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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

11..11..  PPrrzzeeddmmiioott  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie planu gospodarki odpadami dla gminy 

Wręczyca Wielka, dokumentu zawierającego wizję rozwoju systemu gospodarki odpadami 

i warunki jego funkcjonowania.  

11..22..  CCeell  ii  zzaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  

Podstawowym celem opracowania jest określenie istniejącego stanu gospodarki 

odpadami oraz wskazanie kierunków działań dotyczących poprawy stanu środowiska 

naturalnego w zakresie gospodarki odpadami w gminie Wręczyca Wielka. Gospodarka 

odpadami jest jednym z istotnych elementów w systemie ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniami. Obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami 

wynika z obowiązującej ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628). Ustawa stanowi, że 

wszystkie plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z aktualną 

polityką ekologiczną państwa, zaś odpowiedni plan opracowany dla jednostki 

administracyjnej powinien być zgodny z planami wyższego szczebla, jednocześnie nie 

naruszając podstaw funkcjonowania samorządu lokalnego.  

Zakres opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym wynika z 

art. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.2003.66.620). Zgodnie z nim plan 

gospodarki odpadami dla jednostki samorządowej jaką jest gmina określa: 

 

• aktualny stan gospodarki odpadami uwzględniający podstawowe informacje 

charakteryzujące elementy środowiska oraz sytuację społeczno-gospodarczą gminy, 

• prognozowane zmiany w zakresie gospodarki wynikające ze zmian demograficznych 

oraz gospodarczych, 

• działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, w 

tym działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, działania wspomagające 

prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu i 

unieszkodliwiania oraz działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, 

• projektowany system gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, 
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• rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich 

realizację, 

• instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 

• system monitoringu i oceny realizacji zdefiniowanych celów, przy uwzględnieniu ich 

jakości i ilości. 

Wymieniony zakres opracowania ma odzwierciedlić sytuację istniejącą w zakresie 

gospodarki odpadami w gminie oraz określić działania prowadzące do zapobiegania 

powstawaniu odpadów i przygotowania strategii odzysku lub unieszkodliwinia odpadów. 
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22..      OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCEE  PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  
GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  

Zasadnicze regulacje prawne dotyczące gospodarownia odpadami oraz wynikające 

z nich wymagania dla stosowanych procedur administracyjnych zawarte są: 

1) w następujących ustawach wiodących: 

• z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 

r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, 

poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 

984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

• z 27 kwietnia 2001r � Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392), 

• z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 

41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

• z 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (tzw. ustawa wprowadzająca) (Dz.U. z 

2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

• z 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U z 

2001 r. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

• z 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78). 

 

2) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw: 

• z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001. Nr 112, 

poz. 1206), 

• z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej 

bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2001. 

Nr 152, poz. 1738), 

• z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych 

obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i 

wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 

(Dz.U. z 2001. Nr 152, poz. 1740), 

• z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne 

oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 

przekształcenie (Dz.U. z 20021. Nr 18, poz. 176), 
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• z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych 

dopuszczonych do przywozu z zagranicy (Dz.U. z 2002. Nr 15, poz. 146), 

• z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń 

na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne (Dz.U. z 

2002. Nr 15, poz. 147), 

• z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których 

przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. z 2002. Nr 56, poz. 512), 

• z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 

termicznego przekształcenia odpadów (Dz.U. z 2002. Nr 37, poz. 339), 

• z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 

niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. z 

2002. Nr 74, poz. 686), 

• z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 

2002. Nr 134, poz. 1140), 

• z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2002. Nr 191, poz. 1594), 

• z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2001. Nr 220, poz. 1858), 

• z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 

unieszkodliwinia odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2002. poz 

104), 

• z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.U. z 2002. 

poz 103), 

• z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 

poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003. Nr 61, poz. 549), 

• z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 

(Dz.U. z 2003. Nr 66, poz. 620). 

 

Wymienione akty prawne, wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami 

wykonawczymi tworzą system prawny w zakresie ochrony środowiska przed odpadami. 

System ten jest zgodny z wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii 

Europejskiej.  
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22..11..  OObboowwiiąązzkkii  ggmmiinnyy  ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  

 

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy dążeniem każdej z gmin jest stymulacja 

strategii rozwoju gospodarczego. Jej osiągnięcie jest możliwe dzięki ingerencji w takie 

dziedziny, jak: finanse, inwestycje, zarządzanie nieruchomościami, a także dzięki 

kształtowaniu przedsiębiorczości. Strategia rozwoju w gminie oznacza taki dobór i 

wykorzystanie lokalnych środków i potencjału, aby osiągnąć maksymalny poziom 

zadowolenia społeczności lokalnej, a także skuteczności realizacji zamierzonych celów 

gospodarczych. System gospodarki odpadami jest jednym z ważnych elementów strategii 

rozwoju dla gminy. Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikają m.in z 

poniższych ustaw: 

 

Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

określa obowiązki gmin oraz zawiera cztery podstawowe grupy regulacji prawnych w 

zakresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku w gminach. Są to:  

1)  instrumenty legislacyjne - uchwały rad gmin � stanowiące prawo gminne,  

2) instrumenty reglamentacyjne - obejmujące zezwolenia na świadczenie usług w 

zakresie objętym ustawą,  

3) instrumenty ekonomiczne  � ustalanie opłat za usługi,  

4) instrumenty represyjne � odpowiedzialność karna za wykroczenia polegające 

na naruszeniu przepisów ustawy.  

Ustawa stwierdza, że utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do jej 

obowiązkowych zadań (art. 3) przez co zobowiązuje radę gminy do regulacji 

szczegółowych w uchwałach ustalających zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy (art. 4). Zgodnie z tym wydanie uchwał jest nie tylko uprawnieniem 

gminy, ale jej obowiązkiem. Treść uchwał musi odpowiadać punktom wymienionym w 

art. 4, które tworzą szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Ustawodawca określił tu jedynie co ma być regulowane bez podania jak to ma być 

regulowane pozostawiając dużą samodzielność gminie. Wydane uchwały wraz z 

załącznikami powinny tworzyć lokalne (gminne) prawo, i w przypadku gospodarki 

odpadami powinny wyraźnie precyzować kwestie: 

 

• zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów, w tym rodzaje 

odpadów objętych systemem zgodne z klasyfikacją i definicjami, szczegółowe 

zasady gromadzenia, zbiórki i wywozu poszczególnych rodzajów odpadów itd.; 

• zasad zarządzania zintegrowanym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym podział kompetencji, 
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• praw i obowiązków użytkowników nieruchomości (wytwórców odpadów);  

• obowiązków firm świadczących usługi zbiórki, wywozu, unieszkodliwiania lub 

zagospodarowywania odpadów, 

• sytemu opłat, 

• zasad prowdzenia kontroli, 

• restrykcji, w przypadku naruszania postanowień wydanych uchwał. 

 

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach określa obowiązki podmiotów wytwarzających, 

wykorzystujących lub unieszkodliwiających odpady, natomiast organy administracji 

publiczej (rządowej, samorządowej) zobowiązuje do czuwania nad wykonaniem tych 

obowiązków i przygotowania planu gospodarki odpadami, w którym określa się 

najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami na zarządzanym terenie 

oraz sposoby rozwiązywania tych problemów. Gminny plan gospodarki odpadami stanowi 

część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie środowiska. Gminny plan gospodarki odpadami 

obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki 

administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z 

uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady 

budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady 

medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe. Plan gospodarki odpadami podlega 

aktualizacji nie rzadziej niż co cztery lata, natomiast sprawozdanie z realizacji planu 

następuje w cyklu dwuletnim.  
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33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE  OO  GGMMIINNIIEE  WWRRĘĘCCZZYYCCAA  
WWIIEELLKKAA  

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną z 166 gmin województwa śląskiego. Zajmuje  

powierzchnię 148 km2, co stanowi ok. 1,2% powierzchni województwa śląskiego 

(12309 km2) i 16,6% powiatu kłobuckiego (889 km2). Centralnym ośrodkiem gminy jest 

miejscowość Wręczyca Wielka. Większe ośrodki w gminie to: Kalej, Truskolasy, Borowe 

oraz Bieżeń. W skład gminy wchodzi 28 sołectw: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, 

Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, 

Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła 

Druga, Puszczew, Szarlejka, Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka I, 

Wręczyca Wielka II, Truskolasy I, Truskolasy II, Wydra, Zamłynie skupiających 

26 miejscowości: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, 

Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa 

Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, Węglowice, 

Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Wydra, Zamłynie.  Na rysunku 1 

przedstawiono położenie poszczególnych miejscowości w gminie Wręczyca Wielka.  

 

 

 

Rys.  1. Zarys Gminy Wręczyca Wielka z naniesionymi miejscowościami 
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22..11..  PPoołłoożżeenniiee  ggeeooggrraaffiicczznnee  

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w powiecie kłobuckim (9 gmin). Leży w 

północnej części województwa śląskiego, w odległości 12 km od Częstochowy. Gmina 

Wręczyca Wielka graniczy z następującymi gminami (rys. 2.): na północy - Kłobuck, 

Opatów i Panki, na wschodzie - Częstochowa, na południu - Herby oraz na zachodzie - 

Przystajń i Blachownia.  

 

 

 
 

Rys.  2. Lokalizacja gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim 
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22..22..  SSyyttuuaaccjjaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  

Całkowita liczba mieszkańców gminy Wręczyca Wielka liczy 17199 osób (stan na 

30.12.2002 r), co stanowi niespełna 0,35% ludności województwa śląskiego (4889 tys.) 

oraz 20,2% ludności powiatu kłobuckiego (85 tys). Mieszkańcy zamieszkują w 4293 

gospodarstwach domowych. 

Tabela 1 przedstawia strukturę demograficzną ludności w gminie z okresu 

ostatnich czterech lat (1999-2002), w rozbiciu na poszczególne miejscowości  

uwzględniając jednocześnie podział ze względu na płeć.  

 

Tabela 1. Struktura demograficzna w gminie Wręczyca Wielka na przełomie lat 1999 - 2002 

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Lp. Wyszczególnienie 
M* K* O* M* K* O* M* K* O* M* K* O* 

1. Bieżeń 393 404 797 394 408 802 396 407 803 397 401 798 

2. Borowe 468 464 932 469 468 937 471 470 941 473 487 960 

3. Bór Zapilski 179 194 373 365 180 365 181 187 368 181 188 369 

4. Brzezinki 52 57 109 53 55 108 54 55 109 55 55 110 

5. Czarna Wieś 276 261 537 277 279 556 271 288 559 271 287 558 

6. Długi Kąt 210 257 467 211 254 465 212 254 466 213 287 449 

7. Golce 204 176 380 205 187 392 206 185 391 207 184 391 

8. Grodzisko 341 356 697 342 359 701 343 365 708 345 351 696 

9. Hutka 337 296 633 338 299 637 339 303 642 339 320 659 

10. Jezioro 195 203 398 196 204 400 198 206 404 199 202 401 

11. Kalej 787 838 1625 788 854 1642 787 854 1641 788 852 1640 

12. Klepaczka 204 250 454 205 243 448 207 240 447 207 228 435 

13. Kuleje 323 367 690 324 362 686 325 357 682 325 353 678 

14. Nowiny 169 191 360 171 190 361 172 196 368 172 194 366 

15. Nowa Szarlejka 90 97 187 91 97 188 93 91 184 93 95 188 

16. Pierzchno 105 129 234 106 132 238 108 136 244 109 137 246 

17. Piła Pierwsza 156 150 306 157 154 311 158 158 316 158 153 311 

18. Piła Druga 155 150 305 156 147 303 157 149 306 157 155 312 

19. Puszczew 337 362 699 338 364 702 340 362 702 341 362 703 

20. Szarlejka 401 417 818 402 407 809 403 418 821 403 423 826 

21. Węglowice 195 204 399 196 187 383 197 181 378 197 185 382 

22. Wręczyca Mała 311 239 550 312 310 622 313 305 618 313 313 626 

23. Wręczyca Wielka 1287 1399 2686 1289 1340 2629 1291 1360 2651 1292 1367 2659 
24. Truskolasy 1006 920 1926 1008 945 1953 1010 933 1943 1009 969 1978 

25. Wydra 80 91 171 84 85 169 85 85 170 84 82 166 

26. Zamłynie 144 146 290 146 149 295 146 145 291 147 145 292 

27. Ogółem 8383 8551 16934 8438 8664 17102 8463 8690 17153 8475 8724 17199

M* - mężczyźni, K* - kobiety, O* - ogółem liczba ludności 
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Największą miejscowością pod względem liczby mieszkańców jest Wręczyca Wielka, którą 

w 2002 r. zamieszkiwało 2659 mk. Do większych miejscowości w gminie, w których 

liczba mieszkańców przekracza 1000 należą Truskolasy oraz Kalej. Rysunek 3 

przedstawia strukturę liczby mieszkańców w gminie Wręczyca Wielka w 2002 r.  
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Rys.  3. Liczba mieszkańców w gminie Wręczyca Wielka przypadająca na poszczególne 
miejscowości 
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Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Wręczyca Wielka wynosi 116,21 mk/1 

km2 i jest on niższy od średniej krajowej � 123,6 mk/1 km2 oraz wojewódzkiej 394,3 

mk/1 km2, natomiast jest wyższy od średniej powiatowej 96,9 osób/1 km2 (tab. 2).  

 

Tabela 2. Charakterystyka ludności � 31.12.2000 r. 

Wyszczególnienie Ludność 
ogółem 

Mężczyźni Kobiety Ludność w 
wieku 

produkcyjnym 
na 1000mk 

Gęstość 
zaludnienia na 

1 km2 

Polska 38 644 211 18 772 964 19 871 247 612,12 123,59 

województwo 

śląskie 

4 847 600 2 353 184 2 494 416 634,28 394,30 

powiat 

kłobucki 

86 184 42 964 43 220 596,57 96,93 

gmina Wręczyca 

Wielka 

17102 8438 8664 603,5 116,21 

 

Struktura ludności wg podziału na podstawowe grupy wiekowe pokazuje (tab. 3), 

że udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 25% w ogólnej liczbie 

mieszkańców gminy. Udział ten jest wyższy od średniej krajowej wynoszącej 24,08% 

oraz wojewódzkiej � 22,48%. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 60,35% i 

jest zbliżony do średniej krajowej wynoszącej 61,21%. Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym szacuje się na 14,65%. 

 

Tabela 3. Charakterystyka ludności według grup wiekowych � 31.12.2000 r. 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

Wyszczególnienie 

% 

Polska 24,08 61,21 14,71 

województwo 

śląskie 

22,48 63,43 14,09 

powiat 

kłobucki 

24,49 59,66 15,86 

gmina Wręczyca Wielka 25 60,35 14,65 

 

Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest 

saldo migracji stałej. Dla gminy Wręczyca Wielka saldo to w 2000 roku wykazało wartości 

dodatnie (33 mk) świadcząc o napływowym charakterze tego obszaru. Zatem wydaje się, 

że wzrost znaczenia funkcji mieszkalnej będzie nieunikniony, choć pozostający na dość 

nieznacznym poziomie. 
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22..33..  SSyyttuuaaccjjaa  ggoossppooddaarrcczzaa  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka działalność gospodarcza prowadzona jest przez 

905 podmiotów. Tabela 4 przedstawia liczbę jednostek gospodarczych przy uwzględnieniu 

rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Tabela 4. Liczba jednostek prowadzących działalność gospodarczą z uwagi na jej 
charakter 

Rodzaj działalności Liczba jednostek 

Handel 236 

Zakłady przemysłowe 120 

Usługi remontowo-budowlane 165 

Zakłady produkcyjne i produkcyjno-usługowe 183 

Usługi trnasportowe 97 

Usługi gastronomiczne 21 

Inne 83 

 

Do największych i zarazem dobrze prosperujących podmiotów gospodarczych zaliczyć 

należy: 

− PHU PRO-KAL-HAND Jerzy Kall, 

− PPHU �EDMET�, 

− PHU �RADEX� S.C., 

− PPHU �DEMEX� Zygmunt Depta, 

− Zakład Stolarsko - Tartaczny Winecki, 

− Cegielnia �GRODZISKO�, 

− ZPHU �FANA� Anna i Mieczysław Fabryczny, 

− PPHU �BETONEX�, 

− Zakład Metalowy - Wiesław Lizurej, 

− Wytwórnia makaronu �ZBYMAR�. 

 

Na rysunku 4 przedstawiono jak kształtowała się ilość podmiotów gospodarczych 

w latach 1998-2002. Od roku 2000 obserwuje się stopniowy wzrost ilości podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy.  
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Rys.  4. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy 
Wręczyca Wielka w latach 1998 � 2002 

22..44..  IInnssttyyttuuccjjee  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj  

W gminie Wręczyca Wielka znajdują się następujące jednostki oświatowe: 

− Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej - 323 uczniów, 

− Szkoła Podstawowa w Truskolasach � 332 uczniów, 

− Szkoła Podstawowa w Węglowicach � 263 uczniów, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei � liczba uczniów w SP - 196, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 72, 

− Szkoła Podstawowa w Kulejach � liczba uczniów w SP - 107, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 38, 

− Szkoła Podstawowa w Borowym � liczba uczniów w SP - 104, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 21, 

− Szkoła Filialna w Hutce � 22 uczniów, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych � 14, 

− Gimnazjum we Wręczycy Wielkiej � 295 uczniów, 

− Gimnazjum w Truskolasach � 225 uczniów, 

− Gimnazjum w Węglowicach � 218 uczniów, 

− Szkoły stowarzyszeniowe: Szkoła Podstawowa Bieżeń � 62 uczniów, liczba dzieci w 

oddziałach przedszkolnych � 21 oraz Szkoła Podstawowa Grodzisko � 37 uczniów, 

− Przedszkole we Wręczycy Wielkiej - 106 dzieci, 

− Przedszkole w Grodzisku - 20 dzieci, 

− Przedszkole w Truskolasach - 65 dzieci, 

− Przedszkole w Pile I - 14 dzieci, 
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− Przedszkole w Golcach - 12 dzieci, 

− Przedszkole w Węglowicach - 57 dzieci, 

− Przedszkole w Jeziorze � 13 dzieci. 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajdują się takie placówki medyczne, jak:  

− Ośrodek Zdrowia we Wręczycy Wielkiej, 

− Ośrodek Zdrowia w Węglowicach, 

− Ośrodek Zdrowia w Truskolasach, 

− Ośrodek Zdrowia w Kalei. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące placówki związane z działalnością 

kulturalną: 

− Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, 

− Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej z filiami w: Borowem, Szarlejce, 

Truskolasach i Węglowicach. 

W gminie działa także Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej, Filia Banku 

Spółdzielczego w Truskolasach oraz Agencja PKO BP we Wręczycy Wielkiej. Znajdują się 

także trzy urzędy pocztowe w miejscowościach: Wręczyca Wielka, Węglowice i Truskolasy 

oraz Gminna Spółdzielnia �Samopomoc Chłopska� Wręczyca Wielka z siedzibą w 

Węglowicach. 

W gminie Wręczyca Wielka prowadzi działalność dziewiętnaście jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zakładowa OSP Arnall-Poland Golce. Znajdują się one w 

następujących miejscowościach: Bieżeń, Borowe, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, 

Grodzisko, Hutka, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Piła, Pierzchno, Szrlejka, Truskolasy, 

Węglowice, Wręczyca Wielka, Zamłynie.  

22..55..  BBeezzrroobboocciiee  

 Tabela 5 przedstawia jak kształtowała się liczba osób bezrobotnych w gminie 

Wręczyca Wielka w latach od 1999-2002. W roku 2002 liczba osób bezrobotnych zmalała 

w stosunku do roku 2001 o 31 osób. Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby 

mieszkańców czynnych zawodowo wynosi 12%. 

 

Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w gminie Wręczyca Wielka w latach 1999 - 2002 

Lp. Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

1. kobiety 410 534 583 586 

2. mężczyźni 343 598 730 696 

3. ogółem 753 1132 1313 1282 
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22..66..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ggeeoollooggiicczznnaa,,  gglleebboowwaa,,  hhyyddrroollooggiicczznnaa  ii    
hhyyddrrooggeeoollooggiicczznnaa  

Pod względem geograficznym Gmina Wręczyca Wielka położona jest na Wyżynie 

Woźnicko - Wieluńskiej w obrębie trzech regionów fizyczno-geograficznych: Obniżenia 

Górnej Warty, Progu Środkowo - Jurajskiego (Garb Herbski) oraz Wyżyny Wieluńskiej.  

Gmina Wręczyca Wielka pod względem geologicznym znajduje się w części 

północno - wschodniej monokliny Śląsko - Krakowskiej. Charakteryzuje się ona 

monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża. Utwory starsze od trzeciorzędu � 

trias, jura, stanowią jednoskrzydłową antyklinę, zapadającą łagodnie ku północnemu 

wschodowi pod niewielkim kątem 1 - 5°. Najstarszymi utworami nawierconymi na 

głębokości 96 m (miejscowość Puszczew) są osady triasu górnego, kajpru, wykształcone 

jako twarde iłołupki z odcieniem brązowym. Bezpośrednio na utworach triasu zalegają 

osady retyko-liasu, wykształcone jako iły, iłołupki lub łupki ilaste z przewarstwieniami 

piaskowców. Niżej zalegają piaskowce należące prawdopodobnie do retyku.  

Utwory jury środkowej-doggeru reprezentują piaskowce kościeliskie, na których 

zalega seria iłów rudonośnych, z przewarstwieniami piaskowców ilastych oraz 

sferosyderytów szaro-brunatnych.  

Osady jurajskie na całym obszarze przykryte są utworami czwartorzędowymi o 

różnej miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów:  

− pleistocen � reprezentują utwory akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej. 

Dominują piaski, żwiry oraz gliny zwałowe. Miąższość utworów piaszczysto-żwirowych 

waha się od kilku do 20m. 

− holocen � reprezentują piaski rzeczne, namuły, torfy oraz mady, które osadziły się w 

dolinach współcześnie płynących rzek: Pankówki, Białej Okszy, Czarnej Okszy, Białki 

(dopływ Czarnej Okszy) i Gorzelanki (dopływ Stradomki). 

Gleby występujące na terenie gminy Wręczyca Wielka zostały w większości 

wykształcone w materiale czwartorzędowym, jak: piaski, gliny, muły i torfy oraz powstałe 

ze skał wieku jurajskiego: iły, wapienie. 

Pod względem typologicznym większość gleb należy do typu pseudobielice. 

Kompleksy tych gleb rozrzucone są na całym terenie gminy. Zajmują one około 70% 

użytków rolnych. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby brunatne (3%), lokalnie 

występują czarne ziemie i rędziny. W dolinach rzek gruntów strumieni wykształciły się 

gleby hydrogeniczne, mady i gleby mułowo-torfowe. Charakterystyka gleb terenu gminy 

Wręczyca Wielka przedstawia się następująco: 

 

• typ pseudobielicowo-brunatny 

Do typu pseudobielicowo- brunatnego zaliczono gleby wytworzone z piasków, glin i iłów 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 18 

− gleby wytworzone z piasków zwałowych 

Gleby tego kompleksu charakteryzują się słabym wykształceniem poziomu 

próchniczego. Przeważają piaski luźne i słabogliniaste podścielone piaskiem luźnym. 

