – ilość wytworzonych bioodpadów, 
BZM – ilość bioodpadów zagospodarowanych przez mieszkańców we własnym zakresie na 
terenie miasta, 
BZW – ilość bioodpadów zagospodarowanych przez mieszkańców we własnym zakresie 
właściwy na obszarach wiejskich, 
BO – ilość bioodpadów przekazanych do odzysku, wykazana przez podmioty odbierające 
odpady. 
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Tabela nr 3. Ilość odpadów ulegających biodegradacji zeskładowana w 2010 r. 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

miasto wieś 

Liczba ludności w 2010 r. 12 117 4 187 

Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych [Mg/M/rok] 0,400 0,300 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] 4 847 1 256 

Odsetek odpadów biodegradowalnych w stosunku do wytworzonych odpadów 
komunalnych [%] 57,5 48,7 

Ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych [Mg/rok] 2 787 612 

Odsetek odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców         
we własnym zakresie [%] 15 70 

Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców                       
we własnym zakresie [Mg/rok] 418 428 

Ilość odpadów biodegradowalnych przekazanych do odzysku, wykazana przez 
podmioty odbierające odpady [Mg/rok] 20 

Ilość odpadów biodegradowalnych poddana składowaniu [Mg] 
– GMINA RAZEM 2 533 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania [Mg] 1 597 152 
Ilość odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania [Mg] 
– GMINA RAZEM 1 749 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w opracowaniu wskaźników 
 

Rysunek nr 1. Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 
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5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów 

5.1. Składowiska odpadów 
 
Na terenie gminy Zdzieszowice nie funkcjonuje żadna instalacja do unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.  
 
Odpady zebrane z terenu gminy Zdzieszowice przeznaczone do składowania, kierowane były na 
Składowisko Odpadów Komunalnych, znajdujące się w miejscowości Krasowa (gmina Leśnica, powiat 
Strzelce Opolskie). 
 

5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania 
odpadów 

Na terenie gminy Zdzieszowice nie występują instalacje odzysku lub innego niż składowanie 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki 
odpadami na lata 2009-2010 
 
W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice uchwalonym przez Radę 
Gminy Zdzieszowice, dla zrealizowania celów założonych w Planach wyższego rzędu wyznaczono 
propozycję działań, które miały zapewnić kompleksowość i trwałość projektowanego systemu.  
Stan realizacji działań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice, 
przewidzianych do realizacji w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach. 
 
Tabela nr 4. Zestawienie informacji o niektórych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi zrealizowanych na terenie gminy przed 2009 r. 
 
 Uchwalenie planu gospodarki odpadami. 
Plan gospodarki odpadami dla Gminy Zdzieszowice, został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/220/05  Rady Miejskiej                         
w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2005 r. 
 Uchwalenie aktualizacji planu gospodarki odpadami. 
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Zdzieszowice, został przyjęty Uchwałą Nr L-380/2010 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. 
 Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice, został przyjęty Uchwałą                     
Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r.  
 Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

Burmistrz Gminy Zdzieszowice Zarządzeniem Nr Or.S.0151/48/07 z 7 sierpnia 2007 r., określił i podał do 
publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy.  

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
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Tabela nr  5. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie 
gminy Zdzieszowice – stan na dzień 31.12.2010 r. 

 

Lp. Nazwa i adres firmy 

 
Przedmiot 

działalności  
 

 
Numer decyzji 

 
Data 

wydania 
decyzji 

 
Data 

ważności 
decyzji 

1. Veolia Usługi dla Środowiska S.A. - 
Krapkowice 

odpady stałe OŚ 7050-19/06 18.10.2006 r.  2016 r. 

2. Eko - Transport Adam 
Pieszczeminko - Zdzieszowice 

odpady stałe OŚ 7050-17/06 08.08.2006 r.  2016 r.  

3. ZGKiM - Zdzieszowice 

Gminna jednostka, zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia                   
(w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia                    
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
spełnia warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń). 

4. Remondis - Oddział Kędzierzyn- 
Koźle 

odpady stałe OS 7050-48/10 08.09.2010 r.  07.11.2020 r. 

5. Plada - Art Łukasz Sokołowski odpady stałe OŚ 7050-18/08 22.07.2008 r. 2016 r. 
6. ALBA Ekoserwis - Radzionków odpady stałe OŚ 7050-11/08 19.05.2008 r. 2016 r. 

7. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Waki. Waldemar Kilisz 
Poprzeczna 5, 47-330 Żyrowa 

 
odpady ciekłe 

 
OŚ 7050-14/2010 

 
 

 
03.03.2010 r. 

 
02.03.2020 r. 

8. 
Prywatny Zakład Oczyszczania 
Miasta Waldemar Strach                            
ul. Spółdzielcza 1/1 42-274 
Konopiska   

odpady stałe OŚ 7050-52/2010 02.12.2010 r. 01.12.2020 r. 

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
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Tabela nr 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2009-2010. 

 
1)  Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub 

substancje pochodzące z recyklingu odpadów. 
Ważną rolę odgrywają zielone zamówienia publiczne. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm), wprowadza możliwość uwzględniania aspektów 
środowiskowych przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz przy ustaleniu kryteriów oceny ofert,                            
w szczególności są nimi jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych 
technik. Funkcjonowanie „zielonych zamówień publicznych” pozwala tworzyć politykę, w ramach której 
podmioty publiczne włączają kryteria i wymagania środowiskowe do procesu zakupów (procedur udzielania 
zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na 
środowisko, a przez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii niskoodpadowych. 
 
W latach 2009-2010 nie uwzględniono w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały 
lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów.  

2) 
 Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych                    

(w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów                  
z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów). 

Zgodnie z ustawą o odpadach art. 34.1. podaje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji 
nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 
magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji. W przypadku kiedy można ustalić firmę lub osobę 
składującą odpady wójt gminy, wydaje decyzję usunięcia ich przez sprawcę. Jeżeli jednak nie jest to możliwe 
wójt może nakazać usunięcie odpadów osobie, do której należy teren. 
 
W latach 2009-2010 wydano 2 decyzje, w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych: 
1. Decyzja Burmistrza Zdzieszowic Nr Oś.7064-1/2009 z dnia 04.03.2009 r. nakazująca firmie X usunięcie  
zgromadzonych odpadów. 
2. Decyzja Burmistrza Zdzieszowic Nr Oś.7064-1/2010 z dnia 19.10.2010 r. zmieniająca decyzję Burmistrza        
Nr Z-c Oś. 7064-2/2008 z dnia 31.10.08 r. na usunięcie z terenu działek o nr X odpadów o kodzie 16 11 06                   
i 17 01 01. 

3) 

 Współtworzenie i udział gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych 
zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami). 

 Współtworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujących 
działania w zakresie: 
- zapobieganie powstaniu odpadów, 
- selektywnego zbierania odpadów, 
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, 
- budowy regionalnych ZZO, 

 rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania 
ZZO. 

 Kontrolowanie i kierowanie przez gminę całego strumienia odpadów do RCZiUO, co umożliwi 
gminie spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. 

Gmina Zdzieszowice dnia 14 lipca 2008 r. jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który 
wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. w zakresie budowy            
i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu    
w ramach Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 
W 2005 r. zostało opracowane „Wstępne studium wykonalności dla Regionalnego Centrum Zagospodarowania 
i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu”. 2 lipca 2008 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” 
został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i uzyskał osobowość prawną                    
22 lipca 2008 r. 
 
2 lipca 2008 r. Związek Międzygminny został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych                            
i Administracji. Gminami założycielskimi są: 

 z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew                         
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i Kędzierzyn-Koźle, 
 z powiatu krapkowickiego – Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice i Krapkowice. 

 
W 2009 r. do Związku Międzygminnego „Czysty Region” przystąpiło 6 gmin. Wraz z gminami założycielskimi 
Związek tworzy obecnie 15 gmin z 4 powiatów: 

 kędzierzyńsko-kozielskiego – Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
Reńska Wieś, 

 strzeleckiego – Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, 
 krapkowickiego – Krapkowice, Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, 
 prudnickiego – Głogówek. 

 
Uchwała Nr III/4/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty Region”  z dnia 21 lipca 2009 r.                          
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych członków do Związku Międzygminnego “Czysty Region” 
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Uchwała Nr III/5/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Czysty 
Region”  z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego “Czysty Region”. 
 
Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Kędzierzynie Koźlu zostało opracowane studium wykonalności i uzyskano decyzję                                
o środowiskowych uwarunkowaniach (OSI.7624-22-15/10-11 z dn. 14 stycznia 2011 r.). 
 
Obecnie trwa opracowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

4)  Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej konieczności właściwego 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. 

W ramach podniesienia świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy 
Zdzieszowice, prowadzone były następujące działania edukacyjno-informacyjne: 

 rozpropagowanie w szkołach i przedszkolach idei selektywnej zbiórki odpadów, poprzez 
organizowanie: akcji „Sprzątanie świata” oraz „Dzień ziemi”, sprzątanie miejscowości przed lokalnymi 
uroczystościami, turniejów oraz olimpiad ekologicznych, zbiórki: surowców wtórnych, kasztanów, 
żołędzi, puszek, złomu oraz zużytych baterii, pogadanek o tematyce ekologicznej, zakładanie kółek 
ekologicznych, 

 realizowanie edukacji ekologicznej, dotyczącej zbiórki odpadów niebezpiecznych, prowadzonej przez 
Urząd Miejski w Zdzieszowicach - wśród mieszkańców gminy rozprowadzane były informacje na temat 
wyrobów azbestowych i konieczności ich usunięcia do końca 2032 r. 