Gleby ubogie w składniki pokarmowe dla roślin, przeważnie zbyt przepuszczalne. 

Plony roślin uzależnione są od ilości opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. 

Uprawia się na nich żyto, łubin i seradelę. Gleby te zaliczone zostały do gleb ornych 

najsłabszych i słabych VI i V-tej klasy bonitacyjnej gruntów ornych. Najwłaściwszym 

ich użytkowaniem jest zalesienie. Wchodzą one w skład kompleksu 7�żytni (żytnio- 

ziemniaczany) najsłabszy oraz kompleksu 6-żytni (żytnio-ziemniaczany). 

Największe powierzchniowo obszary tych gleb występują w zachodniej części gminy w 

miejscowościach: Jezioro, Czarna Wieś, Piła, Truskolasy, Hutka. 

− kompleks piasków słabogliniastych, piasków gliniastych lekkich na podłożu gliniastym 

lub iłowym 

Gleby tego kompleksu charakteryzują się nieco lepszym wykształceniem poziomu 

próchniczego. Są to gleby również mało żyzne okresowo lub stale za suche. Nadają 

się pod uprawę żyta, ziemniaków, koniczyny białej i seradeli. Korzystniejsze nieco 

warunki wilgotnościowe posiadają gleby piaskowe o zwięźlejszym podłożu z gliną lub 

iłem. Zaliczone zostały do gleb średniej jakości (gorsze) oraz klasy bonitacyjnej IV-V 

gruntów ornych i kompleksu 6-żytni (żytnio-ziemniaczany słaby).  

− kompleks piasków mokrych  

Gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i z piasków słabogliniastych częściowo 

z piasków luźnych. Są to gleby okresowo lub stale za mokre na skutek wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub trudno rozpuszczalnego podłoża. Są to gleby jałowe o 

niskiej wartości rolniczej. Najczęściej należą do IVb i V klasy bonitacyjnej gruntów 

ornych i kompleksu zbożowo-pastewnego słabego. 

− kompleks gleb wytworzonych z glin  

Występują w towarzystwie gleb piaskowych. Przeważają gliny lekkie całkowite lub 

zalegające na utworach piaszczystych. Wykazują cechy gleb średniej jakości. 

Zaliczone zostały do IVa-IVb klasy bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu żytni 

(żytnio-ziemniaczany) dobry i zbożowo-pastewny mocny. 

− kompleks wytworzony z iłów 

Gleby zaliczone do tego kompleksu, jako gleby zwięzłe są trudne w uprawie i na ogół 

wszystkie wykazują cechy wysokiego nawilgocenia. Zostały zaliczone w przewadze do 

gleb ornych średniej jakości IVa klasy bonitacyjnej, fragmentarycznie do gleb średnio 

dobrych IVa-IVb klasy bonitacyjnej i kompleksu 8-zbożowo-pastewny mocny. 

Największe obszary tych gleb występują w miejscowości Grodzisko i Truskolasy. 
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• czarne ziemie 

Czarne ziemie występują na terenach warunkujących dobry stan nawilgocenia. Pod 

względem składu mechanicznego czarne ziemie powstały z piasków gliniastych, 

rzadziej utworów zwięźlejszych. Nadają się pod uprawę roślin pastewnych i na użytki 

zielone. Zaliczone zostały do IVb i V-tej klasy bonitacyjnej gruntów ornych i 

kompleksu 9-zbożowo-pastewny słaby. Na terenie gminy czarne ziemie zajmują 

tereny niżej położone, jako niewielkie plamy w towarzystwie gleb piaskowych lub 

mułowo-torfowych. 

 

• rędziny brunatne wytworzone z twardych skał jurajskich  

Gleby te z uwagi na swoje położenie okresowo są za suche, wytworzone z rędzin 

mieszanych o miąższości powyżej 60 cm zostały zaliczone do IIIa-IIIb klasy 

bonitacyjnej gruntów ornych. Wytworzone z rędzin mieszanych o miąższości 30-50 

cm zaliczone zostały do IVa-IVb-V klasy bonitacyjnej gruntów ornych i kompleksu 

pszenny-wadliwy i żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry. Występują jedynie 

fragmentarycznie w miejscowości Pierzchno. 

 

• gleby hydrogeniczne �torfowe, mułowo-torfowe 

Profil glebowy budują utwory organogeniczne o różnym podłożu. Skład mechaniczny 

tych gleb to torfy, muły i piaski. Gleby te zaliczone zostały do IV klasy bonitacyjnej 

użytków zielonych. Występują w dolinach rzek: Pankówki, Czarnej Okszy i Gorzelanki, 

gdzie występowanie wody w profilu glebowym ma charakter stały. 

 

• mady 

Mady występują w dolinie rzeki Liswarty. W większości zbudowane są z namułów 

piaszczystych oraz użytkowane głównie jako trwałe użytki zielone łąki. Zaliczone 

zostały do III-ej, IV-ej i V-ej klasy bonitacyjnej użytków zielonych oraz kompleksu 

2z-użytki zielone i kompleksu 3z-użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

 

• łąki i pastwiska 

Łąki i pastwiska zajmują 11,9% ogółu użytków rolnych. W ocenie IUNG Puławy są one 

w 70% średnio korzystne, w 30% słabe i bardzo słabe.  

Łąki położone są w dolinach rzeki Pankówki (dopływ Liswarty), rzeki Białej i Czarnej 

Okszy oraz Gorzelanki są częściowo podmokłe, zabagnione, wymagają melioracji w 

rejonie wsi Szarlejka, Kalej, Wydra oraz jej poprawienia w Truskolasach i Jeziorze. 
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• grunty marginalne 

Na terenie gminy występują nieużytki, które w ocenie botaników mogą być uznane za 

użytki ekologiczne (np. hałdy). Do gruntów marginalnych można zaliczyć zarastające 

jeziora �oczka� w pobliżu miejscowości Jezioro oraz przy lesie państwowym na terenie  

Wręczycy Wielkiej.  

 

• grunty zdewastowane 

Na terenie gminy znajdują się grunty zdewastowane, głównie po eksploatacji rud 

żelaza (Kalej, Grodzisko, Wręczyca Wielka, Golce, Hutka, Truskolasy) oraz na skutek 

działalności przemysłu (cegielnia w Grodzisku). 

 

Bonitacja gleb 

w gruntach rolnych: 

Gleby klasy IIIa - 0,05 %, 

Gleby klasy IIIb �  0,4 %,  

Gleby klasy IVa �  3,0 %, 

Gleby klasy IVb �  28,0 %, 

Gleby klasy V -  56,5 %, 

Gleby klasy VI -  11,0 %, 

Gleby klasy VIz -  1,1 %. 

 

w użytkach zielonych: 

klasy III   - 4 %, 

klasy IV  -   41 %, 

klasy V   -  44 %, 

klasy VI  -  11%. 

 

Obszar Gminy Wręczyca Wielka odwadnia sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki 

Warty. Zachodnią i północno - zachodnią część gminy odwadnia Pankówka i Biała Oksza z 

dopływami, wschodnią - Czarna Oksza z dopływami i Biała Oksza z dopływami, 

fragmentarycznie Gorzelanka - dopływ Stradomki. Między dopływami Liswarty i Warty 

przebiega dział wody III - rzędu.  

Rzeka Pankówka bierze początek na zachód od miejscowości Węglowice. Długość 

rzeki na terenie gminy wynosi 19 km. Dolinę rzeki zajmują łąki częściowo podmokłe z 

nielicznymi torfowiskami. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,6 m, szerokość średnia 5 m. 

Szybkość przepływu rzeki wynosi 0,5 m/s. Średnia wysokość brzegów 1 - 1,5 m. Brzegi 

na odcinkach uregulowanych zabezpieczone są darnią i płotkiem faszynowym. Nad rzeką 
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Pankówką znajduje się jeden punkt pomiarowo-kontrolny badania jakości wód: ujście do 

Liswarty � 1,3 km. 

Rzeka Czarna Oksza bierze początek w okolicy wsi Golce i płynie w kierunku 

wschodnim. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 14 km i odcinek ten jest w całości 

uregulowany. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,5 m, szerokość średnia 4 m. Brzeg 

posiada zabezpieczony darnią i płotkiem faszynowym. Szybkość przepływu 0,4 m/s. 

Średni spadek 1 � 5 %.  

Rzeka Biała Oksza to prawobrzeżny dopływ Liswarty V rzędu, o całkowitej długości 

28,9 km. Źródła Białej Okszy znajdują się koło miejscowości Hutka, do Liswarty uchodzi 

we wsi Borowa. Zbiera wody z obszaru 159,6 km2. Zgodnie z wymaganiami docelowymi 

woda Białej Okszy powinna spełniać warunki I klasy czystości. Głównymi źródłami 

zanieczyszczeń tej rzeki jest: Kłobuck, Łobodno i Ostrowy nad Okszą. Do większych 

zakładów zlokalizowanych tutaj należą: mleczarnia w Kłobucku oraz oczyszczalnia 

ścieków PWiK w Kłobucku.  

Nad Białą Okszą umiejscowiono trzy punkty pomiarowo-kontrolne badania jakości wód: 

− w Kłobucku powyżej mleczarni  21,8 km, 

− w Łobodnie poniżej oczyszczalni 14,6 km, 

− w Borowej (ujście do Liswarty)    1,0 km. 

Wyniki badań fizykochemicznych wód rzeki Biała Oksza w punktach pomiarowo-

kontrolnych wykazały, że wody Białej Okszy były w roku 2001 ponadnormatywnie 

zanieczyszczone. Ich jakość w porównaniu do roku 1999 uległa pogorszeniu. Natomiast 

zanieczyszczenie rzek: Pankówka oraz Czarna Oksza nie przekroczyło norm III klasy 

czystości, o czym decydowała bakteriologia. 

Oprócz wód płynących na terenie gminy występują wody powierzchniowe stojące. 

W pobliżu miejscowości Jezioro i na terenie miejscowości Wręczyca Wielka (przy lesie 

państwowym) znajdują się zarastające jeziora - oczka. Sztuczny ciąg zbiorników 

hodowlanych zlokalizowanych na dopływie Czarnej Okszy w miejscowości Grodzisko. W 

Pile I znajduje się zbiornik wodny. 

Na terenie gminy występują liczne źródła. W dolinie rzeki Pankówka występują 

cztery źródła w rejonie miejscowości Czarna Wieś oraz jedno w dolinie Czarnej Okszy w 

pobliżu miejscowości Grodzisko. Ponadto trzy źródła występują na terenie lasów 

państwowych w pobliżu miejscowości Hutka w dolinie rzeki Biała Oksza. Dolinki rzek 

Pankówki i Czarnej Okszy są obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. 

Obszary zdrenowane obejmują ponad 1000 ha, głównie w miejscowościach: 

Truskolasy, Piła, Kuleje i Węglowice, co stanowi 12% powierzchni użytków rolnych. 

Regulacji stosunków wodnych wymaga dalsze 900 ha. 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka wody podziemne występują w dwóch piętrach 

wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim.  
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W piętrze czwartorzędowym wody gruntowe występują na niewielkiej głębokości, 

zwierciadło wody o charakterze swobodnym położone jest na głębokości 0,5 � 1,0 m od 

powierzchni terenu. W obszarze wysoczyzny polodowcowej warstwami wodonośnymi są 

utwory piaszczysto-żwirowe, które stanowią poziom wodonośny o znaczeniu 

praktycznym. Utwory piaszczyste częściowo przewarstwione są gliną o różnej miąższości. 

Wynikiem tego jest wykształcenie dwóch warstw wodonośnych, pierwszej o zwierciadle 

swobodnym, pozostałych o zwierciadle napiętym. Poziom wód w utworach 

czwartorzędowych może się łączyć z poziomem wód górnojurajskich (wierzchowina 

jurajska) lub z poziomem piaskowców kościeliskich w przypadku braku warstw 

izolujących piaski od wapieni i piaski od piaskowców. Poziom ten jest eksploatowany 

przez ujęcie w Szarlejce i Wręczycy Wielkiej.  

W obrębie piętra jurajskiego można wyróżnić następujące poziomy wodnośne: 

górnojurajski, piaskowców międzyrudnych, piaskowców kościeliskich.  

− Poziom górnojurajski występuje w wapieniach malmu i ściśle związany jest z 

systemem szczelin, spękań oraz kawern krasowych od ilości których zależy 

ilość wody. Poziom ten nie jest eksploatowany.  

− Poziom piaskowców międzyrudnych występuje w cienkich warstwach 

piaskowców, w grubej serii iłów rudonośnych. Poziom ten zalega na obszarze 

prawie całej gminy, został on jednak zaburzony w wyniku eksploatacji rud 

żelaza. Poziom ten nie jest eksploatowany z uwagi na małą wydajność i złą 

jakość wody.  

− Poziom piaskowców kościeliskich występuje w spągowej części doggeru. 

Warstwami wodonośnymi są piaskowce scementowane w stropie lepiszczem 

ilastym, ku dołowi przechodzące w piaski luźne. Miąższość tej serii utworów 

waha się w granicach 10-83 m. Jest to drugi znaczący poziom wodonośny na 

terenie gminy. Występuje lokalnie pod utworami czwartorzędowymi w 

Kulejach w okolicach Piły, Jesionki, Zamłynia. Poziom ten jest eksploatowany 

w ujęciach w miejscowościach Truskolasy, Długi Kąt, Borowe. 

 Jakość wód podziemnych w utworach czwartorzędowych jest zróżnicowana. 

Częstymi składnikami wód w utworach czwartorzędu są: żelazo, związki azotu, fosforany, 

które w zasadniczy sposób rzutują na klasę jakości wody. O jakości wody w utworach 

czwartorzędowych występujących poza GZWP decyduje zawartość azotanów i żelaza. Na 

terenie gminy Wręczyca Wielka z utworów czwartorzędowych pobierana jest woda w 

ujęciach znajdujących się w miejscowościach: Szarlejka i Wręczyca Wielka. Woda 

pochodząca z tych ujęć nie jest uzdatniana, sporadycznie poddawana jest dezynfekcji 

podchlorynem sodu. Z analizy badań jakości wody wynika, że w wodzie znajdują się 

ponadnormatywne stężenia azotanów.  
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Jakość wód w utworach jurajskich jest zróżnicowana od wysokiej do średniej. W 

wyniku ługowania związków chemicznych w wodach wypełniających wyrobiska kopalniane 

notuje się zwiększone stężenia siarczanów, żelaza i manganu. Z poziomu jurajskiego 

wody podziemne na terenie gminy Wręczyca Wielka ujmowane są w miejscowościach: 

Truskolasy, Długi Kąt, Borowe. Woda pochodząca z ujęcia Truskolasy jest uzdatniania z 

uwagi na podwyższone stężenia żelaza i manganu. Okresowo woda poddawana jest 

dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda z ujęcia Długi Kąt charakteryzuje się 

podwyższonym stężeniem żelaza i również poddawana jest uzdatnianiu w procesie 

odżelaziania. Okresowo woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda na 

ujęciu Borowe nie wykazuje ponadnormatywnych stężeń badanych wskaźników, 

poddawana jest jedynie sporadycznej dezynfekcji podchlorynem sodu. 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 24 

44..  AAKKTTUUAALLNNYY  SSTTAANN  GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  
W rozdziale przedstawiono charakterystykę aktualnego stanu gospodarki 

odpadami i jego funkcjonowanie w gminie Wręczyca Wielka. Analiza obejmuje swym 

zakresem stan jakościowo-ilościowy wytwarzanych odpadów sklasyfikowanych według 

głównych źródeł wytwarzania oraz głównych grup klasyfikacyjnych. W niektórych 

przypadkach, z uwagi na trudności w uzyskaniu ścisłych informacji dotyczących 

wytwarzanych odpadów, posłużono się prostymi technikami szacowania ilości 

powstających odpadów przy zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych. 

44..11..  OOddppaaddyy  ppoowwssttaajjąąccee  ww  sseekkttoorrzzee  kkoommuunnaallnnyymm    

Pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także 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 (Ustawa o odpadach 

Dz.U. 2001.62.628; art 3 ust 3 ppkt 4). 

Dla odpadów wytworzonych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono 

następujące strumienie odpadów: 

− odpady komunalne, 

− odpady opakowaniowe, 

− komunalne osady ściekowe, 

− odpady ulegające biodegradacji, 

− odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. 

4.1.1. Odpady komunalne 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka są 

przede wszystkim gospodarstwa domowe, instytucje i zakłady infrastruktury oraz zakłady 

produkcyjne zlokalizowane na obszarze gminy. Zgodnie z przytoczoną definicją odpadów 

komunalnych zalicza się do nich również m.in. odpady z obiektów użyteczności 

publicznej, z terenów zieleni zorganizowanej, zmiotki uliczne czy zawartość koszy. 

Ilość oraz skład morfologiczny wytwarzanych odpadów jest złożony, zmienny w 

czasie i uzależniony od wielu czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:  

− liczbę i standard życiowy mieszkańców, 

− świadomość ekologiczną mieszkańców, 

− stopień rozwoju gospodarczego rejonu, 

− charakter urbanistyczny, 

− techniczno-sanitarne wyposażenie budynków, 

− porę roku. 
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Z powyższych względów określenie ilości powstających odpadów oraz ich składu 

można dokonać głównie w oparciu o badania, które są prowadzone metodycznie w cyklu 

rocznym. W wyniku braku prowadzenia takich badań w gminie Wręczyca Wielka należy 

przyjąć, że skład morfologiczny wytwarzanych tu odpadów komunalnych jest podobny do 

składu odpadów wytwarzanych w innych gminach o charakterze wiejskim w 

województwie śląskim. Typowy skład morfologiczny takich odpadów przedstawia tabela 

6.  

 

Tabela 6. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrstruktury [%] 
[WPGO] 

Lp. Frakcje odpadów Odpady domowe [%] Odpady z obiektów 
infrastruktury [%] 

1. odpady organiczne pochodzenia 

roślinnego 

13 10 

2. odpady organiczne pochodzenia 

zwierzęcego 

1 - 

3. inne odpady organiczne 2 - 

4. papier i tektura 13 30 

5. tworzywa sztuczne 13 30 

6. materiały tekstylne 3 3 

7. szkło 8 10 

8. metale 4 5 

9. odpady mineralne 10 5 

10. frakcja drobna (pon. 10 mm) 33 7 

Razem: 100 100 

 
 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

 

W gminie Wręczyca Wielka znajduje się 4293 indywidualnych gospodarstw 

(posesji). Na podstawie przeprowadzonej ankiety dotyczącej gospodarki odpadami 

sporządzono zestawienie tabelaryczne (tab. 7), z którego wynika, że 2364 gospodarstw 

objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów, co stanowi 55% wszystkich gospodarstw 

w gminie. Jest to zdecydowanie poniżej średniej krajowej, która wynosi dla obszarów 

wiejskich 74%. Pozostałe gospodarstwa (~1929) nie są objęte zorganizowaną zbiórką 

odpadów, przez co należy domniemywać, że duża część odpadów trafia do środowiska w 

sposób nie kontrolowany. 
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Tabela 7. Indywidualni wytwórcy odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka 
(2002 r.) 

Odpady komunalne  

objętość w dm3 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 Ogólna 

liczba 

posesji 

Liczba 

mieszkań-

ców 

Liczba 

posesji 

objętych 

zbiórką 

odpadów 

Firma  

Rethmann 

Firma  

Bracia 

Strach 

1. Bieżeń 201 798 138 14640 5040 

2. Borowe 207 960 156 2910 960 

3. Bór Zapilski 99 369 62 8520 960 

4. Brzezinki 26 110 21 3240 - 

5. Czarna Wieś 140 558 76 13230 - 

6. Długi Kąt 152 449 52 5770 - 

7. Golce 90 391 37 3840 - 

8. Grodzisko 184 696 84 5140 7200 

9. Hutka 150 659 67 6060 1080 

10. Jezioro 114 401 71 10080 240 

11. Kalej 416 1640 139 16080 - 

12. Klepaczka 122 435 58 6960 - 

13. Kuleje 199 678 111 14580 960 

14. Nowiny 105 366 52 7320 240 

15. Nowa Szarlejka 51 188 40 6000 - 

16. Pierzchno 74 246 14 2600 - 

17. Piła Pierwsza 77 311 44 7540 - 

18. Piła Druga 92 312 45 2880 360 

19. Puszczew 146 703 115 15170 - 

20. Szarlejka 201 826 104 18480 - 

21. Węglowice 94 382 47 6210 - 

22. Wręczyca Mała 144 626 51 6240 - 

23. Wręczyca 
Wielka 

610 2659 421 180450 - 

24. Truskolasy 478 1978 267 33620 3240 

25. Wydra 49 166 36 4800 - 

26. Zamłynie 72 292 56 5800 - 

Ogółem 4293 17199 2364 408160 20280 
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Objętość wytworzonych w tych gospodarstwach odpadów komunalnych wynosi 

428440 dm3/miesiąc. Przyjmując, że według wskaźnika � 0,25 Mg odpowiada 1 m3 

odpadów to masa wytworzonych odpadów jest równa 107 Mg/m-c, co w skali roku 

przekłada się na 1284 Mg. Natomiast pozostałe gospodarstwa tj. 1929 nie posiadają 

podpisanych stosownych umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów. Z 

powyższej analizy wynika, że nie wiadomo w jaki sposób unieszkodliwianych jest około 

1000 Mg/rok odpadów. Zaznaczyć tu należy, że jest to znaczna część powstających w 

gminie odpadów komunalnych, co stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska 

naturalnego. Teoretyczna, całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie 

Wręczyca Wielka przy uwzględnieniu wskaźnika 0,23 Mg/1mk/rok wynosi 3950 Mg/rok.  

W tabeli 8 przedstawiono wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych 

podane w PGO dla województwa śląskiego. 

 

Tabela 8. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/M/rok] 

Lp. Rodzaje odpadów Przyjęty wskaźnik nagromadzenia 

dla wsi [kg/M/rok] 

1. odpady z gospodarstw domowych 116 

2. odpady z obiektów infrastrukturalnych 45 

3. odpady wielkogabarytowe 15 

4. odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych 

30 

5. odpady z ogrodów i parków 5 

6. odpady z czyszczenia ulic i placów - 

7. odpady niebezpieczne wchodzące w strumień 

odpadów komunalnych 

2 

Razem: 223 

 

W oparciu o wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych wyliczone 

dla PGO dla województwa śląskiego dla roku 2001 wykonano bilans odpadów 

komunalnych dla gminy Wręczyca Wielka (tab. 9). 
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Tabela 9. Bilans odpadów w gminie Wręczyca Wielka dla roku 2001 [Mg] 

 

Lp. 