5)   Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest oraz opracowanie 
programu usuwania wyrobów azbestowych. 

Raz do roku przekazywane są informacje Burmistrzowi Gminy o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystanie zastało zakończone. Jednocześnie informacje te zgłaszane są właściwemu organowi 
architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest zgodnie z przepisami budowlanymi. 
Powyższe dane wprowadzane są również do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. 
 
Gmina Zdzieszowice opracowała „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz wykonała  pełną 
inwentaryzację azbestu występującego na terenie gminy. Stan wyrobów zawierających azbest na dzień 
31.08.2010 r. dla gminy Zdzieszowice wyniósł 193,66 Mg.  

6) 

 Działalność informacyjna, dotycząca możliwości dofinansowania do usuwania wyrobów 
zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac. 

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

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z 
użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez: 

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW, 
- Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw, 
- Urząd Gminy. 
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Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ możliwe jest finansowanie lub  dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z działaniami w ochronie środowiska z budżetu gminy: 
1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

- osób fizycznych, 
- wspólnot mieszkaniowych, 
- osób prawnych, 
- przedsiębiorców; 

2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
Zasady udzielania dotacji celowej na działania związane m.in. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
określa rada gminy w drodze uchwały. 
Udzielenie dotacji celowej, udzielane będzie na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami 
wymienionymi powyżej. 
 
Pracownicy Urzędu Miejskiego udzielają wszelkich informacji, dotyczących możliwości dofinansowania do 
usuwania wyrobów zawierających azbest, a także wskazują firmy uprawnione do prowadzenia prac związanych      
z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych. 
7)  Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 
Urząd Miejski do 2009 r. - udzielał jednorazowego dofinansowania do kosztów demontażu, transportu oraz 
utylizacji konstrukcji budowlanych, zawierających azbest (dofinansowanie w wysokości 30% ceny wystawionej 
faktury, jednakże kwota ta nie przekraczała 3 000,00 zł. – dla każdego obiektu budowlanego). 
8)  Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. 
Urząd Miejski w Zdzieszowicach planuje przeprowadzanie kontroli, związanej z gospodarką wyrobami                         
i odpadami zawierającymi azbest. 

9) 
 Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych                        

z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych. 

 Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy. 
Na terenie gminy Zdzieszowice selektywny system odpadów opakowaniowych, prowadzony jest przez firmę 
Veolia Usługi dla Środowiska S.A., w dwóch systemach ich zbierania: 

• system pojemnikowy – pojemniki (84 sztuki pojemników, tj. 28 kolorowych kompletów typu „dzwon”, 
produkcji TITAN typu EUROLENDER, po 3 sztuki w komplecie), ustawione w wyznaczonych punktach 
przy zabudowie wielorodzinnej, przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu:  
- papier: pojemnik niebieski o poj. 1,5 m3 
- szkło: pojemnik zielony o poj. 2,5 m3, 
- tworzywo sztuczne: pojemnik żółty o poj. 2,5 m3. 

• system workowy tzw. „u źródła” – worki foliowe o poj. 80l, dodatkowo nieodpłatnie przekazywane 
przez firmę: Veolia Usługi dla Środowiska S.A. dla klientów indywidualnych (mieszkańcy posiadający 
podpisaną umowę z w/w firmą), przeznaczone na selektywną zbiórkę frakcji typu: papier, tworzywo 
sztuczne i szkło. Odpady odbierane, według ustalonego i przekazanego mieszkańcom harmonogramu. 

 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych, pochodzących z terenu 
gminy: 

• 2009 r. - 289,560 Mg, 
• 2010 r. - 176,570 Mg. 

Odpady komunalne wymieszane, odbierane są (odbiór na podstawie zawartych umów, określających rodzaj 
opróżnianych pojemników i częstotliwość wywozu i zleceń), a następnie wywożone na składowisko                   
w Krasowej, gmina Leśnica (Powiat Strzelce Opolskie). Zorganizowany system odpadów, obejmuje prawie 
wszystkich mieszkańców – liczba zawartych umów wynosi 2 058. Na terenie gminy przeprowadzane będą 
dalsze kontrole (kontrole dokonywane przez Straż Miejską) wypełniania obowiązków usuwania odpadów przez 
właścicieli posesji (kontrola zawartych umów z firmą wywozową).  
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Ponadto na terenie gminy organizowane są selektywne zbiórki: 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym:  

- zużytych baterii,  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- przeterminowanych leków od ludności, 

 odpadów wielkogabarytowych.  
 
Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części opracowania, w punktach poświęconych 
poszczególnym grupom odpadów. 

10)  Edukacja ekologiczna z zakresu właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest. 

Informacja kierowana do mieszkańców gminy musi być stała, docierająca do wszystkich grup społecznych, 
zrozumiała i wyprzedzająca powstawanie nieprawdziwych opinii prowadzących do lekceważenia lub 
wyolbrzymiania wpływu azbestu na środowisko. 
W programie usuwania wyrobów zawierających azbest znajdują się zapisy o potrzebie prowadzenia kampanii 
informacyjno-edukacyjnej.  
Najbardziej typowym i najtańszym sposobem dotarcia do odbiorców jest informacja elektroniczna. Na stronie 
internetowej urzędu gminy publikowane są odpowiednie, wyodrębnione opracowania poświęcone szkodliwości 
i konieczności usuwania azbestu (standardowo zawierające: akty prawne dotyczące obowiązków 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujące sposób bezpiecznej ich eksploatacji, 
usuwania i unieszkodliwiania; informacje o zagrożeniach powodowanych przez azbest; informacje                                
o działaniach gminy podejmowanych w celu usuwania azbestu i uzyskanych efektach; wzory wniosków na 
dofinansowanie odbioru i składowanie odpadów; wykaz firm posiadających uprawnienia do usuwania wyrobów 
zawierających azbest i transportu powstałych odpadów).  
Realizacja „Programu…” w zakresie edukacji ekologicznej łączy realizację edukacji formalnej (obejmującej 
kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich szczeblach edukacyjnych – w placówkach kształcenia) 
oraz nieformalnej (kreowanej wspólnie z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami uwzględniającymi                  
w działalności statutowej promowanie postaw proekologicznych). Edukacja formalna odbywa się w oparciu                 
o konkretne treści programowe (realizowane na zajęciach, podczas warsztatów, przekazywanych w formie 
wykładów i prelekcji), nieformalna obejmuje konkursy, wycieczki, festyny, czy różne rodzaje imprez. 
 
Urząd Gminy Zdzieszowice w ramach akcji ekologicznej z zakresu właściwego postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest - rozprowadza wśród mieszkańców gminy informacje na temat wyrobów azbestowych 
oraz  konieczności ich usunięcia do końca 2032 r. 
11)  Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami. 
Aktualizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice, została przyjęta Uchwałą Nr L-380/2010  
przez Radę Gminy w Zdzieszowicach w dniu 07.07.2010 r.  

12)  Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata                   
2007-2008. 

Gmina Zdzieszowice posiada opracowane „Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
za lata 2007-2008”. 

13)  Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na 
odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. Stroną umowy może być każdy 
przedsiębiorca posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. W zezwoleniu określa się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.  
 
W latach 2009-2010 na terenie gminy Zdzieszowice zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych 
było 88% procent mieszkańców. 
14)  Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych. 
Na terenie gminy Zdzieszowice zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 100% 
mieszkańców.  
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15) 

 Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. edukacja 
ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie 
kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych od momentu 
uruchomienia instalacji do zagospodarowania bioodpadów w ramach RCZiUO. 

 Zbiórka odpadów biodegradowalnych. 
Na terenie gminy Zdzieszowice nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Na 
terenie gminy odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są we własnym zakresie przez 
mieszkańców na prywatnych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach. W latach 2009-2010 nie 
odnotowano żadnych ilości odpadów biodegradowalnych, pochodzących z obszaru gminy. 
16)  Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Na terenie gminy Zdzieszowice zbiórka odpadów wielkogabarytowych, organizowana jest na zasadzie                               
tzw. „wystawki”, dwa razy do roku (okres przed świętami: Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia), we wszystkich 
miejscowościach gminy, w podanych do publicznej wiadomości terminach.  
 
W latach 2009–2010 zebrano następujące ilości odpadów wielkogabarytowych: 

• 2009 r. –   4,000 Mg,    
• 2010 r. – 21,000 Mg. 