 

Nazwa strumienia odpadów komunalnych 

Wskaźniki generowania 
strumieni odpadów 

komunal. dla obszarów 
wiejskich [kg/M/rok] 

 

Ilość odpadów 
komunalnych [Mg] 

1. Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

25,76 441,86 

2. Odpady zielone 5,00 85,76 

3. Papier i karton nieopakowaniowy 9,42 161,58 

4. Opakowania z papieru i tektury 9,42 161,58 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,09 35,85 

6. Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 14,65 251,29 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,28 107,72 

8. Szkło nieopakowaniowe 1,93 33,10 

9. Opakowania ze szkła 10,95 187,82 

10. Metale 4,51 77,36 

11. Opakowania z blachy stalowej 1,29 22,13 

12. Opakowania z aluminium 0,64 10,98 

13. Odpady tekstylne 4,83 82,85 

14. Odpady mineralne 16,10 276,16 

15. Drobna frakcja popiołowa 53,13 911,34 

16. Odpady wielkogabarytowe 15,00 257,29 

17. Odpady budowlane 30,00 514,59 

18. Odpady niebezpieczne 2,00 34,31 

Razem 213 3653,57 

 

Odpady wielkogabarytowe 

 Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z gospodarstw domowych i 

obiektów infrastruktury takie, jak: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, 

tzw. sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne. Odpady te ze względu na duże rozmiary 

wymagają odrębnego systemu gromadzenia, odbioru i transportu. Przewiduje się według 

KPGO stopniowy rozwój systemu selektywnego gromadzenia, celem dalszego przekazu 

(demontażu) dla odzysku i unieszkodliwiania. 

 Ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych w gminie Wręczyca Wielka 

wynosi 257,29 Mg (tab. 9). Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka 

tego typu odpadów.   
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Odpady budowlane 

Do sektora odpadów budowlanych zalicza się głównie odpady obojętne z rozbiórek 

obiektów, jak np.: gruz, materiały ceramiczne, elementy gipsowe itp. Ponadto zazwyczaj 

w trakcie robót budowlanych wytwarzane są inne rodzaje odpadów, jak np.: odpady 

drewnopochodne, stal, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne m.in. odpady 

elektryczne i elektroniczne.  

Określenie ilości odpadów z sektora budowlanego jest trudnym zadaniem bowiem 

ilość ta jest wielkością nieregularną, uzależnioną w dużym stopniu od ilości prac 

budowlano-rozbiórkowych. Przyjmując za wskaźnik 40 kg/rok na mieszkańca można 

szacować, że w gminie Wręczyca Wielka wytwarzane jest rocznie około ~700 Mg 

odpadów budowlanych. 

4.1.2. Odpady opakowaniowe 

Szacunkowa masa odpadów opakowaniowych powstałych w gminie Wręczyca 

Wielka przedstawiona została w tabeli 10. 

 

Tabela 10. Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych 
w gminie Wręczyca Wielka w 2001 roku (średnie wskaźniki przyjęte na podstawie WPGO) 

 

Lp. 

 

Nazwa strumienia odpadów 
opakowaniowych 

Średnie wskaźniki 
generowania strumieni 

odpadów 
opakowaniowych 

[kg/M/rok] 

 

Ilość odpadów 
opakowaniowych [Mg] 

1. Papier i tektura 33,7 578,06 

2. Szkło 25,8 442,55 

3. Tworzywa sztuczne 13,0 222,99 

4. Wielomateriałowe 3,8 65,18 

5. Blacha stalowa 3,6 61,75 

6. Aluminium 1,1 18,87 

7. Drewno i materiały naturalne 12,8 219,56 

Razem 93,8 1608,96 

 

W gminie Wręczyca Wielka odpady opakowaniowe są w niewielkim stopniu 

segregowane z odpadów komunalnych. Natomiast znaczna ich ilość (ta która się do tego 

nadaje) jest spalana w indywidualnych kotłowniach domowych. W 2002 roku w gminie 

Wręczyca Wielka w wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki wydzielono z ogólnej masy 

odpadów następujące ilości materiałów, które poddano recyklingowi: 

− szkło - 2,16 t, co stanowi 0,0049% z ogólnej ilości wytworzonego szkła,  
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− tworzywa sztuczne - 300 kg, co stanowi 0,0013% z ogólnej ilości wytworzonych 

tworzyw sztucznych. 

Przedstawiona ilość segregowanych odpadów stanowi zaledwie 0,0015% z całego 

powstałego strumienia odpadów opakowaniowych podanego w tabeli 10. 

Odpady opakowaniowe z gminy Wręczyca Wielka zbierane są przez firmę Rethmann, a 

następnie przekazywane firmie zajmującej się recyklingiem jest to: Organizacja Odzysku 

EKOPUNKT S.A., ul. Kacza 8 lokal N, 01-013 Warszawa.  

4.1.3. Komunalne osady ściekowe 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka jest eksploatatorem biologicznej oczyszczalni 

ścieków typu �Lemna� we Wręczycy Małej. Odpady wytwarzane w oczyszczalniach 

ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie: 

− skratki, 

− zawartość piaskowników, 

− osady z oczyszczalni ścieków komunalnych, 

− osady z oczyszczalni ścieków komunalnych, ustabilizowane.  

 

Ilość wytwarzanych odpadów z procesu oczyszczania ścieków 

 

W trakcie procesu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków 

wytwarzane są następujące ilości odpadów (dane za 2002 r.): 

− skratki (kod 190802)  - ok. 3 ton, 

− piasek (kod 190801)  - ok. 22 ton, 

− osady ściekowe (kod 190805) - 20 ton. 

Skratki oraz piasek z piaskowników są magazynowane w pojemnikach metalowych, które  

opróżniane są w ciągu miesiąca 2-krotnie w zależności od potrzeb przez 

wyspecjalizowaną firmę.  

Natomiast osady ściekowe po uprzednim magazynowaniu i badaniach laboratoryjnych 

przewiduje się zagospodarowywać rolniczo lub przekazywać na składowisko odpadów. 

Obecnie wszystkie rodzaje powstających odpadów w oczyszczalni są wywożone i 

składowane na składowisku odpadów Zakładu Gospodarki Odpadami w Częstochowie Sp. 

z o.o. w Sobuczynie. 
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4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji  

Bilans odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wręczyca Wielka przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wręczyca Wielka w 2001 
roku [Mg] 

Lp. Nazwa strumienia Ilość odpadów [Mg] 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 441,86 

2. Odpady zielone 85,76 

3. Papier i karton nieopakowaniowy 161,58 

4. Opakowania z papieru i tektury 161,58 

Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji 850,78 

 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i zielone pochodzące z domów 

jednorodzinnych oraz z gospodarstw rolnych są często kompostowane i wykorzystywane 

na miejscu w gospodarstwach i przydomowych ogrodach. Natomiast pozostałe odpady 

ulegające biodegradacji są spalane w domowych kotłowniach lub wyrzucane do 

pojemników na odpady komunalne. 

4.1.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

W odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych znajdują się 

zazwyczaj odpady niebezpieczne, takie jak: przeterminowane lekarstwa, baterie i 

akumulatory, odpady lakiernicze, lampy fluoroscencyjne. Często również, szczególnie na 

terenach wiejskich w strumieniu odpadów komunalnych spotyka się opakowania i resztki 

substancji po użyciu nawozów chemicznych i środków ochrony roślin. Wprawdzie 

obowiązujące ustawodawstwo nakłada na producentów obowiązek przyjmowania 

opakowań po środkach ochrony roślin, jednak by odpady komunalne pozbawione były tej 

grupy odpadów musi być zorganizowany odpowiedni system ich zbiórki. Ponadto, 

zdarzają się przypadki, że odpady zawierające substancje ropopochodne trafiają do 

strumienia odpadów komunalnych. Do odpadów niebezpiecznych powstałych w sektorze 

komunalnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 

roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zalicza się: 

− rozpuszczalniki       - 20 01 13*, 

− kwasy        - 20 01 14*, 

− alkalia        - 20 01 15*, 

− odczynniki fotograficzne     - 20 01 17*, 
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− środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy)      - 20 01 19*, 

− lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 20 01 21*, 

− urządzenia zawierające freony     - 20 01 23*, 

− oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  - 20 01 26*, 

− farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne       - 20 01 27*, 

− detergenty zawierające substancje niebezpieczne  - 20 01 29*, 

− leki cytotoksyczne i cytostatyczne    - 20 01 31*, 

− baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 

baterie        - 20 01 33*, 
− zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)  - 20 01 35*, 

− drewno zawierające substancje niebezpieczne  - 20 01 37*. 

 

Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych 

 

W oparciu o prowadzony w kraju monitoring odpadów komunalnych szacuje się, 

że średni krajowy wskaźnik odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach 

domowych i obiektach infrastruktury osiąga wartość 1,3-2,0 kg/mieszkańca/rok, co w 

przypadku gminy Wręczyca Wielka oznacza około 22,3 � 34,4 Mg/rok odpadów 

niebezpiecznych w wytwarzanym strumieniu odpadów komunalnych. Średnia wartość 

przyjęta do obliczeń w tabeli 12 wynosi 28,4 Mg/rok. 

 

Tabela 12. Powstawanie odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów 
komunalnych w 2002 roku 

 
Kod 

 
Rodzaj odpadów 

Udział w masie 
odpadów 

niebezpiecznych; 
[%] 

 
Ilości wytworzone; 

[Mg/rok] 

20 01 33 Baterie i akumulatory ołowiowe 12 3,408 

20 01 29 Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,42 

20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,568 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

35 9,94 
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20 01 14 

20 01 15 

Kwasy i alkalia 1 0,284 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

5 1,42 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4 1,136 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 2,84 

20 01 19 Środki ochrony roślin (np. pestycydy, 

herbicydy, insektycydy) 

5 1,42 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

10 2,84 

20 01 37 Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,42 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 0,852 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0,852 

- Razem 100 28,4 

Źródło na podstawie danych opracowanych przez IETU w Katowicach 

 

Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady 

komunalne, skąd są wywożone na składowiska odpadów komunalnych. 

44..22..  OOddppaaddyy  ppoowwssttaajjąąccee  ww  sseekkttoorrzzee  ggoossppooddaarrcczzyymm  

Oszacowanie wytwarzanych na terenie gminy Wręczyca Wielka ilości odpadów 

pochodzących z średnich i małych zakładów produkcyjnych jest niezwykle trudnym 

zadaniem, ponieważ nie wszystkie z funkcjonujących zakładów składają stosowne 

informacje dotyczące gospodarki odpadami w zakresie ich ilości oraz metod ich 

zagospodarowywania, czy unieszkodliwiania. Wynika to z niewiedzy na temat istniejących 

przepisów prawnych oraz braku odpowiedniej kontroli wymuszającej dostosowanie się do 

określonych norm postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o 

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r; art.17) wytwarzający odpady jest obowiązany do: 

− uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie, 

− przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg 

rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

− uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z 

eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych 

rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie. 
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Ponadto zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach posiadacz odpadów, za wyjątkiem osób 

fizycznych i jednostek organizacyjnych niebedących przedsiębiorcami i wykorzystujących 

odpady na własne potrzeby, zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. 

Natomiast art. 37 zobowiązuje posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów 

do sporządzania na właściwym formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i 

ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i unieszkodliwinia tych odpadów. 

Prowadzone kontrole podstawowe przez WIOŚ w 2001 roku na terenie 

województwa śląskiego, zwłaszcza w małych podmiotach gospodarczych wykazały brak 

znajomości przepisów ochrony środowiska. W podmiotach tych, z racji małej liczby 

pracowników, realizację zagadnień związanych z ochroną środowiska powierzono 

dodatkowo np.: pracownikom BHP, technologom lub sekretarkom. Osoby te z racji braku 

przygotowania zawodowego i licznych innych zajęć nie wywiązują się z powierzonych 

obowiązków w zakresie realizacji wymogów ustaw. Najczęściej spotykanymi naruszeniami 

przepisów ochrony środowiska są: 

− nie wnoszenie informacji o odpadach składowanych marszałkowi województwa oraz 

właściwemu ze względu na miejsce składowania prezydentowi, burmistrzowi lub 

wójtowi (art. 29 ustawy o odpadach), 

− nie wnoszenie opłat na fundusz Marszałka za umieszczanie odpadów na składowisku i 

czas składowania (art. 26 ustawy o odpadach), 

− brak zgody na miejsce i sposób gromadzenia odpadów przeznaczonych do 

wykorzystania lub unieszkodliwienia (art. 21.7 ustawy o odpadach), 

− brak pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (z art. 8.1. obowiązującej 

do 30.09.2001 r. ustawy jw.). 

 

Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych 

 

Ilości odpadów wraz z przypisanymi identyfikatorami kodowymi pochodzą z 

wydanych decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów. 

 

Zakład PUH KAZ-BIS Sp. j. - A.A.Kozak, Czarna Wieś, ul.Słoneczna 24, 42-133 

Węglowice. W wyniku prowadzonej działalności zakładu na terenie własnej posesji 

powstają odpady niebezpieczne w wyniku demontażu maszyn i urządzeń oraz 

eksploatacji pojazdów i maszyn.  

Ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia 

w ciągu roku: 

− oleje hydrauliczne zawierające PCB � 13 01 01* - 0,03 Mg/rok, 
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− zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy � 16 01 04* - 0,5 Mg/rok, 

− filtry olejowe, - 16 01 07* - 0,02 Mg/rok, 

− płyny hamulcowe � 16 01 13* - 0,01 Mg/rok, 

− transformatory i kondensatory zawierające PCB � 16 02 09* - 0,23 Mg/rok, 

− zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 

16 02 09 � 16 02 10* - 0,01 Mg/rok, 

− baterie i akumulatory ołowiowe � 16 06 01* - 0,08 Mg/rok, 

− baterie i akumulatory niklowo-kadmowe � 16 06 02* - 0,01 Mg/rok, 

− kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, 17 04 10* - 

0,04 Mg/rok. 

Sposób gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest następujący: 

− Wytworzone odpady są zbierane w sposób selektywny w celu przygotowania ich do 

transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

− Odpady są przekazywane wyłącznie podmiotom, które mają możliwości techniczne i 

technologiczne do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz uzyskały zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności w tych zakresach, chyba, że 

działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

− Transport odpadów odbywa się specjalistycznymi środkami transportu, należącymi do 

firmy prowadzącej działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie towarów niebezpiecznych i 

zezwoleniem na prowadzenie tej działalności, wydanym przez właściwego starostę. 

Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych: 

a) odpady są magazynowane w następujący sposób: 

− oleje hydrauliczne zawierające PCB � w metalowym oznaczonym pojemniku, w 

magazynie odpadów niebezpiecznych, 

− zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy � w wydzielonym miejscu, na 

terenie utwardzonym, 

− filtry olejowe, - w metalowym oznaczonym pojemniku, w magazynie odpadów 

niebezpiecznych, 

− płyny hamulcowe � w metalowym oznaczonym pojemniku, w magazynie odpadów 

niebezpiecznych, 

− transformatory i kondensatory zawierające PCB � w metalowym oznaczonym 

pojemniku, w magazynie odpadów niebezpiecznych,, 

− zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 

16 02 09 � w metalowym oznaczonym pojemniku, w magazynie odpadów 

niebezpiecznych, 

− baterie i akumulatory ołowiowe � w metalowym oznaczonym pojemniku, w 

magazynie odpadów niebezpiecznych, 
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− baterie i akumulatory niklowo-kadmowe � w metalowym oznaczonym pojemniku, w 

magazynie odpadów niebezpiecznych, 

− kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, - w 

metalowym oznaczonym pojemniku, w magazynie odpadów niebezpiecznych. 

b) magazynowanie odpadów odbywa się na terenie do którego posiadacz odpadów ma 

tytuł prawny, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem oraz z zachowaniem ustawowych terminów. 

c) miejsce magazynowania odpadów jest odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone 

przed możliwością dostania się osób trzecich. 

 

PHU PRO-KALL-HAND Jerzy Kall, Czarna Wieś, ul. Słoneczna 79 

W wyniku działalności zakładu powstają następujące odpady: 

- odpadowe oleje smarowe 13 02 02 � 0,2 Mg/rok, 

- baterie i akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem 16 06 01* i 16 06 06* � 0,2 

Mg/rok, 

- zużyte urządzenia elektryczne � 16 02 13* � 0,004 Mg/rok. 

 

PHU AN-MAR, Stacja tankowania gazem LPG � Marcin Walaszczyk, ul.Główna 

108, Kalej 

Na stacji powstają następujące rodzaje odpadów: 

− odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach � 

16 07 08* � 0,05 Mg/rok, 

− sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne � 1502 � 0,1 

Mg/rok, 

 

Telekomunikacja posiada w gminie Wręczyca Wielka 3 centrale oraz 13 masztów. W 

trakcie działalności firmy powstają takie odpady, jak: 

− zużyte urządzenia elektryczne � 16 02 13* � 0,015 Mg/rok, 

− baterie i akumulatory ołowiowe � 16 06 01* -  od 0 � 5 Mg/rok w przypadku awarii, 

remontów oraz raz na 5-7 lat przy wymianie baterii do około 20 Mg/rok. 

 

Zakład Rzeźnictwo-Wędliniarstwo� PLUMAX � A.B. Pluta, Puszczew 

− tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków � 19 08 09 � 0,1 Mg/rok, 

− zużyte urządzenia elektryczne � 16 02 13* � 0,002 Mg/rok. 

 

Rzeźnictwo Wędliniarstwo � Jerzy Pluta, ul.Długa 114, Borowe 

Odpady powstające w trakcie produkcji: 

− odpady z mycia i przygotowania surowców � 02 02 01 � 80 ton/rok (kompostowanie), 
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− surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa � 02 02 03 � 

60ton/rok (przeznaczone do odzysku R-14), 

− osady z zakładowej oczyszczalni ścieków � 02 02 04 � 2,6 ton/rok, odpady 

poddawane są kompostowaniu (łącznie z odpadami 02 02 01), 

− odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka 

(SRM) � 02 02 81 � 140 ton/rok (do odzysku � proces R-14), 

− żużle i popioły paleniskowe z kotłów � 10 01 01 � 6 ton/rok (składowanie), 

− ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 � 15 02 03 � 0,1 ton/rok, 

− tłuszcze i mieszaniny olejów z separatorów olej-woda � 19 08 09 � 3 tony/rok 

(kompostowanie), 

− zużyte urządzenia elektryczne � 16 02 13*. 

 

Ubojnia drobiu i Hurtownia mrożonek JAN-MAR � Marek Bejm, ul.Długa 185, 

Borowe 

Odpady powstające podczas działalności firmy: 

− odpady z mycia i przygotowania surowców � 02 02 01 � 20 ton/rok, 

− odpadowa tkanka zwierzęca � 02 02 02 - 80 ton/rok, 

− niesegregowane odpady komunalne � 20 03 01 - 1,2 tony/rok. 

Odpadowa tkanka zwierzęca jest odbierana przez hodowców zwierząt futerkowych, 

transport własny w szczelnie zabezpieczonych pojemnikach. Pierze jest kompostowane i 

przeznaczone do wykorzystania, natomiast odpady komunalne są odbierane przez firmę 

Rethmann � Częstochowa. 

 

Pozostałe zakłady produkują niewielką ilość, szacowaną łącznie na kilkadziesiąt 

kilogramów rocznie następujących odpadów: 

- opakowania z papieru i tektury - 15 01 01, 

- opakowania z tworzyw  sztucznych - 15 01 02, 

- opakowania ze szkła - 15 01 07, 

- opakowania z metalu - 15 01 04, 

- zużyte urządzenia elektryczne � 16 02 13*. 

 

Dokladne oszacowanie ilości wymienionych wyżej odpadów jest trudnym zadaniem, 

ponieważ wytwarzane odpady nie są segregowane i trafiają do pojemników na odpady 

komunalne. 
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44..33..  OOddppaaddyy  nniieebbeezzppiieecczznnee    

4.3.1. Odpady zawierające PCB 

 PCB � związki te zaliczane są do trwałych zanieczyszczeń organicznych, stwarzają 

szczególne zagrożenie dla organizmów żywych i środowiska, dlatego według prawa 

ochrony środowiska zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie ich 

procesom odzysku. PCB wykorzystywane były w zamkniętych urządzeniach elektro-

energetycznych typu: transformatory, kondensatory, rozruszniki, wyłączniki olejowe. 

Szkodliwość PCB spowodowała zaprzestanie ich produkcji, a następnie wycofanie z 

eksploatacji oraz unieszkodliwienia lub dekontaminację urządzeń zawierających te 

związki. Brak właściwych aktów prawnych w ubiegłych latach był przyczyną niewłaściwej 

gospodarki tymi odpadami. Najczęściej zużyte transformatory oraz kondensatory trafiały 

na złomowiska lub składowiska odpadów komunalnych, natomiast oleje zawierające PCB 

były często przetwarzane łącznie z innymi olejami. 

W Polsce nie ma obecnie instalacji, która w sposób bezpieczny utylizowałaby 

kondensatory zawierające PCB, istnieją jedynie dwie firmy (POFRABAT w Warszawie i 

INTEREKO w Opolu), które zajmują się przekazywaniem kondensatorów do 

unieszkodliwiania za granicą. Unieszkodliwianiem płynów zawierających PCB, 

pochodzących m.in. z transformatorów oraz ich dekontaminacją zajmują się Zakłady 

Azotowe ANWIL we Włocławku i Zakłady Chemiczne ROKITA w Brzegu Dolnym. 

Dekontaminacja urządzeń z PCB prowadzona jest przez firmę CHEMEKO we Włocławku. 

W gminie Wręczyca Wielka znajduje się firma � PUH KAZ-BIS Sp.j. Czarna Wieś, w 

której w wyniku prowadzonej działalności powstają odpady niebezpieczne zawierające 

PCB. Na terenie gminy nie prowadzono jednak szczegółowej ewidencji urządzeń 

zawierających PCB. Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z 

obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić do 2010 roku. 

4.3.2. Oleje odpadowe 

Źródłami powstawania odpadów olejowych jest motoryzacja oraz przemysł. Oleje 

odpadowe to wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, oleje do turbin 

oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, do których 

pierwotnie były przeznaczone.  

Na podstawie informacji zebranych ze stacji obsługi pojazdów na terenie gminy 

Wręczyca Wielka wynika, że powstałe oleje odpadowe odbierane są: przez firmy 

specjalistyczne trudniące się zbiórką: olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, 

szlamów zaolejonych oraz prowadzące serwis separatorów i odstojników. Następnie 

odpady te trafiają do zakładów prowadzących ich regenerację lub odzysk bądź termiczną 
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utylizację. Jednak pewna część olejów odpadowych jest zabierana przez właścicieli 

pojazdów i jest przez nich wykorzystywana do zabezpieczania powierzchni drewnianych 

takich, jak: płoty, dachy, co nie jest zgodne z prawem (Ustawa o odpadach art.39 (Dz.U. 

z 2001 r. nr 62 poz. 628 wraz ze zmianami), gdyż posiadacz odpadów w postaci olejów 

odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 

powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich 

zagospodarowanie, zakazuje się także zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do 

ziemi.  

Ilość powstających olejów odpadowych na terenie gminy Wręczyca Wielka jest 

trudna do oszacowania. Zgodnie z �Planem gospodarki odpadami dla województwa 

śląskiego� należy podjąć działania w kierunku pozyskiwania odpadów olejowych ze źródeł 

rozproszonych na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Wsparciem tych działań powinna być kampania 

edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami 

odpadowymi. Do głównych kierunków odzysku olejów odpadowych należy regeneracja, 

natomiast proces unieszkodliwiania olejów odpadowych polega głównie na ich spalaniu. 

Regeneracja polega na usunięciu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w oleju i pozyskaniu 

z nich surowców petrochemicznych, które mogą być użyte do produkcji nowych olejów 

smarowych lub np. lekkich olejów opałowych. 

4.3.3. Baterie i akumulatory 

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i 

małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o 

charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególnie niebezpieczne 

jest przenikanie tych odpadów do strumienia odpadów komunalnych, w wyniku czego 

trafiają one na składowiska odpadów komunalnych i stanowią zagrożenie dla wód 

podziemnych, powierzchniowych oraz gleb. Wśród akumulatorów wielkogabarytowych 

wyróżnia się: akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory niklowo-kadmowe. Do 

małogabarytowych baterii należą: baterie alkaliczne, baterie manganowe, baterie litowe i 

baterie srebrowe, natomiast wśród małogabarytowych akumulatorów znajdują się: 

akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory wodorkowe, akumulatory litowe. 

Gospodarka odpadowymi akumulatorami i bateriami jest szczególnie trudna ze względu 

na fakt występowania ich jako różnorodnych źródeł prądu w bardzo szerokim 

asortymencie urządzeń, używanych w bardzo wielu dziedzinach życia. Wiąże się to ze 

szczególnie wysokim poziomem rozproszenia miejsc powstawania odpadów, trudnym do 

kontroli oraz właściwego gromadzenia odpadów i ich przetwarzania. 

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym 

na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Na terenie woj. śląskiego przerobem tych 
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odpadów zajmuje się �Orzeł Biały� S.A. w Bytomiu oraz �Baterpol� Sp. z o.o. w 

Świętochłowicach. Firmy te posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów. 

Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe poddawane są przeróbce w firmie 

MarCo Ltd w Rudnikach k/Częstochowy w celu wydzielenia płyt żelazo-niklowych i żelazo-

kadmowych, elektrolitu i części metalowych. W zakresie akumulatorów niklowo-

kadmowych małogabarytowych nie podejmowano do tej pory działań w zakresie ich 

zbiórki i przerobu. Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest 

łącznie z akumulatorami. Natomiast elektrolit z akumulatorów niklowo-kadmowych może 

być unieszkodliwiany przez Międzywojewódzką Stację Unieszkodliwiania Ścieków 

Pogalwanicznych EKOGAL S.A. w Kutnie lub wykorzystywany do neutralizacji odpadów o 

odczynie kwaśnym. 

W procesie zbiórki akumulatorów ołowiowych wprowadzono system pobierania 

kaucji przy ich zakupie podlegającej zwrotowi podczas dostarczenia zużytego 

akumulatora. W przypadku pozostałych baterii i akumulatorów producenci zobligowani są 

do utworzenia systemu zbiórki tych odpadów i uzyskania określonego w poszczególnych 

latach poziomu odzysku i recyklingu. Zbiórka baterii pierwotnych i pozostałych wtórnych 

odbywa się incydentalnie, np. w szkołach czy na terenie danej gminy. 

Źródłem powstawania akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Na 

podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy Wręczyca Wielka (946 szt. 

samochodów osobowych � stan na 31.12.2002 r.), średniego okresu użytkowania 

akumulatora (3,5 roku eksploatacji) oraz średniej masy akumulatora (12 kg/szt) 

oszacowano ilość powstawania zużytych akumulatorów, która wynosi 3243,4 Mg.  

Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju brak 

jest technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. Wielkość powstawania odpadowych 

akumulatorów niklowo-kadmowych jest trudna do określenia. 

4.3.4. Odpady zawierające azbest 

Osobną grupę odpadów niebezpiecznych stanowią odpady azbestowe, powstające 

w wyniku wymiany pokryć dachowych. W gminie Wręczyca Wielka także znajdują się 

posesje, w których dachy budynków domowych, czy też gospodarczych są pokryte 

eternitem, który został wyprodukowany z azbestu. Oddziaływanie czynników 

atmosferycznych (wiatr, grad), korozji biologicznej (mchy, porosty) inicjuje proces 

wietrzenia minerałów azbestowych i uwalnianie do atmosfery włókien azbestowych 

(zwanych fibrylami). Najgroźniejsze w skutkach jest narażenie organizmu na 

oddziaływanie włókien azbestu przenikających wraz z wdychanym powietrzem. Objawy 

kliniczne narażenia na pył azbestu polegają na zwłóknieniu tkanki płucnej i zwapnieniu 

opłucnej, określane mianem pylicy azbestowej, azbestozy. Obecnie azbest zalicza się do 

grupy 10 substancji, które wykazują najwyższy potencjał inicjacji nowotworów 
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złośliwych. Największy potencjał wywoływania nowotworów złośliwych u ludzi wykazują 

włókna o długości większej niż 8 µm i średnicy mniejszej niż 1,5 µs.  

Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

14.08.98 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania 

wyrobów zawierających azbest � Dz.U. Nr 138, poz.895) może być wykonywane tylko 

przez wyspecjalizowaną jednostkę (firmę), posiadającą odpowiednią decyzję wydaną 

przez starostę. Aby takie zezwolenie uzyskać firma musi dysponować odpowiednim 

systemem, pracownicy muszą być przeszkoleni oraz firma musi posiadać umowę 

podpisaną z jednostką, która przyjmuje odpady azbestowe. Jedynym legalnym sposobem 

unieszkodliwiania azbestu jest składowanie na specjalnych składowiskach (m.in. 

składowisko MPGK w Świętochłowicach, składowisko PPHU KOMART w Knurowie, 

składowisko w  Trzemesznie). Odpadów azbestowych nie wolno kruszyć. Zabezpiecza się 

je folią polietylenową o grubości 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na składowisko. 

Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym 

transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwolenie na usuwanie azbestu (w tym 

transport), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce składowania 

azbestu. To zezwolenie jest niezależne od zezwolenia na wytwarzanie odpadów 

azbestowych. Orientacyjny koszt zdjęcia 1 m2 płyt eternitowych wynosi 25-40 zł/m2 

Koszt ten obejmuje zdjęcie płyty, zabezpieczenie do transportu, koszty składowania, 

opłatę za korzystanie ze środowiska opłacaną marszałkowi województwa. Do tego należy 

doliczyć koszty transportu ok. 3 zł/km. Koszty składowania azbestu w Trzemesznie 

wynoszą ok. 800-1200 zł/t.  

W celu usunięcia wyrobów azbestowych opracowano �Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski�. Zgodnie z tym 

programem przewiduje się usuniecie wyrobów azbestowych z terytorium Polski do 2032 

roku. Program usuwania azbestu przewiduje: 

− opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 

− rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

− monitoring powietrza w miejscach szczególnie zagrożonych oraz oczyszczanie takich 

miejsc, 

− monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 
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Ilość wytwarzanych odpadów zawierających azbest  

 

 Dla oszacowania ilości azbestu znajdującego się na terenie gminy przeprowadzono 

ankietę wśród mieszkańców (tab. 13). Powierzchnię dachów pokrytych eternitem w 

gminie Wręczyca Wielka oszacowano na 233 155 m2. Z wymiany określonej powierzchni 

pokryć dachowych powstanie około 2560 Mg odpadów azbestowych. 

 

Tabela 13. Powierzchnia dachów pokrytych eternitem w poszczególnych miejscowościach 
gminy Wręczyca Wielka 

Lp. Miejscowość 

 

Powierzchnia 

m2 

1. Bieżeń 12 675 

2. Borowe 12 877 

3. Bór Zapilski 5 505 

4. Brzezinki 1 550 

5. Czarna Wieś 5 147 

6. Długi Kąt 11 096 

7. Golce 6 249 

8. Grodzisko 11 403 

9. Hutka 10 029 

10. Jezioro 4 557 

11. Kalej 30 800 

12. Klepaczka 9 975 

13. Kuleje 5 436 

14. Nowiny 6 555 

15. Nowa Szarlejka 982 

16. Pierzchno 13 170 

17. Piła Pierwsza 3 253 

18. Piła Druga 5 014 

19. Puszczew 9 510 

20. Szarlejka 15 080 

21. Węglowice 4 280 

22. Wręczyca Mała 9 490 

23. Wręczyca Wielka 13 869 

24. Truskolasy 12 520 

25. Wydra 6 120 

26. Zamłynie 6 013 

Ogółem 233 155 
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4.3.5. Pestycydy  

Pestycydy są chemicznymi środkami ochrony roślin i środkami chroniącymi 

żywność lub człowieka przed szkodnikami. Zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 

112, poz. 1206 z 2001 r.) odpady pestycydowe mają następujące kody: 

− 07 04 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków 

ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna 

(z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów, 

− 07 04 80* przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne), 

− 07 04 09 przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 08, 

− 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności � bardzo 

toksyczne i toksyczne). 

Źródło tych odpadów to: 

− przeterminowane preparaty, które wycofano z obrotu, zdeponowano w mogielnikach 

lub magazynach, 

− bieżąca produkcja, dystrybucja i stosowanie w rolnictwie. 

Średnie zużycie środków ochrony roślin w roku 2001 wynosiło około 0,62 kg na 1 

ha gruntów ornych i sadów w przeliczeniu na czysty składnik (wg danych Agencji Rynku 

Rolnego). Środki ochrony roślin (głównie środki owadobójcze oraz grzybobójcze) są także 

stosowane w leśnictwie celem ochrony lasów przed szkodnikami i chorobami. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na środki ochrony roślin na terenie gminy Wręczyca Wielka 

w roku 2001 wynosiło około 7,4 Mg/rok, przy czym na grunty orne oraz sady przypada 

około 4,1 Mg/rok. 

Odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin trafiają głównie do strumienia 

odpadów komunalnych. W związku z obligacją ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odebrania na własny koszt 

opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych. Powinno to doprowadzić do 

wyodrębnienia tego rodzaju odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. System 

zbiórki opakowań powinien być zorganizowany w oparciu o punkty sprzedaży.  

 

Ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych po pestycydach 

 

Szacunkowa średnia masa opakowania na 1 kg pestycydów wynosi 55,25 g (wg 

KPGO). Zatem szacuje się, iż na terenie gminy Wręczyca Wielka powstawało rocznie 

około 0,41 Mg odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. 
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4.3.6. Odpady medyczne i weterynaryjne 

Odpady medyczne 

W działających na terenie gminy Wręczyca Wielka ośrodkach zdrowia powstają 

odpady medyczne. Odpady medyczne są to odpady pochodzące głównie z zakładów 

opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia (szpitali, klinik, gabinetów lekarskich, domów 

opieki). Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych 

strumieni: odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. 

Niebezpieczne odpady medyczne to m.in. igły do strzykawek, części ciała i organy 

ludzkie, odpady zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki. Odpady medyczne 

powinny być odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne sklasyfikowano 

w grupie 18: 

18   - Odpady medyczne i weterynaryjne, 

18 01  - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, 

18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej     

  przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), 

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich  

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,    

o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane 

pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82, 

18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03, 

18 01 06*  - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje  

niebezpieczne, 

18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki, inne niż wymienione w 18 01 06, 

18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

18 01 09  - Leki inne niż wymienione w 18 01 08, 

18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego, 

18 01 80* - Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 

18 01 81* - Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w  

18 01 80, 

18 01 82*  - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. 

 

(* - w powyższej klasyfikacji gwiazdką zaznaczono niebezpieczne odpady medyczne stanowiące szczególne 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska) 
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Ilość wytwarzanych odpadów medycznych 

 

Ilość wytwarzanych odpadów medycznych na terenie gminy (wiejskie ośrodki 

zdrowia, gabinety stomatologiczne) szacuje się na około 300 kg/rok. Częstotliwość ich 

zbierania i wywozu wynosi raz na miesiąc. 

 

Odpady weterynaryjne 

Odpady weterynaryjne powstają w procesach badania, leczenia zwierząt i 

świadczenia usług weterynaryjnych oraz w związku z prowadzeniem badań naukowych na 

zwierzętach. Ilość powstających odpadów weterynaryjnych nie była dotychczas 

ewidencjonowana. Na terenie gminy Wręczyca Wielka znajduje się jeden punkt 

weterynaryjny.  

4.3.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można podzielić na: urządzenia 

radiowo-telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, 

wyposażenie biur, sprzęt łącznościowy, urządzenia laboratoryjne i techniki medycznej, 

aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych, aparatura i instalacje mierzące, sterujące i 

regulujące. Wszystkie te urządzenia zbudowane są z komponentów i podzespołów 

zawierających różnorodne substancje, które z jednej strony stanowią surowce, z drugiej 

zaś strony są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska. 

W województwie śląskim nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i 

recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Część tych odpadów trafia 

na wysypiska i do składnic złomu, część jest nadal przechowywana w gospodarstwach 

domowych bądź przekazywana innym użytkownikom. Brak odpowiedniej gospodarki 

zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektonicznymi może powodować znaczną 

degradację środowiska, gdyż zawierają one w swym składzie, związki szczególnie 

uciążliwe dla środowiska: metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć i chrom), substancje 

zawierające chlor (chlorowcopochodne), bromowane substancje obniżające palność, a 

także arsen i azbest. Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również substancje 

stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (CFC i HCFC), występujące głównie w 

urządzeniach chłodniczych.  

Na terenie gminy Wręczyca nie prowadzi się szczegółowej inwetaryzacji odpadów 

powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Na podstawie 

wskaźników zamieszczonych w PGO dla województwa śląskiego oszacowano ilości 

odpadów elektrycznych i elektronicznych powstających w gminie Wręczyca Wielka. 

Wielkość ta wynosi około 20 Mg/rok.   
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4.3.8. Wycofane z eksploatacji pojazdy  

 Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, 

zawierają bowiem oprócz metali (w tym metali ciężkich) również inne substancje, w tym 

niebezpieczne takie, jak: akumulatory, oleje, płyny chłodnicze, zużyte opony, szkło i 

tworzywa sztuczne.  

Ilość wyrejestrowanych samochodów osobowych w 2002 roku na terenie gminy 

wynosiła 49. Przyjmując według KPGO średnią masę samochodu 940 kg, uzyskano 

roczną masę złomu samochodowego na poziomie około 46,06 Mg. 

Z ogólnej masy złomowanych samochodów około 85,3% stanowią materiały 

przeznaczone do recyklingu materiałowego (np. złom, akumulatory, oleje, opony itd.) i 

energetycznego (np. płyny chłodnicze i hamulcowe, guma zanieczyszczona, tworzywa 

sztuczne, zużyte opony) natomiast ilość nieużytecznych odpadów kierowanych na 

składowiska wynosi 14,7%.  

44..44..  SSyysstteemm  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  uussłłuugg  ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  

4.4.1. System postępowania z odpadami komunalnymi 

Gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje się poprzez gromadzenie, usuwanie 

i unieszkodliwianie odpadów. Każdy z wymienionych składników gospodarki odpadami 

powinien spełniać określone kryteria, aby można było na jego bazie tworzyć w przyszłości 

rozwiązania systemowe. 

System zbiórki odpadów w gminie Wręczyca Wielka prowadzony jest w tzw. 

�systemie umownym�. Gmina powierzyła wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi podmiotom prawnym w drodze umowy. Zorganizowaną zbiórką 

odpadów w gminie objętych jest 2364 gospodarstw, co stanowi 55% wszystkich 

gospodarstw. Regularna usługa bezpośredniego zbierania odpadów prowadzona jest przy 

użyciu znormalizowanego sprzętu (pojemniki wyposażone w dwa kółka, pojemniki 

stalowe) do gromadzenia i wywozu odpadów. Pojemniki stanowią własność 

użytkowników, tzn. gospodarstw domowych i firm. Użytkownicy odpowiedzialni są za 

utrzymanie czystości i eksploatację pojemników. Samochody do wywozu odpadów są 

specjalistycznymi, wyposażonymi w urządzenia do zagęszczania odpadów i 

hydraulicznym systemem załadunku pojemników, pojazdami.  

Gromadzenie odpadów w miejscu ich powstawania stanowi pierwsze ogniwo 

systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Gromadzenie odpadów stanowi etap 

krótkotrwały i przejściowy. Ideałem jest szybkie i higieniczne usuwanie odpadów bowiem 

dla zapewnienia właściwości stanu sanitarnego miejsc przewidzianych do gromadzenia 

odpadów, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, konieczny jest regularny odbiór 
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worków z odpadami i opróżnianie pojemników. Liczbę pojemników do gromadzenia 

odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka zamieszczono w tabeli 14. 

 

Tabela 14. Ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych w gminie 

Gospodarstwa 
indywidualne 

Budynki 
wielorodzinne 

Instytucje publiczne 
i inne 

Rodzaj pojemników 

[dm3] 
Rethmann 

120 1336 - - 

140 12 - - 

180 13 - - 

240 519 - - 

770 14 - - 

1100 30 3 15 

razem 1924 3 15 

 Bracia Strach 

120 219 - - 

240 50 - - 

1100 5 - - 

razem 274 - - 

Razem dla gminy 2198 3 15 

 

W firmach obsługujących teren gminy Wręczyca Wielka funkcjonuje system 

opróżniania pojemników raz na miesiąc w przypadku odbiorców indywidualnych, z 

możliwością dodatkowego opróżnienia pojemników na zlecenie. Domy wielorodzinne oraz 

instytucje publiczne opróżniane są w sytemie raz na dwa tygodnie. Zbiórka odpadów ma 

przeważnie miejsce w określony ściśle dzień miesiąca zgodnie z planem logistycznym 

obsługującej firmy. Przedsiębiorcy pobierają opłaty bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości. Odpady wywożone są poza teren gminy Wręczyca Wielka z uwagi na brak 

instalacji składowania odpadów komunalnych w gminie.  

4.4.2. System postępowania z odpadami z zakładów produkcyjnych 

Model postępowania z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakładach produkcyjnych gminy Wręczyca Wielka ulega stopniowym 

zmianom, które wynikają ze zmian w uwarunkowaniach ekonomicznych i prawnych. 

Znaczna część wytwarzanych odpadów z zakładów produkcyjnych jest odbierana przez 

specjalistyczne firmy (spoza terenu gminy Wręczyca Wielka), z którymi zakłady mają 
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podpisane stosowne umowy na odbiór odpadów. Przedsiębiorcy pobierają opłaty 

bezpośrednio od wytwarzających odpady. 

Nie mniej jednak na terenie gminy Wręczyca Wielka działają przedsiębiorstwa, 

które zajmują się unieszkodliwianiem, przeróbką oraz zbieraniem i transportem odpadów. 

Opis firm zajmujacych się zbiórką, segregacją i odzyskiem odpadów zamieszono w 

punkcie 4.5.2. 

44..55..  PPooddmmiioottyy  pprroowwaaddzząąccee  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  
nnaa  tteerreenniiee  ggmmiinnyy  

4.5.1. Odpady komunalne 

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Wręczyca Wielka prowadzona 

jest głównie przez następujące firmy:  

 

1. Rethmann Częstochowa (poprzednio LOBBE Częstochowa) 

2. Bracia Strach 

 

Ad 1) Rethmann Częstochowa z siedzibą w 

Częstochowie, ul. Radomska 12 prowadzi 

działalność w szeroko pojętej dziedzinie 

gospodarki odpadami, choć zbiórka i 

transport odpadów to jeden z 

najważniejszych obszarów działalności 

przedsiębiorstwa. Zakres świadczonych 

usług obejmuje odpady komunalne, 

przemysłowe i niebezpieczne. Kontakt z 

firmą umożliwiają następujące numery 

telefonów oraz poczta elektroniczna: 

tel.: +48 (0) 34 / 362 72 30 

fax: +48 (0) 34 / 372 05 43 

e-mail: czestochowa@rethmann.pl 

 

Firma posiada w swojej ofercie szeroki wybór pojemników, choć niewątpliwie w 

zastosowaniu do odpadów komunalnych dominują pojemniki o pojemnościach 120, 240 

dm3 (typ MGB 240/120) oraz 1100 dm3 (typ PA 1100). 
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Ad 2) Firma Bracia Strach z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 135/137 prowadzi 

działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz sprzątania po 

remontach. Kontakt z firmą umożliwiają następujące numery telefonów: 

tel.: +48 (0) 34 / 365 91 17; 365 05 01; 366 14 29 

fax: +48 (0) 34 / 365 91 17. 

4.5.2. Odpady przemysłowe 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka działają następujące podmioty gospodarcze 

trudniące się zbiórką, segregacją i recyklingiem odpadów. Są to: 

 

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe �DROMAR� Biuro Rachunkowe - 

Anna Majchrzak, 42-134 Truskolasy, ul. Kamienna 20, 

− PHU MANOMEX - Wojciech Machoń, ul. Krótka 11, 42-284 Herby  - miejsce 

prowadzenia działalności � Puszczew 104, 

− ZPHU HENDO - Dobosz Henryk, Wanaty, ul. Spokojna 97, 42-260 Kamienica Polska -

miejsce działalności w zakresie odzysku odpadów: Kalej, ul. Kopalniana 1, w zakresie 

transportu � teren całego kraju, 

− Zakład PUH KAZ-BIS Sp. j. - A.A.Kozak, Czarna Wieś, ul.Słoneczna 24, 42-133 

Węglowice, 

− MARKOL, Czarna Wieś, ul. Słoneczna 125, 42-133 Węglowice, 

− Zakład Usługowo-Handlowy � Tadeusz Soluch, ul. Sienkiewicza 23, 42-130 Wręczyca 

Wielka, 

− PERO, ul.Kopalniana 1, 42-221 Kalej, 

− Usługi Transportowe - Bronisław Warzycha, Szarlejka 95, 42-221 Częstochowa, 

− Handel i Obróbka Drewna - Ryszard Parkitny, Piła II 60, 42-134 Truskolasy. 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe �DROMAR�  

Biuro Rachunkowe - Anna Majchrzak, 42-134 Truskolasy, ul. Kamienna 20 

Działalność gospodarcza w zakresie skupu złomu i surowców wtórnych, w tym:  

− 170405 � żelazo i stal, 

− 170401 � miedź, brąz, mosiądz, 

− 170403 � ołów, 

− 170402 � aluminium, 

− 170404 � cynk. 