17)  Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych. 
Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się wytwórcy tych odpadów            
(np. osoby prywatne, firmy remontowo-budowlane oraz demontażowe) oraz specjalistyczne podmioty działające                
w zakresie zbierania i transportu odpadów. 
Zdecydowana większość odpadów poddawana jest odzyskowi m.in. przy budowie nowej infrastruktury oraz przy 
niwelacji terenu. 
Na terenie gminy Zdzieszowice gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań, 
usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy 
odpadów. Odpady budowlane mogą być wykorzystywane przez mieszkańców w sposób gospodarczy do celów 
wg. własnych potrzeb, np.: drobny gruz wykorzystywany do utwardzania terenów, będących własnością 
mieszkańca. W latach 2009–2010 nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych, 
zebranych z terenu gminy. 

18) 

 Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych, w tym m.in.: 
 zbiórka zużytych baterii i akumulatorów, 
 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 przeterminowanych leków, 
 zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin. 

Na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2009-2010, podczas selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych, zebrano następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 

 2009 r. – 9,581 Mg,    
 2010 r. – 2,340 Mg. 

 
 zużyte baterie i akumulatory: 
Gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami wspiera redystrybucja środków pochodzących z opłaty 
produktowej i depozytowej. W celu zapewnienia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii                              
i akumulatorów przenośnych, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący usługi w zakresie wymiany zużytych 
baterii lub akumulatorów jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjmowania tego rodzaju odpadów. Ponadto są 
tworzone miejsca odbioru, gdzie użytkownik końcowy może oddać bezpłatnie zużyte baterie i akumulatory                  
np. w szkołach i przedszkolach. Baterie można oddać również podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, 
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
 
Zbiórka zużytych baterii na terenie gminy Zdzieszowice prowadzona jest w Urzędzie Miejskim, placówkach 
oświatowych (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola) oraz w placówkach handlowych, w ramach 
współpracy z firmą REBA Organizacją Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kubickiego 19/16                           
- w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zużytych baterii.        
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W latach 2009–2010 zebrano następujące ilości zużytych baterii: 
• 2009 r. – 185 kg,    
• 2010 r. – 368 kg. 
 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, pod warunkiem 
kupna nowego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. pralka za pralkę. Ponadto jeżeli naprawa sprzętu jest 
nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, można go nieodpłatnie pozostawić w serwisie pod 
warunkiem wcześniejszego oddania sprzętu do naprawy.  
 
Na terenie gminy Zdzieszowice zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizowana jest              
w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. „wystawki”, odbywającej się 2 razy do roku 
(okres przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia), we wszystkich miejscowościach gminy,                       
w podanych do publicznej wiadomości terminach.  
 
W latach 2009–2010 zebrano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

• 2009 r. – 7,800 Mg, 
• 2010 r. – 0,440 Mg. 

 
Zgodnie z Rejestrem Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego na 
terenie miasta Zdzieszowice, punktami zbierającymi zużyty sprzęt są:  

• Medicar Konrad Kowol z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 7, 
• Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Zdzieszowice Sklep nr 39 ul. Góry św. Anny 8 

(kod odpadu 16 02 14 i 16 06 04), 
• Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Zdzieszowice Sklep nr 30 ul. Filarskiego 1a (kod 

odpadu 16 02 14 i 16 06 04), 
• VEOLIA Polska Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 
• Discount Spożywczy Biedronka ul. Myśliwca 16. 
 

 przeterminowane leki: 
Zbiórka przeterminowanych leków na terenie gminy Zdzieszowice organizowana jest w systemie 
pojemnikowym (pojemniki przeznaczone na w/w odpady – ustawione w aptekach na terenie gminy).                  
W/w odpady odbierane są przez firmę VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, przy                 
ul. Piastowskiej 38.  
 
Wykaz aptek, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki: 

• Apteka „Lek” Zdzieszowice ul. Filarskiego 19,    
• Apteka „Remedium” Zdzieszowice ul. Góry św. Anny 1,   
• Apteka „Grosik” Zdzieszowice ul. Filarskiego 6. 

 
W latach 2009–2010 zebrano następujące ilości przeterminowanych leków: 

• 2009 r. – 96 kg, 
• 2010 r. – 32 kg. 

 
 opakowania po środkach ochrony roślin: 
Zapobieganie powstawaniu przeterminowanych środków ochrony roślin polega głównie na kształtowaniu 
świadomości postaw konsumenckich, aby były nabywane takie ilości środków ochrony roślin, aby nie ulegały 
one przeterminowaniu. 
Ze względu na wysokie ceny preparatów, przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości środków ochrony roślin. 
Powstają natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin. Opakowania będące odpadami 
niebezpiecznymi powinny trafić z powrotem do ich sprzedawcy (system kaucyjny). Wprowadzający środki 
ochrony roślin są odpowiedzialni za ich właściwe zagospodarowanie. 
 