Firma jest zobowiązana do: 

− czasowego magazynowania w/w odpadów w sposób zapewniający ochronę 

środowiska, 

− zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz bhp przy pracach z odpadami, 

− zgodnie z zawartymi umowami z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia 

prowadzenia ewidencji odpadów zebranych i przekazywanych do dalszego 

przetworzenia. 

Gospodarka odpadami przebiega w następujący sposób: 

− Odpady metali kolorowych są magazynowane wewnątrz pomieszczenia, w którym 

miedź, mosiądz, ołów i aluminium znajdują się w metalowych pojemnikach częściowo 

pakowane są w worki. 

− Odbiór odpadów złomu odbywa się transportem firmy, z którą współpracuje 

�DROMAR�. 

− Zbiór odpadów jest należycie zabezpieczony przed możliwością przenikania do 

gruntu: złom stalowy magazynowany jest bezpośrednio do pojemnika metalowego 

który przy pełnym załadowaniu jest bezpośrednio zabierany samochodem ciężarowym 

i odstawiany do huty. Pojemnik na złom stalowy i bezpośrednie sortowanie jego 

odbywa się na placu betonowym o powierzchni 200m2 odpowiednio izolowanym folią 

od gruntu. Zbiór metali kolorowych odbywa się bezpośrednio w pomieszczeniu 

zamkniętym także wybetonowanym i magazynowanym w pojemnikach metalowych 

ewentualnie w workach.  

− Przewidziany okres prowadzenia działalności gospodarczej 10 lat. 

 

PHU MANOMEX - Wojciech Machoń, ul. Krótka 11, 42-284 Herby   

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów metali nieżelaznych i żelaznych w 

punkcie skupu złomu położonego w miejscowości Puszczew 104. 

Rodzaje odpadów: 

− zgary z hutnictwa żelaza � 10 02 80, 

− zgary i żużle odlewnicze � 10 10 03, 

− cynk twardy � 11 05 01, 
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− popiół cynkowy - 11 05 02, 

− metale żelazne � 16 01 17, 

− metale nieżelazne � 16 01 18, 

− tworzywa sztuczne � 16 01 19, 

− transformatory i kondensatory zawierające PCB � 16 02 09, 

− miedź, brąz, mosiądz � 17 04 01, 

− aluminium � 17 04 02, 

− ołów � 17 04 03, 

− cynk � 17 04 04, 

− żelazo i stal � 17 04 05, 

− cyna � 17 04 06, 

− mieszaniny metali � 17 04 07, 

− kable inne niż wymienione w 17 04 10 � 17 04 11. 

Firma jest zobowiązana do: 

− czasowego magazynowania w/w odpadów w sposób zapewniający ochronę 

środowiska � podłoże z wybetonowaną posadzką lub przechowywania w pojemnikach 

kontenerowych do tego celu przystosowanych, 

−  zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz bhp przy pracach z odpadami, 

− prowadzenia ewidencji odpadów skupionych i przekazywanych do dalszego 

przetworzenia podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 

ZPHU HENDO Dobosz Henryk, Wanaty, ul. Spokojna 97, 42-260 Kamienica 

Polska  

Działalność w zakresie odzysku następujących rodzajów odpadów: 

− odpady tworzyw sztucznych (kod 07 02 13) � 25 Mg/rok, 

− opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) � 25 Mg/rok. 

Miejsce działalności w zakresie odzysku odpadów: Kalej, ul. Kopalniana 1, w zakresie 

transportu � teren całego kraju. 

Zakład segreguje odpady wg. koloru i typu tworzywa, następnie odpady są mielone, 

podawane na walce,  gdzie w temp. około 130°C następuje ich uplastycznienie, po czym 

podawane są na kolejną maszynę, gdzie następuje rozwalcowanie na warstwę o grubości 

około 1 cm, w temp. 150°C, w końcowym etapie po podaniu na kalander zostanie 

uformowana folia (produkt końcowy) o grubości około 0,15 mm. Powyższa metoda 

odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach, oznaczona została symbolem 

R14 tj. �Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do 

odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, 

niewymienione w punktach od R1 do R13�. 
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W zakresie prowadzonej przez zakład działalności oprócz produkcji foli PCV mieści się 

również produkcja granulatu i regranulatu, gotowych do produkcji foli. 

Miejsce i sposób magazynowania odpadów: 

− odpady gromadzone są w zamkniętej wiacie magazynowej oraz w wydzielonej części 

hali produkcyjno-magazynowej, w sposób zapewniający ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem oraz z zachowaniem ustawowych 

terminów. 

− magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma 

tytuł prawny (umowa dzierżawy), 

− miejsce magazynowania odpadów powinno być odpowiednio oznakowane oraz 

zabezpieczone przed możliwością dostania się osób postronnych i zwierząt. 

Transport odpadów do miejsc odzysku odbywa się własnym, zamkniętym samochodem 

dostawczo-ciężarowym typu PEUGEOT Boxer. 

Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów: 

− procesy odzysku odpadów z tworzyw sztucznych należy prowadzić w pomieszczeniach 

wyposażonych w wentylację oraz odpowiednie urządzenia odpylające, zgodnie z 

przepisami w zakresie bhp przy przetwórstwie tworzyw sztucznych, 

− pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem będą 

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane. 

 

Zakład PUH KAZ-BIS Sp. j. - A.A.Kozak, Czarna Wieś, ul.Słoneczna 24, 42-133 

Węglowice  

Określenie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania i transportu: 

− opakowania z papieru i tektury � 15 01 01, 

− zużyte opony � 16 01 03, 

− tworzywa sztuczne � 16 01 19, 

− zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 � 16 02 14, 

− szkło � 17 02 02, 

− miedź, brąz, mosiądz � 17 04 01, 

− aluminium � 17 04 02, 

− ołów � 17 04 03, 

− cynk � 17 04 04, 

− żelazo i stal � 17 04 05, 

− cyna � 17 04 06, 

− mieszaniny metali � 17 04 07, 

− kable inne niż wymienione w 17 04 10 � 17 04 11. 

Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych: 

− opakowania z papieru i tektury � w wydzielonym miejscu, w magazynie odpadów, 
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− zużyte opony � pod wiatą na utwardzonym podłożu, 

− tworzywa sztuczne � w workach z tworzywa, pod wiatą, 

− zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 � w metalowym 

pojemniku, w magazynie odpadów, 

− szkło � w metalowym pojemniku, pod wiatą, 

− miedź, brąz, mosiądz � w pojemnikach, w magazynie, 

− aluminium � w pojemnikach, w magazynie, 

− ołów � w pojemnikach, w magazynie, 

− cynk � w pojemnikach, w magazynie, 

− żelazo i stal � w pryzmach, na terenie utwardzonym, 

− cyna � w pojemnikach, w magazynie, 

− mieszaniny metali � w pojemnikach, pod wiatą, 

− kable inne niż wymienione w 17 04 10 � w pryzmach, pod wiatą. 

Sposób transportu odpadów zbieranych: 

− transport odpadów z miejsca zbierania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 

odbywa się przy użyciu własnych środków transportu - samochodu ciężarowego, 

(środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu tego typu 

odpadów, powinny posiadać aktualne badania techniczne, a kierowcy samochodów 

stosowne uprawnienia do kierowania nimi). 

− transport odpadów odbywa się w sposób zapewniający racjonalne wykorzystania 

środków transportu i niepowoduje zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska. 

Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów: 

− Odpady należy zbierać w sposób selektywny, a następnie przekazywać wyłącznie 

podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów), chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, 

− Osobom zatrudnionym przy zbieraniu i transporcie odpadów należy zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i higieny pracy. 

 

MARKOL, Czarna Wieś, ul. Słoneczna 125, 42 � 133 Węglowice 

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów: 

− mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych �  

13 01 10*, 

− syntetyczne oleje hydrauliczne � 13 01 11*, 

− oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji � 13 01 12*, 

− inne oleje hydrauliczne � 13 01 13*, 
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− mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych � 13 02 05*, 

− syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe � 13 02 06*, 

− oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe � 13 02, 

− mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych � 13 03 07*, 

− oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające 

biodegradacji � 13 03 09*, 

− inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła � 13 03 10*, 

− olej opałowy i olej napędowy � 13 07 01*, 

− benzyna � 13 07 02*, 

− inne paliwa (włącznie z mieszaninami) � 13 07 03*, 

− cynk twardy � 11 05 01, 

− popiół cynkowy � 11 05 02, 

− inne niewymienione odpady � 11 05 99, 

− odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów � 12 01 01, 

− odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych � 12 01 03, 

− inne niewymienione odpady � 12 01 99, 

− opakowania z metali � 15 01 04, 

− metale żelazne � 16 01 17, 

− metale nieżelazne � 16 01 18, 

− zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 12 � 16 02 13*, 

− zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 � 16 02 14, 

− niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń � 16 02 

15*, 

− elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 � 16 02 16, 

− nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 � 16 03 04, 

− organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 � 16 03 06, 

− miedź, brąz, mosiądz � 17 04 01, 

− aluminium � 17 04 02, 

− ołów � 17 04 03, 

− cynk � 17 04 04, 

− żelazo i stal � 17 04 05, 

− cyna � 17 04 06, 

− mieszaniny metali - 17 04 07, 

− kable inne niż wymienione w 17 04 10 � 17 04 11, 

− papier i tektura � 19 12 01, 
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− metale żelazne � 19 12 02, 

− metale nieżelazne � 19 12 03, 

− tworzywa sztuczne i guma � 19 12 04. 

Transport złomu odbywać się będzie za pomocą następujących środków transportu: 

polonez Truck, naczepa skrzyniowa-samowyładowawcza. Natomiast odpady 

niebezpieczne do czasu wywozu do Rafinerii Nafty �Glimar� S.A. w Gorlicach, z która 

firma posiada umowę handlową, będą przechowywane w naczepach-cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 i posiadających 

odpowiednie dokumenty. 

 
Zakład Usługowo-Handlowy � Tadeusz Soluch, ul. Sienkiewicza 23, 42-130 

Wręczyca Wielka 

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów złomu metali: 

− miedzi, brązu, mosiądzu � 17 04 01, 

− aluminium � 17 04 02, 

− ołowiu � 17 04 03, 

− cynku � 17 04 04, 

− żelaza i stali � 17 04 05, 

− cyny � 17 04 06. 

Zbierany złom przechowywany jest w metalowych kontenerach, metalowych pojemnikach 

i plastikowych workach.  

 

PERO, ul.Kopalniana 1, 42-221 Kalej 

Prowadzenie działalności polega na: 

− wykorzystaniu odpadów z hałdy kopalnianej w całości lub części, 

− odzyskaniu z odpadów (z hałdy kopalnianej) substancji lub materiałów, łącznie z ich 

wykorzystaniem. 

Odpad z wydobywania rud metali - 01 01 01 (z wyłączeniem 01 01 80) stanowią 

wysiewki syderytowe, które są naturalnym odpadem mineralnym. 

 

Usługi Transportowe - Bronisław Warzycha, Szarlejka 95, 42-221 Częstochowa  

Prowadzenie działalności w zakresie transportu następujących odpadów: 

− 10 01 01 � żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04), 

− 10 01 02 � popioły lotne z węgla, 

− 20 03 01 � niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Firma jest zobowiązana do: 
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− zapewnienia właściwych warunków sanitarnych oraz bhp przy pracach z odpadami 

oraz podczas transportu na drogach publicznych, 

− prowadzenia ewidencji odpadów zebranych i przekazywanych do dalszego 

przetworzenia zgodnie z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia. 

 

Handel i Obróbka Drewna Ryszard Parkitny, Piła II 60, 42-134 Truskolasy. 

Działalność firmy polega na transporcie odpadów (podkłady kolejowe � 17 02 04). 

4.5.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 

Odpady medyczne powstające na terenie gminy Wręczyca Wielka są odbierane 

głównie przez firmę Rethmann Częstochowa, a następnie kierowane do stacji termicznej 

utylizacji zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej. 

44..66..  IInnssttaallaaccjjee  ddoo  sseeggrreeggaaccjjii,,  ooddzzyysskkuu  ii  uunniieesszzkkooddlliiwwiiaanniiaa  ooddppaaddóóww  

4.6.1. Instalacje unieszkodliwinia odpadów 

Do instalacji unieszkodliwinia odpadów zalicza się składowiska odpadów, spalarnie 

oraz wszelkie inne instalacje, w których unieszkodliwnie odbywa się na drodze fizycznej 

lub chemicznej. 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka nie ma składowiska odpadów stałych. Obecnie 

podstawową metodą postępowania z odpadami poddawanymi ostatecznie 

unieszkodliwieniu (innymi niż niebezpieczne) w gminie jest ich wywóz i składowanie na 

składowisku w Sobuczynie Młynku, które położone jest poza terenem gminy. Niestety 

problemem wciąż pozostają dzikie wysypiska śmieci. Na terenie gminy Wręczyca Wielka 

najczęściej dzikie wysypiska powstają w następujących miejscach:  

− Grodzisko: naprzeciwko cmentarza, 

− Pierzchno: w kamieniołomach, 

− Wręczyca Wielka: obok parkingu w lesie przy drodze do Częstochowy, 

− Truskolasy: za lecznicą, obok kościoła, za boiskiem sportowym, 

− Puszczew: za budynkiem GS, 

− Długi Kąt: niedaleko posesji pana Ryszarda Strzelczyka. 

Nielegalne wysypiska są w miarę możliwości likwidowane. Lokalizację dzikich wysypisk 

przedstawiono w załączniku nr 1. 
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4.6.2. Instalacje recyklingu odpadów 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka funkcjonuje instalacja do recyklingu odpadów i 

opakowań z tworzyw sztucznych prowadzona przez ZPHU HENDO Dobosz Henryk, 

Wanaty, ul. Spokojna 97, 42-260 Kamienica Polska. Lokalizacja instalacji: Kalej, ul. 

Kopalniana 1 � załącznik nr 2. Zakład segreguje odpady wg. koloru i typu tworzywa, 

następnie odpady są mielone, podawane na walce, gdzie w temp. około 130°C następuje 

ich uplastycznienie, po czym podawane są na kolejną maszynę, gdzie następuje 

rozwalcowanie na warstwę o grubości około 1 cm, w temp. 150°C, w końcowym etapie po 

podaniu na kalander zostanie uformowana folia (produkt końcowy) o grubości około 0,15 

mm. Powyższa metoda odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach, 

oznaczona została symbolem R14 tj. �Inne działania prowadzące do wykorzystania 

odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, 

łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13�. W zakresie 

prowadzonej przez zakład działalności oprócz produkcji foli PCV mieści się również 

produkcja granulatu i regranulatu, gotowych do produkcji foli. 

44..77..  PPooddssuummoowwaanniiee    --  aakkttuuaallnnyy  ssttaann  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  ww  ggmmiinniiee  

Podstawową metodą postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na 

terenie gminy Wręczyca Wielka jest ich wywóz i składowanie na składowisku poza 

terenem gminy. Istotnym elementem wdrażania prawidłowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi jest świadomość ekologiczna mieszkańców. Powstające na 

terenie gminy dzikie wysypiska wskazują na konieczność zintensyfikowania działań w 

kierunku uświadamiania społeczności lokalnej o potrzebie ochrony środowiska przed 

odpadami, celowości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla zwiększenia odzysku 

surowców wtórnych z tych odpadów, a w konsekwencji oszczędność objętości 

eksploatacyjnej składowisk odpadów jak również poprawy standardów sanitarnych i 

estetycznych środowiska, w którym społeczność ta żyje. 

Istotnym problemem występującym w gminie Wręczyca Wielka jest mała liczba 

posesji objętych zbiórką odpadów komunalnych, która wynosi około 55% do ogólnej 

liczby gospodarstw domowych oraz powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z 

eternitu. Należy podjąć działania zmierzające do objęcia zbiórką odpadów wszystkich 

mieszkańców gminy oraz realizowania programu wymiany pokryć dachowych i instalacji 

zawierających azbest w miarę możliwości finansowych gminy. 

System gospodarki odpadami przemysłowymi ulega stopniowej poprawie, 

wynikającej głównie z wprowadzania stosownych uwarunkowań ekonomicznych i 

prawnych. Jednakże w wyniku recesji gospodarczej, a przez to sytuacji ekonomicznej 

zakłady ograniczają się jedynie do działań obowiązkowych i nie inwestują znacznie w 
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poprawę gospodarki odpadami. Oszacowanie wytwarzanych w gminie ilości odpadów 

przemysłowych jest trudnym zadaniem, ponieważ nie wszystkie z funkcjonujących 

zakładów składają stosowne informacje dotyczące gospodarki odpadami w zakresie ich 

ilości oraz metod ich zagospodarowywania, czy unieszkodliwiania. Wynika to z braku 

wiedzy dotyczącej istniejących przepisów prawnych oraz braku odpowiedniej kontroli 

wymuszającej dostosowanie się do określonych norm postępowania 

Problemy w zakresie gospodarki odpadami obejmują: niewystarczające 

zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także pokrycia dachowe 

wykonane z płyt azbestowo�cementowych (eternit). Zgodnie z ustawą z 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gminy należy tworzenie 

warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do 

wykorzystywania oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i osobami 

podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów. Pierwsze 

działania w kierunku organizowania selektywnej zbiórki zostały już podjęte na terenie 

gminy. Przy organizowaniu, tworzeniu tego systemu niezbędne jest również 

kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, co może się okazać zadaniem o 

wiele trudniejszym niż samo zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki. Na terenie 

gminy nie ma składowiska odpadów, w związku z czym wszystkie działania mające na 

celu prowadzenie segregacji odpadów należy podejmować w porozumieniu z m.in. 

firmami obecnie wywożącymi odpady na składowisko. Działania te można i w niektórych 

wypadkach należałoby realizować wspólnie z ościennymi gminami. Problemy dotyczące 

gospodarki odpadami obejmują także materiały wykonane z azbestu. Szerokie 

zastosowanie azbestu powoduje, że - często nieświadomie - jesteśmy narażeni na jego 

pyły, które powodują tzw. schorzenia azbestopochodne, przede wszystkim pylicę 

azbestową, czyli azbestozę, raka płuc i międzybłoniaka. Przetwórstwo azbestu i 

stosowanie wyrobów azbestowych jest niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ surowiec ten 

w stanie suchym łatwo ulega rozpyleniu, co jest spowodowane włóknistą budową, a po 

przedostaniu się do organizmu trwale utrzymuje się w płynach ustrojowych. Wyniki 

dotychczasowych badań świadczą o tym, że pył powstający podczas wydobycia i przerobu 

azbestu, a także podczas użytkowania wyrobów zawierających ten minerał, należy do 

jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Produkty azbestowe są 

kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na korozję i charakteryzują się dużą wytrzymałością 

mechaniczną. Dzięki tym cechom fizyczno-chemicznym minerał ten zaczęto powszechnie 

stosować w przemyśle włókienniczym, maszynowym, okrętowym i wielu innych. Do 

niedawna azbest zawierało (w skali światowej) ponad 3 tysiące wyrobów (niektóre typy 

kuchenek elektrycznych, szczęki hamulcowe, sprzęgła, płyty dachowe (eternit), podkładki 

pod gorące naczynia, cieplarki i suszarki laboratoryjne, wyroby budowlane i tekstylne, z 

azbestu-gumy i mas plastycznych, materiały cierne, izolacyjne i uszczelniające. Pomimo 
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szerokiego zastosowania azbestu i jego zalet technologicznych, materiał ten jest bardzo 

niebezpieczny dla zdrowia i może wywoływać choroby nowotworowe. Należy podjąć 

działania mające na celu utylizację materiałów azbestopochodnych. Wszelkie działania 

mające na celu utylizację tych materiałów należy planować ze szczególną rozwagą. 

Działania te powinny być realizowane przez wyspecjalizowane firmy przy zachowaniu 

szczególnych środków bezpieczeństwa. Wiadomo przecież, że płyty eternitowe stanowią 

szczególne zagrożenie przy ich demontażu, kiedy pękają, kruszą się powodując tym 

samym emisję niebezpiecznych substancji do powietrza zagrażając tym samym ludziom. 
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55..  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNEE  ZZMMIIAANNYY  WW  SSYYSSTTEEMMIIEE  
GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  WW  WWYYNNIIKKUU  ZZMMIIAANN  
DDEEMMOOGGRRAAFFIICCZZNNYYCCHH  II  GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  

Wielkość strumienia wytwarzanych odpadów w danym rejonie jest ściśle 

uzależniona od liczby mieszkańców oraz ich poziomu życia, co wiąże się z sytuacją 

gospodarczo-społeczną. Prowadząc rozważania dotyczące prognozy ilości wytwarzanych 

odpadów w gminie należy powiązać ją ściśle z prognozami demograficznymi oraz 

rozwojem gospodarczym regionu, co wpływa na zmiany jednostkowych wskaźników 

emisji odpadów. 

55..11..  ZZmmiiaannyy  ddeemmooggrraaffiicczznnee  

Zmiany demograficzne w pierwszym rzędzie decydują o rozmiarze powstawania 

odpadów. Można wręcz założyć, że zmiana liczby mieszkańców ma wprost proporcjonalne 

przełożenie na ilość wytwarzanych odpadów w gminie, choć niewątpliwie należy tu 

uwzględnić także inne czynniki, takie jak zamożność, styl życia i sposób prowadzenia 

gospodarstwa domowego.  

Na podstawie analizy danych demograficznych z ostatnich kilku lat można 

stwierdzić, że przyrost naturalny w omawianej gminie jest niski i kształtuje się na 

poziomie 0,5 promila. Spowodowane jest to głównie coraz większymi problemami 

ekonomicznymi mieszkańców i wpisuje się to w ramy charakterystyczne dla większości 

gmin o charakterze wiejskim. 

Jakkolwiek należy tu nadmienić, że gminę Wręczyca Wielka charakteryzuje 

dodatni wskaźnik miracji co może świadczyć o przenoszeniu się ludności z terenów 

zurbanizowanych, w tym przypadku miasta Częstochowy, na tereny o charakterze 

�zielonym� do którego niewątpliwie zaliczyć należy obszar gminy. Wskaźnik ten w roku 

2000r wyniósł 33 osoby. Utrzymując wskaźnik migracji na przedstawionym poziomie, 

można zakładać, że liczba ludności napływowej w ciągu najbliższych 12 lat osiągnie około 

400 osób. 

Prognozę zmian liczby ludności w gminie Wręczyca Wielka w kolejnych latach 

określono na podstawie przyjętego przyrostu naturalnego 0,5 promila oraz wskaźnika 

migracji w sumie uzyskano wartości stałego wzrostu 2,4 promila (tab. 15). 

 

Tabela 15. Prognoza zmiany liczby ludności w gminie Wręczyca Wielka do roku 2014 

Rok 2001 2003 2006 2010 2014 

Liczba 

mieszkańców 
17153 17240 17363 17531 17699 
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Zatem biorąc pod uwagę spodziewane zmiany demograficzne należy stwierdzić, że 

nie należy oczekiwać zbyt gwałtownej zmiany w ilości powstających odpadów 

komunalnych na terenie gminy. Należy tu jednak nadmienić, że obecnie regularną 

zbiórką odpadów objętych jest jedynie 55% ogólnej ilości gospodarstw domowych. 

Objęcie pozostałej grupy gospodarstw spowoduje wzrost odpadów zgodnie z prognozą 

zamieszczoną w tabeli 16. 

 

Tabela 16. Prognoza ilości odpadów komunalnych dla mieszkańców objętych regularną 
zbiórką odpadów 

 2003 2006 2009 2014 

Prognoza ludności w obecnym systemie 

gospodarki odpadami (zmiana liczby 

mieszkańców) 

9460 9620 9800 10100 

Spodziewane rozszerzenie systemu 

gospodarki (dodatkowa liczba mieszkańców 

objęta systemem gospodarki odpadami) 

1000 3500 6500 7599 

Łącznie mieszkańcy objęci systemem 10460 13120 16300 17699 

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów 

[kg/mk/rok] 

213 215 220 230 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów 

[Mg/rok] 

2228 2820 3586 4071 

 

55..22..  ZZmmiiaannyy  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzee  

 Ważnym czynnikiem mającym wpływ na ilość wytwarzanych odpadów w gminie 

będzie jej sytuacja gospodarcza. Poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców będzie 

przekładała się z pewnością na zwiększoną konsumpcję, co w rezultacie może przyczynić 

się do zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów. Poza tym wzrost gospodarczy prowadzi 

do zwiększania się liczby przedsiębiorstw w kluczowych sektorach gospodarki, choć 

niewątpliwie rozwój gospodarczy często opiera się na oszczędnych i wydajnych 

technologiach z dużym potencjałem zmniejszenia ilości wytwarzania odpadów. Z drugiej 

strony dynamiczny rozwój przedsiębiorstw ma raczej miejsce w dużych zurbanizowanych 

miejscowościach. Tereny o charakterze wiejskim, tak jak ma to miejsce w przypadku 

gminy Wręczyca Wielka na ogół nie podlegają temu trendowi i tutaj rozwój 

przedsiębiorstw jest zdecydowanie mniejszy.  

 Na obecnym stanie w gminie nie są planowane duże inwestycje mogące wyraźnie 

wpłynąć na ilość wytwarzanych odpadów. 
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55..33..  PPrrooggnnoozzaa  iilloośśccii  wwyyttwwaarrzzaannyycchh  ooddppaaddóóww  

5.3.1. Odpady komunalne  

Uwzględniając omówione powyżej czynniki prognozy ilości wytwarzanych odpadów 

dla horyzontu czasowego: 2014 rok została przedstawiona w tabeli 17. 

 

Tabela 17. Prognoza ilości odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka w roku 
2014 [Mg] 

Lp. Nazwa strumienia odpadów komunalnych 

Wskaźniki generowania 
strumieni odpadów 

komunal. dla obszarów 
wiejskich [kg/M/rok] 

Ilość odpadów 
komunalnych [Mg] 

1. Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

27,82 492,39 

2. Odpady zielone 5,40 95,57 

3. Papier i karton nieopakowaniowy 10,17 180 

4. Opakowania z papieru i tektury 10,17 180 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,26 40 

6. Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 15,82 280 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,78 120 

8. Szkło nieopakowaniowe 2,08 36,81 

9. Opakowania ze szkła 11,83 209,40 

10. Metale 4,87 86,19 

11. Opakowania z blachy stalowej 1,39 24,60 

12. Opakowania z aluminium 0,69 12,21 

13. Odpady tekstylne 5,22 92,39 

14. Odpady mineralne 17,38 307,61 

15. Drobna frakcja popiołowa 57,37 1015,49 

16. Odpady wielkogabarytowe 16,19 286,65 

17. Odpady budowlane 32,4 573,45 

18. Odpady niebezpieczne 2,16 38,24 

Razem 230 4071 
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5.3.2. Odpady opakowaniowe 

 W tabeli 18, 19 i 20 przedstawiono prognoze ilości odpadów opakowaniowych na 

lata 2003, 2005 i 2007 w gminie Wręczyca Wielka. 

 

Tabela 18. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w gminie Wręczyca Wielka w roku 
2003 (średnie wskaźniki przyjęte na podstawie WPGO) 

 

Lp. 

 

Nazwa strumienia odpadów 
opakowaniowych 

Średnie wskaźniki 
generowania strumieni 

odpadów 
opakowaniowych 

[kg/M/rok] 

 

Ilość odpadów 
opakowaniowych [Mg] 

1. Papier i tektura 38,5 663,74 

2. Szkło 28,3 487,89 

3. Tworzywa sztuczne 14,9 256,88 

4. Wielomateriałowe 4,3 74,13 

5. Blacha stalowa 3,9 67,24 

6. Aluminium 1,1 18,96 

7. Drewno i materiały naturalne 13,1 225,84 

Razem 104,1 1794,68 

 

 

Tabela 19. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w gminie Wręczyca Wielka w roku 
2005 (średnie wskaźniki przyjęte na podstawie WPGO) 

 

Lp. 

 

Nazwa strumienia odpadów 
opakowaniowych 

Średnie wskaźniki 
generowania strumieni 

odpadów 
opakowaniowych 

[kg/M/rok] 

 

Ilość odpadów 
opakowaniowych [Mg] 

1. Papier i tektura 43,9 760,44 

2. Szkło 31,1 538,71 

3. Tworzywa sztuczne 17,0 294,47 

4. Wielomateriałowe 4,9 84,88 

5. Blacha stalowa 4,2 72,75 

6. Aluminium 1,2 20,79 

7. Drewno i materiały naturalne 13,5 233,85 

Razem 115,8 2005,89 
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Tabela 20. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w gminie Wręczyca Wielka w roku 
2007 (średnie wskaźniki przyjęte na podstawie WPGO) 

 

Lp. 

 

Nazwa strumienia odpadów 
opakowaniowych 

Średnie wskaźniki 
generowania strumieni 

odpadów 
opakowaniowych 

[kg/M/rok] 

 

Ilość odpadów 
opakowaniowych [Mg] 

1. Papier i tektura 47,0 818,04 

2. Szkło 33,6 584,81 

3. Tworzywa sztuczne 18,1 315,03 

4. Wielomateriałowe 5,3 92,25 

5. Blacha stalowa 4,3 74,84 

6. Aluminium 1,3 22,63 

7. Drewno i materiały naturalne 14,2 247,14 

Razem 123,8 2154,74 

 

5.3.3. Komunalne osady ściekowe 

W gminie Wręczyca Wielka obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia 

ścieków typu �Lemna� zlokalizowana we Wręczycy Małej, na którą dopływają ścieki z 

następujących miejscowości: Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała oraz Grodzisko. 

Oczyszczalnia ta obsługuje około 3981 mieszkańców.  

Pozostałe miejscowości nie są objęte siecią kanalizacyjną, czyli około 13218 

mieszkańców korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Na podstawie tej liczby ludności 

można szacować ilość powstających osadów ściekowych w momencie, kiedy zostaną 

oddane do eksploatacji kolejne projektowane oczyszczalnie ścieków. Na podstawie 

wskaźnika nagromadzenia osadów przyjętego dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków (20 kg/LRM/rok) ilość wytwarzanych osadów ściekowych powstałych na terenach 

nieskanalizowanych będzie wynosiła około 264,36 Mg/rok. Jeżeli do tej wartości dodamy 

ilość osadów ściekowych z oczyszczalni �Lemna� we Wręczycy Małej � 20 Mg/rok to 

łączna ilość osadów będzie wynosiła około 285 Mg/rok. 
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5.3.4. Odpady ulegające biodegradacji 

Prognozę ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wręczyca Wielka w 

2014 roku przedstawiono w tabeli 21. 

 

Tabela 21. Prognoza ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie Wręczyca Wielka 
w 2014 roku [Mg] 

Lp. Nazwa strumienia Ilość odpadów 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 492,39 

2. Odpady zielone 95,57 

3. Papier i karton nieopakowaniowy 180 

4. Opakowania z papieru i tektury 180 

5. Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji 947,96 

 

5.3.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

Prognoza powstawania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze 

komunalnym na terenie gminy Wręczyca Wielka w roku 2014 (1,3-2,0 

kg/mieszkańca/rok) szacowana jest na około 23 � 35,4 Mg/rok. Średnia wartość przyjęta 

do obliczeń w tabeli 22 wynosi 29,2 Mg/rok. 

 

Tabela 22. Prognoza powstawania odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień 
odpadów komunalnych w 2014 roku 

 
Kod 

 
Rodzaj odpadów 

Udział w masie 
odpadów 

niebezpiecznych; 
[%] 

 
Ilości wytworzone; 

[Mg/rok] 

20 01 33 Baterie i akumulatory ołowiowe 12 3,504 

20 01 29 Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,46 

20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,584 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

35 10,22 

20 01 14 

20 01 15 

Kwasy i alkalia 1 0,292 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

5 1,46 
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20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4 1,168 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 2,92 

20 01 19 Środki ochrony roślin (np. pestycydy, 

herbicydy, insektycydy) 

5 1,46 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

10 2,92 

20 01 37 Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 

5 1,46 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 0,876 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0,876 

Razem 100 29,2 

Źródło na podstawie danych opracowanych przez IETU w Katowicach 

5.3.6. Odpady z sektora gospodarczego 

Zmiany w ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym do 

2014 roku będą związane przede wszystkim z rozwojem poszczególnych gałęzi 

przemysłu, rzemiosła i usług. Zachodzące zmiany oparte będą głównie na regulacjach 

prawnych dotyczących odpadów tzn.: 

− minimalizacji i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

− zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów w szczególności małych 

przedsiębiorstw. 

5.3.7. Odpady niebezpieczne 

Odpady zawierające PCB 

W przyszłości nie należy się spodziewać wzrostu ilości nowych urządzeń 

zawierających PCB, ponieważ według polskiego prawodawstwa PCB zaliczane są do 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest 

wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku. 

 

Oleje odpadowe 

Przewiduje się spadek powstawania ilości olejów odpadowych w kolejnym latach, 

co będzie związane z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz 

zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 

 

Baterie i akumulatory 

 Moce przerobowe instalacji do przerabiania zużytych akumulatorów ołowiowych i 

niklowo-kadmowych są wyższe od ilości wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów, 

dlatego nie ma potrzeby ich prognozowania w perspektywie do roku 2014. 
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Odpady zawierające azbest 

 Źródłem powstawania odpadów azbestowych będą prace związane z usuwaniem 

materiałów, które wyprodukowano przy użyciu azbestu. Zatem ilości powstających 

odpadów azbestowych będą uzależnione od intensywności takich prac. Zgodnie z 

�Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski� do roku 2032 z terenu województwa śląskiego planuje się usunięcie 

około 807 122 Mg odpadów azbestowych. W gminie Wręczyca Wielka ilość odpadów 

abestowych będzie wynosiła około 2560 Mg. Można przyjąć, że w ciągu roku 

wytwarzanych będzie około 88 Mg odpadów azbestowych przeznaczonych do składowania 

na specjalnych składowiskach. 

 

Pestycydy 

Na terenie gminy Wręczyca Wielka nie ma mogielników (w miejsowości Puszczew 

magazyn z przeterminowanymi środkami ochrony roślin został zlikwidowany).  

Zmieniające się wymogi ochrony środowiska oraz rozwój rolnictwa powodują, że 

wytwórcy zamiast zakupu drogich środków ochrony roślin dążą do tzw. �ekologicznej� 

produkcji, co przyczyni się w kolejnych latach do tenedencji zniżkowej w stosowaniu 

środków ochrony roślin. W związku z tym zmniejszy się też ilość odpadów 

opakowaniowych powstałych po środkach ochrony roślin na terenie gminy Wręczyca 

Wielka w latach 2003-2014, które należy unieszkodliwić.   

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

 Prognozę ilości powstających odpadów medycznych w gminie Wręczyca Wielka 

sporządzono w oparciu o dane zawarte w PGO dla województwa śląskiego. Do szacunków 

przyjęto wzrost 3,5% w perspektywie, zatem w roku 2014 ilość odpadów medycznych 

będzie wynosiła około 310,5 kg/rok. 

 Jeżeli chodzi o odpady weterynaryjne nie zachodzi potrzeba ich prognozowania, 

ponieważ na terenie województwa śląskiego są wystarczające moce przerobowe dla tego 

typu odpadów. 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

 Obserwując tendencje europejskie zaobserwowano przyrost ilości odpadów 

powstających ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przyrost ten jest 

związany z szybkim rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia 

mieszkańców. Prognozy wykazują, że roczny przyrost omawianych odpadów jest na 

poziomie 3-5%. Dla gminy Wręczyca Wielka przyjęto przyrost wielkości 3%. Zatem ilość 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych będzie wynosiła 20,6 Mg/rok. 
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Wycofane z eksploatacji pojazdy 

 Prognozę masy odpadów powstających w kolejnych latach do 2014 roku 

sporządzono przy założeniu, że przyrost złomowanych pojazdów w kolejnych latach 

będzie stały i będzie wynosił 2% (tab. 23).  

 

Tabela 23. Prognoza masy złomowanych samochodów w latach 2003-2014 dla gminy 
Wręczyca Wielka [Mg] 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2014 

Masa 

złomowanych 

samochodów 

46,06 46,98 47,92 48,88 49,86 57,28 
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66..  CCEELLEE  II  ZZAADDAANNIIAA  ZZMMIIEERRZZAAJJĄĄCCEE  DDOO  PPOOPPRRAAWWYY  
SSYYTTUUAACCJJII  WW  ZZAAKKRREESSIIEE    GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  

Zgodnie z założoną hierarchiczną strukturą planów gospodarki odpadami gminna 

polityka w zakresie gospodarki odpadami, w tym cele i zadania musi być dostosowana do 

polityki, celów i zadań planów wyższego szczebla. Na najwyższym szczeblu funkcjonuje 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) opracowany w oparciu o cele założone w �II 

Polityce ekologicznej państwa� oraz określone w ustawie o odpadach (rozdzial 2 art 5). 

Wytyczne te są obowiązujące również przy określaniu zadań w planach niższego szczebla. 

Zgodnie z polskim prawodawstwem oraz unijnymi dyrektywami rozwój i poprawa 

systemu gospodarki odpadami w gminie będzie opierać się na następujących zasadach 

postępownia z odpadami: 

− zapobieganiu i możliwym, w jak największym stopniu, ograniczeniu ilości 

wytwarzanych odpadów, 

− zmniejszeniu szkodliwości odpadów wskutek segregacji �u źródła� odpadów 

niebezpiecznych, 

− zapewnieniu odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, wskutek zastosowania 

praktycznych pod względem praktycznym i ekonomicznym działań. 

 

W świetle powyższego zadania przedstawione w tabeli 24 są konieczne do prowadzenia 

właściwej gospodarki odpadami w gminie, w sposób zapewniający ochronę środowiska 

przy uwzględnieniu możliwości organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. 

 

Tabela 24. Cele i zadania dla poprawy systemu gospodarki odpadami w gminie Wręczyca 
Wielka 

Rodzaj odpadów Zadanie Horyzont 
czasowy 

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 
75% gospodarstw 

2003-2006 

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 
95% gospodarstw 

2007-2010 

Zorganizowanie systemu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
(wielkogabarytowych, budowlanych, 
ulegających biodegradacji) 

2003-2006 

Usługi zbierania odpadów 
komunalnych 

Poprawa efektywności i zakresu 
selektywnego zbierania odpadów 

2004-2006 
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 Opracowanie i wdrożenie programu 
informacyjno-edukacyjnego dla 
społeczeństwa 

2003-2014 

 Dalsza organizacja i doskonalenie 
rejonowych i lokalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 

2007-2014 

   

Promowanie wyrobów z udziałem surowców 
wtórnych (pozyskanych z odpadów 
opakowaniowych) w celu zwiększenia 
zapotrzebowania na takie wyroby 

2003-2014 

Uzyskanie 25% recyklingu surowców 
wtórnych (papier, tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne) 

2003-2007 

Odpady opakowaniowe 

Uzyskanie 50% odzysku surowców wtórnych 
(papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne) 

2003-2007 

   

Kontrola jakości osadów pod kątem składu 
fizyko-chemicznego i bakteriologicznego 

2003-2014 

Działania zmierzające do osiągnięcia w roku 
2014 wykorzystania osadów w rolnictwie do 
celów nawozowych na poziomie 26% 

2003-2014 

Komunalne osady ściekowe 

Działania zmierzające do osiągnięcia w roku 
2014 poddania osadów procesowi 
kompostowania na poziomie 20% 

2003-2014 

   

Akcja informacyjno-edukacyjna mająca na 
celu popularyzację kompostowania odpadów 
organicznych przez mieszkańców we 
własnym zakresie 

2003-2006 

Propagowanie rozwoju lokalnych i 
przydomowych kompostowni 
wykorzystujących selektywnie odpady 
kuchenne i odpady zielone 

2003-2014 

Redukcja do 75% (wagowo) całkowitej ilości 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku 
poprzez poddawanie ich formom odzysku i 
unieszkodliwiania (poza  składowaniem) 

2003-2010 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

Redukcja do 50% (wagowo) całkowitej ilości 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku 
poprzez poddawanie ich formom odzysku i 
unieszkodliwiania (poza  składowaniem) 

2011-2013 
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 Redukcja do 35% (wagowo) całkowitej ilości 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku 
poprzez poddawanie ich formom odzysku i 
unieszkodliwiania (poza  składowaniem) 

2014-2020 

   

Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 

2003-2006 

Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w strumieniu odpadów 
komunalnych obejmującej 100% 
mieszkańców 

2003-2014 

Wprowadzenie zbierania odpadów 
niebezpiecznych wytworzonych w sektorze 
komunalnym na poziomie 15%  

2003-2006 

Wprowadzenie zbierania odpadów 
niebezpiecznych wytworzonych w sektorze 
komunalnym na poziomie 50% 

2006-2014 

Odpady niebezpieczne w 
strumieniu odpadów 
komunalnych 

Wprowadzenie zbierania odpadów 
niebezpiecznych wytworzonych w sektorze 
komunalnym na poziomie 80% 

2014 

   

Odpady z sektora 
gospodarczego 

Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki 
odpadami w małych i średnich podmiotach 
gospodarczych 

2003-2006 

 Opracowanie i wdrożenie programu 
informacyjno-edukacyjnego dla 
przedsiębiorstw 

2003-2014 

   

Poprawa efektywności i zakresu 
selektywnego zbierania odpadów 
niebezpiecznych 

2004-2006 

Zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 
urządzeń i odpadów zawierających PCB 

2004-2010 

Doskonalenie zbierania olejów odpadowych 
umożliwiające osiągnięcie poziomów 
odzysku i recyklingu określonych ustawowo 

2004-2009 

Odpady niebezpieczne  

Odzysk z rynku 100% akumulatorów 
ołowiowych oraz pozostałych baterii (z wył. 
cynkowo-węglowych i alkalicznych) � 30% 

2004-2006 
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Opracowanie i wdrożenie programu 
informacyjno-edukacyjnego (o szkodliwości 
wyrobów zawierających azbest i 
bezpiecznym jego usuwaniu) dla 
społeczeństwa  

2004-2005 

Opracowanie programów usuwania 
materiałów zawierających azbest  

2004-2005 

Realizacja programów usuwania materiałów 
zawierających azbest 

2005-2014 

Wprowadzenie systemu zbierania odpadów 
po środkach ochrony roślin (wytypowane 
placówki handlowe zajmujące się sprzedażą 
pestycydów) 

2004-2014 

 

Organizacja systemu selektywnego zbierania 
zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych: 
- od podmiotów gospodarczych, 
- od użytkowników indywidualnych 

2004-2014 

   

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych do poziomiu 15% 
wytworzonych w roku 2006 

2003-2006 Odpady budowlane 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
budowlanych do poziomiu 40% 
wytworzonych w roku 2014 

2007-2014 

   

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych do poziomu 20% 
wytworzonych w roku 2006 

2003-2006 Odpady wielkogabarytowe 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych do poziomu 50% 
wytworzonych w roku 2014 

2007-2014 

 

Podstawowym elementem w dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów może być 

realizowana poprzez system selektywnej zbiórki �u źródła� lub drogą tzw. segregacji 

wtórnej prowadzonej w zakładach unieszkodliwiania. Selektywna zbiórka odpadów �u 

źródła� powinna stanowić pierwszy element każdego systemu gospodarki odpadami, 

niezależnie od przyjętej technologii zakładu unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań 

lokalnych systemu i to działanie powinno stać się priorytetowym zadaniem gminnym. 

Pierwsze próby zostały już zresztą podjęte. Dotyczyły selektywnej zbiórki 

odpadów takich, jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne. Wprowadzono je w 4 

miejscowościach (tj. Wręczyca Wielka, Kalej, Truskolasy i Węglowice) poprzez 
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wielopojemnikowy system zbiórki odpadów, który jest obecnie najczęściej stosowaną 

metodą selektywnej zbiórki odpadów w Polsce. Polega na zbieraniu poszczególnych 

frakcji odpadów, stanowiących źródło surowców wtórnych, do oddzielnych pojemników. 

Na tzw. �wysepkach ekologicznych-gniazdach� wystawiane są trzy pojemniki w 

zestawach na: makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne. Niewielka liczba mieszkańców 

gminy Wręczyca Wielka przystosowała się już do warunków segregacji i korzysta z 

wystawionych pojemników, dowozi do nich posegregowane odpady pochodzące z 

domowych gospodarstw. 

Głównym celem odzysku surowców wtórnych z odpadów jest oszczędzanie 

surowców pierwotnych (zasobów surowców naturalnych) oraz ograniczenie wpływu 

odpadów na środowisko. Z odpadów odzyskiwane są: papier, szkło, tektura, metale, 

tworzywa sztuczne.  

Z uwagi na to, że wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem 

długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków 

technicznych i organizacyjnych istotnym elementem tego systemu jest świadomość 

ekologiczna jego mieszkańców. Zatem gmina powinna położyć szczególny nacisk na 

działania propagujące prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez 

uświadamianie społeczności lokalnej co do potrzeby ochrony środowiska przed odpadami, 

celowości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla zwiększenia odzysku surowców 

wtórnych z tych odpadów, a w konsekwencji oszczędności objętości eksploatacyjnej 

składowisk i poprawy standardów sanitarnych i estetycznych środowiska, w którym 

społeczność ta żyje. Pozwoli to z pewnością ograniczyć ilość powstających dzikich 

wysypisk na terenie gminy.  