Na terenie gminy Zdzieszowice nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. Ponadto na 
terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin oraz 
opakowań po tych środkach. Istnieje jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin                         
w punktach sprzedaży tego typu produktów. W latach 2009–2010 nie odnotowano żadnych ilości opakowań po 
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środkach ochrony roślin wraz z resztkami tych substancji. 
19)  Zbiórka zużytych opon. 
Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji i wymiany starych opon na nowe. Ich źródłem są również 
pojazdy wycofane z eksploatacji. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest w tym przypadku ograniczone 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
System zbierania zużytych opon rozwija się przez stacje obsługi pojazdów oraz stacje demontażu pojazdów. 
Zużyte opony mogą być poddane regeneracji , recyklingowi lub współspalane w cementowni. 
 
Na terenie gminy Zdzieszowice nie wdrożono zbiórki zużytych opon. W latach 2009-2010 nie odnotowano 
żadnych zebranych ilości zużytych opon, pochodzących z terenu gminy. 
20) Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych. 

Na terenie gminy Zdzieszowice selektywny zbiórka odpadów opakowaniowych, organizowana jest w systemie 
pojemnikowym i workowym, w których zbierane są frakcje typu: papier, szkło, tworzywo sztuczne.  
  
Ponadto na terenie gminy organizowane są selektywne zbiórki: 

 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym:  
- zużytych baterii,  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 - przeterminowanych leków od ludności, 

 odpadów wielkogabarytowych.   
21)  Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów. 
Na terenie gminy Zdzieszowice likwidacja „dzikich” wysypisk, czyli nielegalnych miejsc składowania bądź 
magazynowania m.in.: odpadów budowlanych (gruz budowlany), gałęzi, odpadów wielkogabarytowych, jak 
również w nieznacznym stopniu odpadów komunalnych, prowadzona jest na bieżąco.  
 
Na terenie gminy Zdzieszowice w latach 2009 – 2010 odnotowano następujące ilości tzw. „dzikich wysypisk”: 

• 2009 r. – 27 sztuk.,  
• 2010 r. – 30 sztuk.  
 

Zespół Szkół Podstawowych im. Jana Pawła w Zdzieszowicach, dokonuje na bieżąco inwentaryzacji dzikich 
wysypisk na terenie gminy Zdzieszowice. Uczniowie wykonują zdjęcia oraz mapy zinwentaryzowanych 
nielegalnych składowisk i przekazują materiały do straży miejskiej, która z kolei przekazuje dane informacje do 
Urzędu Miejskiego do działu referatu ochrony środowiska. 
22)  Zorganizowanie systemu zbiórki transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie. 
Gmina Zdzieszowice nie organizuje zbiórki odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie. W przypadku 
zalegającej padliny na terenach podlegających gminie – Gmina Zdzieszowice podejmuje działania, polegające na 
zorganizowaniu zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania w/w odpadów (Gmina kontaktuje się z podmiotem 
posiadającym stosowne umowy na utylizację odpadów - który w razie potrzeby, podejmuje działania 
polegające na zebraniu, wywiezieniu i unieszkodliwieniu odpadów zwierzęcych, zebranych z terenu gminy). 
Koszty w/w przedsięwzięcia ponoszone są przez gminę i podmiot zbierający odpady. 

23)  Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” do wymagań 
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice, został przyjęty Uchwałą                     
Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2009 r.  

24)  Dostosowanie „wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 

Gmina nie dostosowała nowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  
Burmistrz Gminy Zdzieszowice Zarządzeniem Nr Or.S.0151/48/07 z 7 sierpnia 2007 r., określił i podał do 
publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych, od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
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7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsięwzięć 
 

Tabela nr 7. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki 
odpadami w latach 2009-2010. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Koszty 

poniesione          
w 2009 r. 

[PLN] 

Koszty poniesione            
w 2010 r. 

[PLN] 
Źródło 

finansowania 

1. Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. 19 900,00  23 850,00 Budżet Gminy 

 Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych. - 44 447,00 Budżet Gminy 

2. Zakup torebek na psie odchody. 5 880,00   - Budżet Gminy 

3. 

- zakup pojemników na selektywną 
zbiórkę odpadów typu „dzwon”. 
- opłata za ubezpieczenie 
pojemników typu „dzwon”. 

16 836,00 
  1 469,00 

3 370,00 
3 992,00 Budżet Gminy 

4. Opłata za korzystanie ze 
środowiska.   9 243,26 3 708,44 Budżet Gminy 

5. Opróżnianie pojemników na  
przeterminowane leki. - 5 000,00 Budżet Gminy 

6. Likwidacja „dzikich wysypisk”. - 3 000,00 Budżet Gminy 

7. 
Oczyszczanie terenu wokół 
pojemników do selektywnej zbiorki 
odpadów. 

- 10 000,00 
 

Budżet Gminy 

8. Oczyszczanie miast i wsi. - 585 260,31 Budżet Gminy 

9. Sprzątanie terenu przy strefie 
Borek. - 10 523,26 Budżet Gminy 

10. Zakup koszy ulicznych. - 9 999,02 Budżet Gminy 

11. 
Opracowanie Programu usuwania 
azbestu z terenu Gminy 
Zdzieszowice. 

- 14 884,00 
 

Budżet Gminy 

11. 