System efektywnej segregacji odpadów u źródła powinnien zostać poprzedzony 

przygotowaniem odpowiedniego np. �gminnego regulaminu segregacji odpadów� i cyklem 

spotkań z lokalnymi mieszkańcami, wyjaśniającym zasady i mechanizmy jego 

funkcjonowania. Z doświadczeń europejskich wynika, że osiągnięcie 50% odzysku 

poszczególnych surowców wtórnych jest wynikiem dobrym, natomiast okres wdrażania 

systemu ocenia się średnio na 15 lat. 
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Na rysunku 5 przedstawiono projekt systemu gospodarki odpadami w gminie 

Wręczyca Wielka, który w trakcie realizacji planu gospodarowania odpadami 

opracowanego dla gminy będzie ulegał nieznacznym modyfikacjom. Jednym z 

podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie do jego 

realizacji wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. 

 

Projektowany system gospodarki odpadami 
dla gminy Wręczyca Wielka

ODBIORCA

Odpady z sektora
gospodarczego

Odpady 
niebezpieczne

Odpady z sektora
komunalnego

likwidacja dzikich
wysypisk

segregacja
"u źródła"

selektywne 
zbieranie odpadów

odpady medyczne
i weterynaryjne

małe i średnie
przedsiębiorstwa

Gminny Punkt
Zbierania Odpadów

Niebezpiecznych

odzysk
i unieszkodliwianie

ODBIORCA

ODBIORCA

ODBIORCA  

Rys.  5. Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Wręczyca Wielka 
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77..  DDŁŁUUGGOOTTEERRMMIINNOOWWAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII  
OODDPPAADDAAMMII  DDOO  22001144  RROOKKUU  
  Długoterminowy program strategiczny należy opracować tak, aby był zgodny z 

właściwym wojewódzkim (lub powiatowym) długoterminowym programem gospodarki 

odpadami i z innymi planami i programami (np. programami ochrony środowiska). W 

trakcie opracowywania Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca wspierano 

się następującymi, dostępnymi, programami: 

 

- gospodarki odpadami dla kraju, 

- gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, 

- ochrony środowiska dla województwa śląskiego, 

- ochrony środowiska dla gminy Wręczyca Wielka. 

 

Opracowany Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka jest 

zgodny z wyżej wymienionymi programami. 

Plan ten został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z 

uwzględnieniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka (opracowany 

w 2003 roku) w oparciu o �Poradnik � powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami� � 

dokument opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska w roku 2002. Poradnik ten 

jest polecany przez Ministerstwo jako jedno z możliwych rozwiązań przy opracowywaniu 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami. 

 Podstawowym zadaniem długoterminowego programu strategicznego jest 

określenie długoterminowego rozwoju systemu gospodarki odpadami w gminie. Na 

podstawie analizy stanu istniejącego gospodarki odpadami i ujawnionych problemów 

zaproponowano następujące działania w ramach: 

 

Długoterminowego planu działania na lata 2003 � 2014 w Planie Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 
1. Struktura organizacyjna 

 

wydział gospodarki odpadami 

Niezbędne dla prawidłowej realizacji założeń �Planu...� będzie utworzenie 

stanowiska ds. gospodarowania odpadami. Zadania osoby zajmującej to 

stanowisko określono w strategii krótkoterminowej. W długoterminowym planie 

działania należy utworzyć wydział do spraw gospodarowania odpadami.  
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rozszerzenie zakresu  działań wydziału gospodarki odpadami 

Oprócz działań określonych w strategii krótkoterminowej wydział ten powinien 

częściowo lub w całości przejąć działania związane ze zbiórką selektywną odpadów 

oraz obsługą lokalnych instalacji gospodarki odpadami (GPZON). Wydział ten 

zajmowałby się także monitoringiem całego systemu gospodarowania wszystkimi 

rodzajami odpadów.  

 

2. System zbierania odpadów 

 

zwiększenie zakresu monitoringu ilości i jakości osadów ściekowych oraz 

wprowadzenie programu badań jakości komunalnych osadów ściekowych 

 

rozbudowa i monitoring systemu zbierania odpadów komunalnych i segregowanych 

Zbiórkę odpadów należy zapewnić dla całego obszaru gminy, zarówno dla 

odpadów komunalnych jak i segregowanych. Wszystkie miejscowości na terenie 

gminy powinny mieć zapewnioną możliwość i swobodny dostęp do miejsc 

selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie odpady wytworzone na terenie gminy 

powinny być zbierane i unieszkodliwiane w sposób zgodny z obowiązującym 

prawodawstwem. 

 

budowa i monitoring systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 

Również  w przypadku  odpadów niebezpiecznych, cały obszar gminy powinien być 

objęty zbiórką odpadów niebezpiecznych. Szczególną uwagę należy przywiązać do 

odpadów zawierających azbest. 

 

rozbudowa systemu odzysku i recyklingu opakowań 

W okresie obowiązywania strategii długoterminowej konieczny będzie wzrost 

poziomów odzysku i recyklingu. 

 

budowa i monitoring utworzonego systemu dla odpadów ulegających biodegradacji 

Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie systemu dla odpadów ulegających 

biodegradacji. Dotyczy to selektywnego gromadzenia, zbierania i recyklingu 

organicznego odpadów ulegających biodegradacji. System powinien być oparty na 

segregacji u źródła i wprowadzany stopniowo dla terenów zabudowy 

jednorodzinnej nie posiadających gospodarstw rolnych począwszy od terenów  o 

największym stopniu zagęszczenia ludności. 
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3. Kształtowanie świadomości ekologicznej 

 
Powodzenie realizacji planu gospodarki odpadami zależy od wielu czynników: 

organizacji, możliwości finansowych, ale przede wszystkim od świadomości 

ekologicznej mieszkańców bez poprawy której nie będzie możliwości zrealizowania w 

stopniu zadawalającym działań zaproponowanych w niniejszym dokumencie. W 

związku z tym, przez cały okres trwania i realizacji planu należy podejmować wszelkie 

racjonalne działania, których efektem będzie stopniowa poprawa świadomości 

ekologicznej.  
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4. Harmonogram długoterminowego planu działań do roku 2014 

 

Tabela 25. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami - długoterminowy plan działania do roku 2014 w GPGO dla Gminy Wręczyca 
Wielka � szczegółowe okresy realizacji poszczególnych celów i wynikających z nich zadań przedstawiono w rozdz.6 

 

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

odpowiedzial-
ne 

Objęcie całego obszaru gminy 
zbiórką wszystkich rodzajów 
odpadów (100% mieszkańców) 

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Poprawa efektywności i zakresu 
selektywnego zbierania odpadów 

            Gmina 

Zapewnienie zbierania odpadów, 
ich odzysku i recyklingu na 
poziomach określonych 
wymogami prawnymi 

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Promowanie wyrobów z udziałem 
surowców wtórnych 

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Budowa i monitoring systemu dla 
odpadów ulegających 
biogegradacji 

            Gmina 

Przedsiębiorcy 

Zwiększenie zakresu monitoringu 
ilości i jakości osadów ściekowych 
oraz wprowadzenie programu 
badań jakości komunalnych 
osadów ściekowych 

            

WIOŚ 
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Osiągnięcie określonych w planie 
poziomów zagospodarowania i 
kompostowania komunalnych 
osadów ściekowych 

            

Gmina 

Osiągnięcie określonych w planie 
poziomów zbierania odpadów 
niebezpiecznych  

            
Gmina 

Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest 

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Rozpoznanie stanu aktualnego 
gospodarki odpadami w małych i 
średnich przedsiębiorstwach  

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Monitoring gospodarki odpadami 
powstającymi w sektorze 
gospodarczym 

            Przedsiębiorcy 

Gmina 

Stosowanie niskoodpadowych 
technologii produkcji 

            
Przedsiębiorcy 

Udział w tworzeniu powiatowego 
systemu stacji przeładunkowych 

            
Powiat, Gmina 

Współdziałanie przy systemie 
ponadgminnych wysypisk 
komunalnych 

            
Województwo, 
Powiat, Gmina 

Kształtowanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

            
Gmina 
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88..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  KKRRÓÓTTKKOOTTEERRMMIINNOOWWAA  NNAA  LLAATTAA  22000033--22000066  
Krótkoterminowy plan działania w sektorze gospodarki odpadami w gminie Wręczyca 

Wielka uwzględnia i opisuje: 

 

− środki podejmowane w celu ograniczania i zapobiegania wytwarzania odpadów, 

− nowe systemy zbierania odpadów oraz rozszerzenie istniejących systemów, 

włącznie z systemami dla odpadów ulegających biodegradacji, 

− inicjatywy dotyczące zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w 

gospodarstwach domowych, 

− planowane inicjatywy zbierania, odzysku (w tym recyklingu) odpadów 

opakowaniowych, 

− zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z 

ich mocami przerobowymi, (na podstawie prognoz) istniejących mocy 

przerobowych i wyznaczonych celów i zadań, 

− potrzebne inwestycje i związane z nimi koszty. 

 

O możliwości zaproponowania wyżej wymienionych zadań dla Gminy Wręczyca 

zadecydowała szczegółowa analiza sytuacji bieżącej w zakresie gospodarki odpadami na 

terenie gminy. 

 

Ze względu na następujące czynniki: 

 

− położenie gminy � odległość 12 km od dużego ośrodka miejskiego (Częstochowy) 

posiadającego duże składowisko odpadów (w Młynku Sobuczynie), na którym 

obecnie składowane są odpady z terenu gminy, 

− stan aktualny ilości obecnie obsługiwanych gospodarstw indywidualnych w 

stosunku do ogólnej ilości tych gospodarstw (około 55% obsługiwanych 

zorganizowaną zbiórką), 

− rodzaj usług i zakładów produkcyjnych, 

− stan aktualny zbiórki selektywnej, 

− świadomość ekologiczną mieszkańców. 

 

zaproponowano następujące działania w ramach: 
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Krótkoterminowego Planu Działania na lata 2003 � 2006 

w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 

 

1. Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów 

 

Wpływ władz lokalnych na przemysł i wytwarzanie odpadów jest 

ograniczony. Wizja lokalna na terenie gminy wykonana przez autorów PGO 

dla Gminy Wręczyca pozwala stwierdzić, że podmioty gospodarcze średniej 

wielkości mają raczej uregulowaną gospodarkę odpadową. Odpady 

odbierają podmioty, które mają możliwości techniczne i technologiczne do 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz uzyskały zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności w tych zakresach, chyba, 

że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Problem występuje 

w jedno, dwuosobowych firmach. Ograniczenie powstawania odpadów w 

podmiotach gospodarczych można realizować poprzez wdrożenie 

programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Jednak takie programy 

można realizować w większych przedsiębiorstwach. W małych firmach 

ograniczenie powstawania odpadów można realizować poprzez odpowiednią 

ich selekcję i odbiór tych odpadów przez uprawnione podmioty. Dotyczy to 

głównie odpadów opakowaniowych. Rozbudowa systemu zbiórki 

selektywnej w zdecydowanym stopniu przyczyni się do obniżenia ilości 

powstających odpadów komunalnych nie segregowanych. Odpady 

wysegregowane stanowią przecież wtórny surowiec, co prowadzi do 

obniżenia ilości powstających odpadów. 

  

2. Systemy zbierania odpadów 

 

Odpady komunalne 

 

Rozbudowa systemu zbierania odpadów na terenie gminy wydaje się być 

działaniem, którego potrzeba zrealizowania jest największa. Ze względu na 

niski procent społeczności objętej system zbiórki odpadów komunalnych, w 

najbliższych latach należy maksymalnie zwiększyć liczbę gospodarstw 

indywidualnych obsługiwanych tym systemem. Obecnie objętych zbiórką 

jest 2364 gospodarstw na 4293. W każdej miejscowości gminy Wręczyca 

Wielka jest prowadzona zbiórka odpadów komunalnych, dlatego w czasie 

realizacji działań strategii krótkoterminowej należy zbiórką objąć 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 82

conajmniej 1000 posesji indywidualnych. Wskazane jest aby ten tysiąc 

stanowiły gospodarstwa najkorzystniej położone w stosunku do sieci zbiórki 

odpadów. Proponuje się, aby rozwinięciem tego systemu zajęły się firmy 

obecnie obsługujące teren gminy: 

− Rethmann Częstochowa,  

− Bracia Strach Częstochowa. 

Częstotliwość opróżniania pojemników nie powinna być większa niż raz na 

dwa tygodnie dla odbiorców grupowych i nie większa niż raz na miesiąc dla 

odbiorców indywidualnych. Pojemność pojemników dla odbiorców 

indywidualnych powinna być uzależniona od liczby mieszkańców w domu. 

System zbierania odpadów powinien objąć także selektywną ich zbiórkę. W 

związku z tym, że na terenie gminy system selektywnej zbiórki został 

niedawno zapoczątkowany, dlatego w ciągu najbliższych czterech lat należy 

go rozbudować tzn. conajmniej podwoić liczbę istniejących punktów. 

Wystawieniem pojemników, wywozem ich zawartości powinny się zająć 

firmy obsługujące zbiórkę odpadów komunalnych lub ewentualnie firma, 

która zaproponuje korzystniejsze warunki. 

 

Osady ściekowe 

 

Przewiduje się: zwiększenie zakresu obowiązków pomiarowych dotyczących 

monitoringu ilości i jakości osadów; zwiększenie stopnia przetworzenia 

komunalnych osadów ściekowych; maksymalizację stopnia wykorzystania 

substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu 

wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego.  

Preferowaną metodą unieszkodliwiania osadów ściekowych będzie 

ich kompostowanie pod warunkiem, że osady będą miały odpowiednie 

właściwości chemiczne i sanitarne. Kompostowanie osadów może być 

prowadzone z wykorzystaniem innych odpadów organicznych. Powstały 

kompost będzie mógł być wykorzystany do rekultywacji składowisk i 

terenów poprzemysłowych.  

Deponowanie osadów na składowiskach będzie sposobem możliwym 

do stosowania, lecz nie zalecanym. Dotyczyło to będzie głównie osadów o 

gorszych właściwościach, których skład będzie wykluczał ich rolnicze 

wykorzystanie.  
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Odpady niebezpieczne 

 

W ramach zaproponowanego działania należy zorganizować gminny punkt 

zbiorczy dla odpadów niebezpiecznych (GPZON) dla odbiorców 

indywidualnych i ewentualnie dla instytucji handlowych. Do tych odpadów 

należy zaliczyć przede wszystkim: zużyte żarówki, lampy, baterie. Istnieją 

dwie możliwości zbiórki odpadów niebezpiecznych: 

− z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu, 

− centralny punkt zbiorczy. 

Wydaje się, że punkt zbiórki powinien znajdować się we Wręczycy Wielkiej 

ze względu na położenie i dojazd z innych miejscowości. Punkt zbiórki 

powinien być otwarty około dwa razy w tygodniu: raz w godzinach rannych 

i raz w popołudniowych, aby umożliwić jak najlepsze korzystanie z niego. 

Zasadne będzie także branie udziału gminy w regionalnych programach 

zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. To 

uczestnictwo szczególnie ważne okaże się przy usuwaniu z terenu gminy 

wyrobów zwierających azbest � w szczególności eternitu, którym pokryte 

są dachy domów i budynków gospodarczych. Należy opracować program 

ochrony przed azbestem i jego usunięcia. Gmina posiada już wstępnie 

oszacowaną powierzchnię pokryć dachowych z eternitu. Demontażem 

takich dachów i przewozem ich na odpowiednie składowisko powinny zająć 

się wyspecjalizowane firmy. W pierwszej kolejności należy oczyścić 

wszystkie obiekty użyteczności publicznej. 

 

Odpady medyczne 

 

Odpady medyczne powstające na terenie gminy Wręczyca Wielka są 

odbierane i kierowane do stacji termicznej utylizacji zlokalizowanej w 

Dąbrowie Górniczej. Ilość wytwarzanych odpadów medycznych na terenie 

gminy (wiejskie ośrodki zdrowia, gabinety stomatologiczne) szacuje się na 

około 300 kg/rok. Częstotliwość ich zbierania i wywozu wynosi raz na 

miesiąc. W związku z tym, że zakłady opieki medycznej mają uregulowaną 

gospodarkę tym rodzajem odpadów w ramach działań strategii 

krótkoterminowej nie będą podejmowane działania w celu organizowania 

zbiórki tego typu odpadów. 
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Odpady przemysłowe 

 

Ze względu na fakt, iż małe podmioty gospodarcze nie składają 

odpowiednich sprawozdań w zakresie ilości, zagospodarowania bądź 

unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów należy podjąć działania mające 

na celu informowanie o takim obowiązku, zgodnie ze zmieniającym się 

prawodawstwem. Władze gminy nie mają bezpośredniego wpływu na 

sektor gospodarczy i nie są bezpośrednio odpowiedzialne za niego, jednak 

prowadzona przez gminę prawidłowo akcja informacyjna może doprowadzić 

do właściwej gospodarki odpadami w istniejących przedsiębiorstwach jak i 

w tych nowopowstałych.  

 

Odpady opakowaniowe 

 

W okresie tym należy zbudować system odzysku i recyklingu opakowań 

celem uzyskania wymaganych prawem poziomów.  

 

3. Kształtowanie świadomości ekologicznej 

 

Realizacja zadań ujętych w strategii może odbywać się z powodzeniem 

tylko w momencie, gdy jednocześnie i na szeroką skalę będą podejmowane 

działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. Jest to zadanie niezwykle trudne i wymaga 

profesjonalnego podejścia. Powinna być prowadzona akcja informacyjna 

wśród mieszkańców polegająca w pierwszej kolejności na powiadomieniu 

mieszkańców o powstaniu stanowiska/komórki w urzędzie gminy do spraw 

gospodarowania odpadami, a co za tym idzie możliwości uzyskania 

informacji i porad w zakresie gospodarki odpadowej, a następnie na: 

1. organizowaniu spotkań i informowaniu mieszkańców o korzyściach, 

problemach, niebezpieczeństwach i karach związanych z 

gospodarowaniem odpadami oraz o wszystkich podejmowanych 

działaniach przewidzianych do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami, 

2. informowaniu podmiotów gospodarczych o obowiązującym 

prawodawstwie, a więc i obowiązkach, aby podmioty te prawidłowo 

prowadziły gospodarkę odpadami, 

3. spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, organizowanie 

pogadanek, konkursów ekologicznych, wycieczek w celu poznania 

rozwiązań ekologicznych w regionie i na terenie Polski. 
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4. Organizacja 

Jak wcześniej wspomniano dla Gminy Wręczyca interesująca i zasadna w 

realizowaniu niektórych działań wydaje się, w ramach zmian 

organizacyjnych, współpraca międzygminna. 

Zarówno dla współpracy międzygminnej jak i dla prawidłowego 

realizowania działań w ramach strategii krótkoterminowej jak i 

długoterminowej niezbędne jest utworzenie w gminie stanowiska do spraw 

szeroko pojętej gospodarki odpadami. Osoba na tym stanowisku zajmować 

się powinna: 

1. realizacją i analizą planu gospodarki odpadami,  

2. współpracą z innymi gminami i sektorem prywatnym, 

3. stworzeniem własnego systemu ewidencji odpadów, tworzeniem baz 

danych i udostępnianiem ich określonym urzędom zgodnie z 

obowiązującym aktualnie prawem. 

4. kształtowaniem świadomości ekologicznej (opisanej w poprzednim 

podpunkcie). 

Dla prawidłowego wykonywania obowiązków pracownik powinien 

uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych. 
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5. Harmonogram krótkoterminowego planu działań do roku 2006 

 

Tabela 26. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami (Krótkoterminowy Plan Działania) na lata 2003 � 2006 w GPGO dla Gminy 
Wręczyca - szczegółowe okresy realizacji poszczególnych celów i wynikających z nich zadań przedstawiono w rozdz.6 

 

Zadania strategiczne 2003 2004 2005 2006 Instytucja 
odpowiedzialna 

Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie 
wytwarzania odpadów 

    
Gmina 

Działania organizacyjne dla zapewnienia 
pełnego zakresu zorganizowanej zbiórki 
odpadów komunalnych obejmujących 100% 
mieszkańców gminy 

    
Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Zapobieganie powstawaniu �dzikich� wysypisk     Gmina 

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki 
odpadów (wielkogabarytowych, budowlanych, 
ulegających biodegradacji) 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Poprawa efektywności i zakresu selektywnego 
zbierania odpadów 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Budowa systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Zorganizowanie gminnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych (GPZON) ze 
strumienia odpadów komunalnych 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 
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Budowa i monitoring systemu dla odpadów 
ulegających biodegradacji 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Zwiększenie zakresu monitoringu ilości i  
jakości osadów ściekowych 

    
WIOŚ 

Opracowanie programu usuwania materiałów 
zawierających azbest 

    
Gmina 

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest 

    Przedsiębiorcy, 

Gmina 

Rozbudowa systemu zbierania odpadów 
niebezpiecznych (np. zbieranie przy 
wytypowanych placówkach handlowych 
zajmujących się sprzedażą baterii i 
akumulatorów oraz sprzedaża pestycydów  

    
Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki 
odpadami w małych i średnich podmiotach 
gospodarczych 

    Gmina, 

Przedsiębiorcy 

Utworzenie stanowiska ds. gospodarowania 
odpadami 

    
Gmina 

Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

    Gmina 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca Wielka 

 88 

99..  AANNAALLIIZZAA  EEKKOONNOOMMIICCZZNNAA  II  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCII  
PPOOZZYYSSKKAANNIIAA  ŚŚRROODDKKÓÓWW  FFIINNAANNSSOOWWYYCCHH  NNAA  
RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘĆĆ  PPRRZZEEWWIIDDZZIIAANNYYCCHH  WW  
GGPPGGOO  

99..11..  AAnnaalliizzaa  eekkoonnoommiicczznnaa  ssyysstteemmuu  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddoowweejj  ww  ggmmiinniiee  

 

Gmina Wręczyca Wielka nie posiada własnego zakładu usług komunalnych, który 

zajmowałby się zbiórką odpadów z terenu gminy i przynosiłby gminie korzyści finansowe. 

Gmina powierzyła wykonywanie tego zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi podmiotom prawnym w drodze umowy. W związku z powyższym gmina 

ponosi dodatkowo koszty związane z obsługą pojemników znajdujących się w 

jednostkach podlegających gminie. Poza tym ponosi koszty związane z wywozem ścieków 

ze zbiorników bezodpływowych, usuwaniem komunalnych osadów ściekowych oraz z 

usuwaniem zaistniałych awarii kanalizacji i wywozem nieczystosci do oczyszczalni, które 

to zadania wykonują podmioty zewnętrzne.  