Opracowanie: Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Zdzieszowice i Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Zdzieszowice. 

- 16 447,00 

 
 

Budżet Gminy 

12. Opłata za członkostwo „Czysty 
Region”. 59 809,56 59 487,78 Budżet Gminy 

 
Razem Gmina Zdzieszowice: 
 

113 137,82 793 968,81  

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
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8. Ocena systemu monitoringu 
 

Tabela nr 8. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 
 

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 
Wartość 

wskaźnika     
w 2008 r. 

Wartość 
wskaźnika     
w 2009 r. 

Wartość 
wskaźnika     
w 2010 r. 

1. Odsetek mieszkańców gminy objętych 
umowami na odbiór odpadów % 96 88 88 

2. 
Odsetek mieszkańców gminy objętych 
systemem selektywnego odbierania 
odpadów 

% 100 100 100 

3. Masa zebranych odpadów komunalnych – 
ogółem Mg 2 231,04 5 505,441 4 726,31 

5. 
Odsetek zebranych odpadów 
komunalnych poddanych procesom 
unieszkodliwiania (w tym składowania) 

% 92,41 94,49 95,77 

6. 
Odsetek zebranych odpadów 
komunalnych poddanych procesom 
odzysku 

% 7,59 5,51 4,23 

11. 

Masa zebranych odpadów 
opakowaniowych z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca 

kg/M/rok 9,90 17,66 10,83 

12.  

Iloraz masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji składowanych 
na składowiskach odpadów i masy tychże 
odpadów wytworzonych w 1995 r. 

%  b. d. * 106,90 * 108,62 

14. Ilość zebranych selektywnie odpadów 
biodegradowalnych Mg/rok 0 0 0 

15. 

Masa zebranych odpadów 
wielkogabarytowych z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca 

kg/M/rok 0,18 0,24 1,29 

16. 

Masa zebranych odpadów 
niebezpiecznych z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca 

kg/M/rok 0,31 0,58 0,14 

17. 
Masa zebranego ZSEE z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca 

kg/M/rok 0,31 0,57 1,2 

18. 
Masa zebranych zużytych baterii                                  
z gospodarstw domowych w przeliczeniu 
na statystycznego mieszkańca 

kg/M/rok 0,0001 0,01 0,02 

19. 
Liczba legalnych składowisk odpadów 
komunalnych nie spełniających 
wymogów technicznych 

szt. 0 0 0 

20. Liczba czynnych składowisk odpadów 
komunalnych szt. 0 0 0 

21. Liczba zinwentaryzowanych mogilników 
pozostałych do likwidacji szt. 0 0 0 

22. 
Środki finansowe poniesione na 
gospodarkę odpadami (koszty 
eksploatacyjne systemu) 

PLN b. d.  113 137,82 793 968,81 
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Lp. NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 
Wartość 

wskaźnika     
w 2008 r. 

Wartość 
wskaźnika     
w 2009 r. 

Wartość 
wskaźnika     
w 2010 r. 

* - Większość spośród analizowanych wskaźników nie osiągnęła zakładanych wartości, jednakże w stosunku 
do części wskaźników zauważalny jest ciągły rozwój, prowadzący do osiągania coraz to lepszych wyników.  
Największym problemem w chwili obecnej jest redukcja ilości bioodpadów kierowanych na składowisko. 
Trudności z osiągnięciem wymaganego poziomu wynika z braku selektywnej zbiórki bioodpadów na terenie 
gminy. Pomimo zagospodarowania sporej części bioodpadów przez mieszkańców Gminy we własnym zakresie, 
niezbędne jest wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów, szczególnie na terenie miasta, aby było możliwe 
osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji składowanych ilości odpadów ulegających biodegradacji                          
w kolejnych latach. 
W odniesieniu do bioodpadów zidentyfikowano jeszcze inny problem. Przyjęte w pierwszym KPGO  wskaźniki 
wytwarzania odpadów biodegradowalnych w odniesieniu do 1995 r. były oparte na teoretycznych założeniach, 
bo o pełniejszych danych w zakresie gospodarki odpadami można mówić dopiero obecnie. Wynika to z braku 
jakiejś wiarygodnej ewidencji zbieranych odpadów, co przekładało się z kolei na błędne szacowania odnośnie 
wytwarzanych ilości. 
Na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmienił się jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych 
oraz skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie również 
udział w nich bioodpadów. 
Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do trudności w osiągnięciu wymaganego poziomu redukcji 
bioodpadów kierowanych do składowania. 
Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego Zdzieszowice  
 
Analizując okres sprawozdawczy można zauważyć, iż nastąpił spadek procenta mieszkańców 
objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, a przy tym spadek ilości zebranych 
odpadów komunalnych.  
 