 

Tabela 27. Koszty związane z gospodarką odpadami poniesione przez gminę w 2002 roku  

Lp. Firma  Zadania  

Wydatki 
poniesione 

przez gminę w 
2002 roku 

opróżnianie pojemników KP7 - 7 szt. 13 700.00 

opróżnianie pojemników 1100l - 15 szt. 19 038.40 

usuwanie komunalnych osadów ściekowych,           
w tym: 

117 260.00 

 - opróżnianie pojemnika (skratki, piasek) 1100l  1 260.00 

1 
Rethmann Częstochowa 
(poprzednio LOBBE) 

- usunięcie osadów ściekowych za okres 1996-
2002* 

116 000.00 

2 ZUH Tadeusz Soluch  wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 33 575.10 

3 Stefan Pytel 
awaria kanalizacji- wywóz nieczystości do 
oczyszczalni 2 800.00 

4 
Przedsiębiorstwo 
Komunalne - Sobuczyna  opłata inwestycyjna 8 569.00 

   Razem    194 942,50 

*obejmuje: zaszczepienie i przeszczepienie rozwielitek, koagulacja ścieków, wykonanie ujęcia wody na  
oczyszczalni, przeprowadzenie prac konserwacyjnych poboczy stawów m.in. wyczyszczono pobocza i dołożono 
nowe ażury betonowe, zlikwidowano staw ziemny, wyremontowano system napowietrzania; 
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Tabela 28 przedstawia szacunkowe koszty działań z zakresu gospodarki odpadami jakie 

powinny być zrealizowane zgodnie ze strategią krótkoterminową w latach 2003-2006. 

Wynikają one przede wszystkim z zagrożeń ekologicznych jakie występują obecnie w 

gminie i stanu gospodarki odpadami. Dokładne szacowanie niektórych zagadnień 

inwestycyjnych jest dość trudne, gdyż wymagają one szczegółowych opracowań 

techniczno-organizacyjnych, których gmina obecnie nie posiada.  

 

Tabela 28. Szacunkowe koszty (w tys. złotych) działań związanych z realizacją 

�Planu gospodarki odpadami dla gminy Wręczyca Wielka� w latach 2003-2006 

Lp. Zagadnienie Rodzaj działania / inwestycji 2003-2006 

1.  Gospodarka 
odpadami 

Likwidacja �dzikich składowisk� odpadów 

 

Opracowanie strategii wymiany pokryć 
dachowych i instalacji zawierających azbest  

 

Akcja zbierania surowców wtórnych 

 

Zorganizowanie gminnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych (GPZON)  

 

Kształtowanie świadomości ekologicznej 

90 

 

20 

 

 
15 
 
 

40 
 
 
 

60 

Razem gospodarka odpadami  225 

  

Koszt usunięcia azbestu z gminy 

Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 

mieszkańców na terenie gminy Wręczyca Wielka znajduje się 233 155 m2 powierzchni 

dachów pokrytych eternitem. Po przeliczeniu z określonej powierzchni pokryć dachowych 

powstanie około 2560 Mg odpadów azbestowych. Zakłada się, że realizacja demontażu 

powierzchni dachowych i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest potrwa 

kilkanaście lat. Koszt całkowitego usunięcia odpadów azbestowych z terenu gminy 

oszacowano w długim okresie czasu w przedziale od 7.764.235 do 11.261.560 złotych, na 

podstawie obecnych cen rynkowych usuwania i deponowania materiałów zawierających 

azbest. Założono orientacyjny koszt zdjęcia 1 m2 płyt eternitowych na poziomie 25-40 

zł/m2. Koszt ten obejmuje zdjęcie płyty, zabezpieczenie do transportu, koszty 

składowania, opłatę za korzystanie ze środowiska opłacaną marszałkowi województwa. 

Do tego zostały doliczone koszty transportu ok. 3 zł/Mg na kilometr dla ładunku o wadze 

20 Mg, zakładając składowanie na specjalnych składowiskach (składowisko PPHU 
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KOMART w Knurowie położone w odległości ok. 180 km od gminy, składowisko w  

Trzemesznie położne ok. 300 km od gminy).  

99..22..  IInnssttrruummeennttyy  ssłłuużżąąccee  ffiinnaannssoowwaanniiuu  iinnwweessttyyccjjii  zz  zzaakkrreessuu  ggoossppooddaarrkkii  
ooddppaaddaammii  

 

Środki własne samorządów terytorialnych oraz środki pozabudżetowe stanowią 

podstawę finansowania inwestycji ekologicznych, w tym z zakresu gospodarki odpadami. 

W ujęciu ogólnym źródła finansowania inwestycji można podzielić na: 

- publiczne (budżet państwa, budżet gminy, środki pozabudżetowych instytucji 

publicznych), 

- prywatne (banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa leasingowe), 

- prywatno-publiczne (środki pochodzące od spółek handlowych z udziałem gminy). 

 

Do podstawowych form finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami w Polsce 

na poziomie gminy należy zaliczyć: 

- fundusze własne, 

- pożyczki i dotacje udzielane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, 

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez BOŚ S.A., 

- kredyty komercyjne i pożyczki udzielane przez krajowe banki komercyjne, 

- leasing, 

- pomoc zagraniczną np. fundusze UE. 

 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NFOŚiGW należy do najważniejszych instytucji wspierających realizacje zadań 

wynikających z polityki ekologicznej państwa zmierzających do poprawy jakości 

środowiska w Polsce.  

Fundusz ten działa od 1989 roku, a w 1993 roku nadano osobowość prawną 

również wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powołano 

gminne fundusze. W 1999 roku w związku z reformą ustrojową państwa powstały 

również fundusze powiatowe.  

Środki finansowe Narodowego Funduszu, w formie pożyczek, kredytów, dotacji i 

dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów, przeznaczane są na cele określone 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z roku 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957) zwanej dalej �ustawą�, zgodnie z priorytetami 

Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o: �Politykę Ekologiczną Państwa�, listy 

przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
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wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako priorytetowe 

traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia 

zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem Rzeczpospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej.  

W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed 

odpadami, Narodowy Fundusz wspomaga działania pozwalające na: 

− zapobieganie powstawaniu odpadów, 

− powtórne wykorzystanie odpadów w drodze recyklingu, 

− optymalizacje ostatecznego usuwania odpadów, 

− prowadzenie działań naprawczych tj. rekultywacja terenów zdegradowanych. 

Dofinansowanie tych działań ujęte jest w następujące programy priorytetowe: 

− rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł, 

− likwidacja uciążliwych starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

− unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem 

samochodowym, 

− przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i 

innych odpadów niebezpiecznych, 

− międzygminne i regionalne programy zagospodarowania odpadów komunalnych.  

  

Przyznanie dofinansowania 

− uzależnione jest od wywiązywania się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania 

opłat i kar stanowiących dochody Narodowego Funduszu oraz innych zobowiązań 

określonych w umowach,  

− następuje na podstawie umowy,  

− nie dotyczy przedsięwzięć zakończonych.  

Pożyczki - mogą być oprocentowane preferencyjnie w odniesieniu do stopy 

redyskontowej weksli (s.r.w) określanej przez NBP.  

Kredyty - udzielane są przez banki ze środków udostępnianych przez Narodowy Fundusz. 
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Dopłaty do oprocentowania - dokonywane są ze środków Narodowego Funduszu do 

kredytów i pożyczek preferencyjnych udzielanych przez banki ze środków własnych. 

Dotacje - bezzwrotna pomoc finansowa ze środków Narodowego Funduszu. 

Zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

również środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinny być 

przeznaczane między innymi na realizacje przedsiewzięć związanych z gospodarką 

odpadami.  

Banki i instytucje leasingowe 

Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczął swoją działalność na rynku usług 

ekologicznych przed prawie dziewięcioma laty. Inicjatorem powstania tego banku był 

główny dysponent środków celowych, NFOŚiGW. W 1991 roku BOŚ uzyskał osobowość 

prawną, co dało mu możliwość wydatkowania środków celowych nie tylko w formie 

dotacji, ale i w formie pożyczek.  

Obecnie Bank Ochrony Środowiska jest bankiem uniwersalnym, specjalizującym 

się w finansowaniu ochrony środowiska. Jego finansowanie oparte zostało na ścisłym 

współdziałaniu z Narodowym Funduszem, a po kolejnych zmianach przepisów w 1993r., 

nadających osobowość prawną wojewódzkim dysponentom środków celowych, również z 

wieloma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwój 

działalności kredytowej, związanej z finansowaniem projektów proekologicznych, jest 

możliwy dzięki dobrze układającej się współpracy Banku z jego głównym akcjonariuszem 

NFOŚiGW.  

Zakres i formy tej współpracy regulowane były od początku działania Banku w 

zawieranych w tym zakresie umowach. Dotyczą one głównie kredytów preferencyjnych. 

Kredyty te są przeznaczane na finansowanie nakładów związanych z ochroną środowiska 

dla jednostek samorządu terytorialnego podejmujących działalność w sferze ekologii. 

Kredyty proekologiczne udzielane są na warunkach preferencyjnych, co wyraża się w 

niższym od komercyjnego oprocentowaniu oraz dogodnych warunkach spłaty. Dodatkowo 

bank ten zajmuje się działalnością proekologiczną na zasadzie sponsorowania 

przedsięwzięć mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. 

 

Inne banki aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: 

- Bank Gdański S.A., 

- Bank Rozwoju Eksportu S.A., 

- Polski Bank Rozwoju S.A., 

- Bank Światowy, 

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
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Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: 

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A., 

- Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., 

- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. 

 

Fundusze Unii Europejskiej  

 

Program SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Wsparcia Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich) wynika z analizy sytuacji na obszarach wiejskich kraju i w sektorze rolno � 

spożywczym. SAPARD z jednej strony ma wypełniać założenia przedstawione w 

Narodowym Planie Przygotowania do Członkostwa, zaś z drugiej strony realizować 

priorytety spójnej polityki strukturalnej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

formułującej cele polityki krajowej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa do 2006 roku. 

Formułując strategie programu skupiono się na trzech działaniach niezwykle istotnych z 

punktu widzenia przemian strukturalnych. Jedno z tych działań dotyczy rozwoju i 

poprawy infrastruktury obszarów wiejskich w zakresie zaopatrzenia gospodarstw 

wiejskich w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki 

odpadami stałymi, budowy dróg gminnych na obszarach wiejskich i zaopatrzenia w 

energie. Beneficjentami pomocy mogą być gminy i związki międzygminne. Wysokość 

pomocy finansowej jest zgodna z ograniczeniami ustalonymi przez Rozporządzenie Rady  

nr 1268/99, a także zgodna z ustawowo określonymi limitami dla środków budżetowych 

przeznaczonych na dotowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i będzie wynosiła do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, przy 

możliwości podwyższenia pomocy finansowej do 75%. Maksymalny roczny budżet dla 

Polski wynosi 168,7 milionów euro. Program SAPARD w odróżnieniu od innych 

programów pomocy przedakcesyjnej jest realizowany w sposób, w pełni 

zdecentalizowany. Oznacza to, że Komisja Europejska nie decyduje o wyborze 

poszczególnych przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Prowadzi ona 

natomiast kontrolę poprawności wydatkowania środków oraz realizacji programu po 

fakcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiednie wydatki nie będą 

refundowane przez komisje.  

 

 Programy bilateralne to szereg programów dwustronnych, w ramach których 

możliwe jest uzyskanie wsparcia na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Założeniem 

wszystkich takich programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych 

problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej. W chwili obecnej możliwe jest 

ubieganie się o wsparcie ze strony Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA), 
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wspierającej gminy polskie np. we wdrażaniu selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

Program pomocy dla Polski kończy się jednak w grudniu 2003.  

 

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej również fundusze 

przedakcesyjne przestaną u nas działać i zostaną zastąpione przez fundusze strukturalne, 

a zadania ISPA przejmie Fundusz Spójności.  

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne. Jednym z 

nich jest: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), z którego ochrona 

środowiska czerpać będzie najwięcej środków.  Powstał w 1975 roku jako reakcja na 

coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów. Jego głównym zadaniem jest 

niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. 

Priorytety środowiskowe współfinansowane z tego funduszu będą realizowane w ramach 

programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego 

Planu Rozwoju 2004-2006, między innymi: Sektorowego Programu Operacyjnego -

Ochrona środowiska i gospodarka wodna. Działanie 4 w ramach tego programu dotyczy 

zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Na ten cel przeznaczono 127 milonów 

euro. 

Fundusz Spójności  powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej z 

1991 roku, który wszedł w życie w 1993 roku. Głównym celem strategii Funduszu 

Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie 

ochrony środowiska. Priorytety dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska z zakresu 

gospodarki odpadami obejmują: 

− racjonalizacje gospodarki odpadami � przewidziana kwota środków na ten cel z UE 

wynosi 390,2 miliony euro, 

− ochronę powierzchni ziemi. 

Odbiorcami pomocy mogą być w tym wypadku samorządy wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, związki gmin oraz przedsiębiorstwa komunalne. Wartość projektu 

musi jednak wynieść co najmniej 10 milionów euro czyli dwa razy więcej w porównaniu z 

dotychczasowo funkcjonujacym w kraju funduszem ISPA.  
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1100..  MMOONNIITTOORRIINNGG  II  OOCCEENNAA  RREEAALLIIZZAACCJJII  GGMMIINNNNEEGGOO  
PPLLAANNUU  GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  
System monitoringu  

 

Zgodnie z ustawą o odpadach główny element systemu monitoringu w gospodarce 

odpadami stanowić będą bazy danych o odpadach (prowadzone przez urzędy 

marszałkowskie), stanowiące podstawowe źródło informacji wykorzystywane m.in. przy 

wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami. 

Podstawowym zadaniem systemu ewidencji i monitoringu jest określenie ilości 

odpadów powstających na poszczególnych etapach gospodarki odpadami 

(począwszy od wytwórców, przez instalacje odzysku, skończywszy na 

unieszkodliwianiu odpadów) oraz kontrola wytwórców i posiadaczy odpadów 

prowadzących działalność w zakresie gromadzenia, zbierania i transportu 

odpadów. Działania te pozwolą osiągnąć cel, aby wszystkie jednostki zobowiązane do 

posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (ustawa o odpadach mówi, że wszystkie 

przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz zbieraniem i 

transportem odpadów na prowadzenie tej działalności wymagają zezwolenia wydanego 

przez wojewodę lub starostę, a w przypadku odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach � przez organ wykonawczy gminy) faktycznie 

je posiadały i spełniały wszystkie warunki w nich określone. 

Monitoring posiadaczy odpadów powinien obejmować regularne kontrole 

prowadzone przez przedstawicieli kompetentnych władz, którzy dokonają min. 

sprawdzenia ewidencji odpadów. Wyniki kontroli powinny zostać przekazane 

kierownictwu jednostki kontrolowanej. Koszty kontroli powinny być pokryte z opłat oraz z 

przychodów uzyskanych z kar pieniężnych. 

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów w zakresie gospodarki 

odpadami powinien obejmować: 

• kontrolę instalacji gospodarki odpadami, 

• kontrolę przewoźników, pośredników i posiadaczy odpadów, 

• kontrolę instalacji nie wymagających zezwoleń, 

• kontrolę przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 

• kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów, 

• identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 

• egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania 

pozwoleń lub przekroczeniem obowiązujących norm. 

Aby system monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów mógł być skutecznie 

realizowany należy określić: 
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• uprawnienia do przeprowadzania kontroli i egzekwowania przepisów, 

• wprowadzić sankcje skłaniające do przestrzegania przepisów, 

• posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel, 

• posiadać odpowiednie zasoby techniczne (sprzęt), 

• posiadać odpowiednie systemy i procedury operacyjne, 

• posiadać systemy zapisywania i uzyskiwania danych. 

 

Monitorowanie systemu gospodarki odpadami na obszarze gminy Wręczyca Wielka 

może być koordynowane przez dział (złożony np. z 1-3 osób) powołany do tego celu 

(posiadający określone uprawnienia), który uczestniczyłby w: 

− zbieraniu danych dotyczących ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz 

instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania, 

− tworzeniu lokalnych baz danych, 

− kontroli systemu wytwarzania, posiadania, transportu, odbioru, utylizacji i 

unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy, 

− działaniach związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami, 

− pozyskiwaniu środków finansowych, 

− działalności edukacyjno-ekologicznej i informacyjnej w zakresie gospodarki 

odpadami, 

− ocenie realizacji zadań planu gospodarki odpadami. 

 

Ocena realizacji zamierzonych celów ujętych w planie gospodarki odpadami 

 

 Gminny Plany Gospodarki Odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd 

województwa oraz zarząd powiatu. Zgodnie z ustawą o odpadach plan ten powinien być 

aktualizowany nie rzadziej niż raz na cztery lata. Organ wykonawczy gminy przygotowuje 

co dwa lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i przedkłada je radzie 

gminy. Sprawozdanie to może być sporządzone w formie podsumowania 

krótkoterminowego planu działania ze wskazaniem planowanych zadań i określeniem w 

jakim stopniu zostały wykonane. Jeżeli uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji 

należy przeprowadzić stosowne postępowanie przed upływem ustawowych czterech lat w 

celu jego aktualizacji.  

 Gminy Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka stanowi pierwszy 

tego rodzaju dokument opracowany w celu uporządkowania gospodarki odpadami na 

terenie gminy. Realizacja zadań zawartych w planie pozwoli na dostosowanie gospodarki 

odpadami do obowiązujący przepisów prawnych. Ocena stopnia realizacji zadań będzie 

możliwa po upływie określonego czasu.    
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 Ocena realizacji zamierzonych celów będzie obejmowała ocenę stanu 

uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy: 

• ocenę efektów prowadzonej edukacji ekologicznej i kampanii informacyjnej 

mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczania 

ilości wytwarzanych odpadów, segregacji odpadów �u źródła�, kontrolowanej 

zbiórki odpadów, 

• ocenę systemu kontroli mieszkańców gminy w zakresie odprowadzania odpadów i 

identyfikacji �dzikich wysypisk� 

• ocenę stopnia wprowadzania systemu segregacji odpadów na terenie gminy, 

• ocenę zaawansowania procesu usunięcia materiałów zawierających azbest, 

• ocenę działań prowadzonych w celu stworzenia międzygminnego systemu 

unieszkodliwiania odpadów. 

 

Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko 

 

Realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami pozwoli na zmianę 

przepływu strumienia odpadów na terenie gminy Wręczyca Wielka: 

• nastąpi zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych,  

• objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy pozwoli 

na zlikwidowanie strumienia odpadów trafiającego na �dzikie składowiska�, 

• wprowadzanie systemu segregacji odpadów u �źródła� i ich selektywnej zbiórki  

pozwoli na: 

- zmniejszenie ogólnej ilości odpadów trafiających na składowiska 

(składowane będą jedynie odpady których nie da się poddać procesowi 

odzysku lub unieszkodliwiania), 

- recykling większej ilości odpadów (w tym odpadów opakowaniowych), 

- zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych poddawanych biologicznym 

metodom unieszkodliwiania, 

- wyeliminowanie strumienia odpadów niebezpiecznych z odpadów 

trafiających na składowiska, 

- wyeliminowanie strumienia odpadów wielkogabarytowych i remontowo-

budowlanych z odpadów trafiających na składowiska, 

- możliwość wykorzystania odpadów w systemie termicznej utylizacji 

odpadów z odzyskiem energii ( w ramach działań regionalnych), 

• ograniczenie ilości osadów ściekowych trafiających na składowiska, zwiększenie 

ilości osadów unieszkodliwianych przyrodniczo. 
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Dokonując wstępnej analizy oddziaływania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 

gminy Wręczyca Wielka na środowisko można stwierdzić, że realizacja zamierzonych 

celów pozwoli na ograniczenie: 

• zanieczyszczenia wód podziemnych, 

• zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 

• ujemnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo, 

• ujemnego wpływu na przyrodę, 

• ilości powstającego, niekontrolowanego strumienia odpadów. 
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1111..  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  WW  JJĘĘZZYYKKUU  NNIIEESSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNYYMM  
Plan gospodarki odpadami dla gminy Wręczyca Wielka został opracowany zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W planie zamieszczono informacje dotyczące 

analizy aktualnego stanu środowiska i systemu gospodarki odpadami, prognozowane 

zmiany w systemie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w 

zakresie gospodarki odpadami, strategię długo- i krótkoterminową oraz analizę 

ekonomiczną i możliwości pozyskania środków finansowych.  

Zakres opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym wynika z 

art. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.2003.66.620). Zgodnie z nim, w planie 

gospodarki odpadami, zawarto m.in.: 

− gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym, w tym: 

! odpady komunalne, 

! odpady opakowaniowe, 

! komunalne osady ściekowe, 

! odpady ulegające biodegradacji, 

! odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, 

− gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym, 

− gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, w tym: 

! odpady zawierające PCB, 

! oleje odpadowe, 

! baterie i akumulatory, 

! odpady zawierające azbest, 

! pestycydy, 

! odpady medyczne i weterynaryjne, 

! zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

! wycofane z eksploatacji samochody. 

 

Cel i zakres zadań przewidzianych do zrealizowania wynika z następujących zasad 

postępowania z odpadami: 

− zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów, 

− zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, 

których powstawanie jest nieuniknione, 

− unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem, 

− bezpiecznego, dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych odpadów, których 

ze względów technologicznych i ekonomicznych nie można poddać stosowanym 

obecnie procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 
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Główne zadania planu gospodarki odpadami dla gminy Wręczyca Wielka to: 

− uporządkowanie gospodarki odpadami, w szczególności dotyczy to: 

! objęcia zbiórką odpadów komunalnych jak największej liczby mieszkańców 

(docelowo 100%), 

! odpadów niebezpiecznych, w tym powstania gminnego punktu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych, 

− wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych 

do osiągnięcia celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących: 

! sektora komunalnego, 

! sektora gospodarczego, 

! odpadów niebezpiecznych, 

− edukację związaną z upowszechnieniem planu gospodarki odpadami, 

− weryfikację danych dotyczących stanu gospodarki odpadami w gminie.  

 
System gospodarki odpadami w gminie Wręczyca Wielka powinien podlegać 

ścisłemu monitoringowi. System monitoringu, jak również oceny realizacji zamierzonych 

celów w zakresie gospodarki odpadami powinien obejmować: 

• kontrolę instalacji gospodarki odpadami, 

• kontrolę przewoźników, pośredników i posiadaczy odpadów, 

• kontrolę instalacji nie wymagających zezwoleń, 

• kontrolę przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 

• kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów, 

• identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 

• egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania 

pozwoleń lub przekroczeniem obowiązujących norm. 
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4. Program ochrony środowiska województwa śląskiego. 
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1144..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  
1. Lokalizacja �dzikich� wysypisk odpadów w gminie Wręczyca Wielka. 

2. Lokalizacja zakładów zajmujących się zbiórką, segregacją i recyklingiem odpadów w 

gminie Wręczyca Wielka. 

3. Uchwała Nr 58/V/99 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 30 września 1999 roku 

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Wręczyca Wielka. 

4. Wykaz podmiotów zajmujących się regeneracją, odyzkiem, recyklingiem lub inną 

formą utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów podanych w planie gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego.  