Ponadto zauważamy spadek ilości zebranych selektywnie odpadów: opakowaniowych, odpadów 
niebezpiecznych (w tym: spadek zebranych ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                 
i wzrost zebranych ilości zużytych baterii) oraz wzrost zebranych ilości odpadów wielkogabarytowych. 
Poza tym nie wprowadzono do tej pory zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz zbiórki 
odpadów budowlanych. 
 

9. Podsumowanie 
 
Zadania zaplanowane w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice” realizowane były 
zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”. 
 
Na uwagę zasługuje realizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz liczne 
akcje proekologiczne, dzięki którym stopniowo osiągane są wyznaczone cele z zakresu gospodarki 
odpadami. 
 
Stopień realizacji zadań: 

 na koniec 2010 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte ok. 88% 
mieszkańców, 

 realizowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w systemie pojemnikowym                         
i workowym na frakcje typu: papier, szkło, plastik,   

 prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych,  w tym zbiórki:  
- zużytych baterii, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
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- przeterminowanych leków od ludności, 
 organizowanie zbiórki: 

- odpadów wielkogabarytowych, 
- odpadów zwierzęcych, 

 zapobieganie niekontrolowanemu wprowadzaniu odpadów komunalnych do środowiska -
eliminowanie na bieżąco „dzikich” wysypisk z terenu gminy, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, poprzez wdrażanie programu 
edukacji ekologicznej mającej za zadanie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, 

 opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” dla gminy Zdzieszowice                          
oraz sporządzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy, 

 brak wprowadzonej zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin,  
 brak wdrożonej zbiórki zużytych opon, 
 brak organizowanej zbiórki: 

- odpadów biodegradowalnych, 
- zbiórki odpadów budowlanych. 

 
Zadania niezrealizowane, ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice”, będą 
sukcesywnie realizowane w kolejnych latach przewidzianych w „Planie Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Zdzieszowice”, w tym m.in.: 

 uskutecznianie selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej 
zbiórki: przeterminowanych środków ochrony roślin, zużytych opon, odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych. 

 
W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia 
efektu jest wieloletni. 
 
Ponadto w najbliższym czasie, ważnym celem będzie likwidacja azbestu z terenu gminy w związku        
z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi 
biodegradacji:  

1. zbyt mała ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych, 
2. zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, 
3. część zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, szczególnie odpady, takie jak pralki, 

lodówki czy zamrażarki trafiają do punktów skupu złomu i nie są odpowiednio 
zagospodarowane, a także nie podlegają rejestracji i zgłoszeniu, 

4. spalana jest część zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu, 
5. trudności z zagospodarowaniem opon o dużej średnicy. 

Prognozowane zmiany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 w zakresie rozwiązań 
organizacyjnych i techniczno-technologicznych: 
Przewiduje się że nastąpi: 

-   zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. poprzez przejęcie przez gminy 
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  wybór 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w drodze przetargu, określenie sposobu 
realizacji obowiązku gminy zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy                           
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zawierający ww. 
zmianę systemu, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r.,                            
a następnie skierowany do laski marszałkowskiej w dniu 25 listopada 2010 r., 
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-    intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych m.in. w związku z koniecznością zapewnienia poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu w wysokości 50% w stosunku do co najmniej papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych i metali z gospodarstw domowych w 2020 r., 

-   przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów odzysku                       
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
ulegających biodegradacji, 

-  zmniejszenie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których 
składowane są odpady komunalne, ze względu na zamykanie składowisk niespełniających 
wymagań (termin dostosowania upłynął). Marszałek województwa i Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska mają możliwość zamykania składowisk z urzędu i są zobowiązani 
wykonywać ten mechanizm prawny. 

 
Przyjęte cele w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami 
komunalnymi w tym odpadami ulegającymi biodegradacji: 

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców najpóźniej do 2015 r., 
- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 
2015 r., 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
 w 2013 r. więcej niż 50%, 
 w 2020 r. więcej niż 35%, 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych 

odpadów do końca 2014 r., 
- przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na 
poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r. 

 
 
 
 


