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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

11..11..  PPrrzzeeddmmiioott  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja przyjętego Uchwałą Nr XIV/143/04 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004 r. �Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka�, 
który stanowił podstawowy instrument polityki ekologicznej gminy w zakresie gospodarki odpadami. 

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 -2013 zwany dalej Programem lub GPGO jest 
aktualizacją wymienionego wyżej dokumentu i przedstawia działania zmierzające do utworzenia 
nowoczesnego i skutecznego systemu działania w zakresie gospodarki odpadami na lata 2010-2013 z 
uwzględnieniem lat 2014-2017, który jest zgodny z Polityka Ekologiczną Państwa oraz �Krajowym 
planem gospodarki (KPGO)� przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. 
z 2006 r. Nr  90,  poz.  946). Obowiązujący KPGO 2010 jest  dokumentem nadrzędnym w zakresie  
gospodarki odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych, a 
więc w tym przypadku gminnym. 

11..22..  PPooddssttaawwaa  ii  cceell  oopprraaccoowwaanniiaa  

Aktualizacja  �Planu  Gospodarki  Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2010-2013 z 
uwzględnieniem lat 2014-2017� została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,  z  późn.  zm.),  która  w  rozdziale  3,  art.  14  
wprowadziła  obowiązek  opracowywania  planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji nie rzadziej 
niż co 4 lata. Pierwszy plan gospodarki odpadami dla gminy został przyjęty Uchwałą Nr XIV/143/04 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004r.  

Celem realizacji GPGO jest określenie warunków prowadzenia gospodarki odpadami w gminie, w 
sposób zapewniający ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe uwarunkowania 
ekonomiczne.  

11..33..  ZZaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  

Zakres opracowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w 
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami znowelizowane Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 13 marca 2006. Zgodnie z zapisami wymienionych rozporządzeń GPGO (§4), 
obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, 
określa:  

1. aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów, 
e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania  
odpadów, 
f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu,  

 odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe 
informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest 
sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację 
demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, 
mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 
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2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych; 
3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 
4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko, 
c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów; 
5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 
6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z 
uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł; 
7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu 
oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z 
uwzględnieniem ich jakości i ilości. 
 

11..44..  CCeellee  ii  zzaaddaanniiaa  --  ddookkuummeennttyy  nnaaddrrzzęęddnnee  

Dokumentem nadrzędnym dla aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wręczyca 
Wielka jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 � 2012 z perspektywą do roku 2016 oraz  Krajowy  
Plan  Gospodarki  Odpadami  2010,  w  którym  określono następujące zadania i cele główne: 
•  utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego 

kraju PKB,  
•  zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska,  
•  zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,  
•  zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii 

Europejskiej,  
•  wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,  
•  stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce 

odpadami w Polsce. 
Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych 
odpadów) sformułowano poniżej przedstawione dodatkowe cele szczegółowe: 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 
•  objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej 

do końca 2007 roku  
•  zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej 

do 2007 roku  
  
W celu realizacji tych celów gmina powinna podejmować działania: 
•  kontrolować stan zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
•  kontrolować sposoby i zakres wypełniania przez podmioty, posiadające zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości � ustaleń 
zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów  

•  doskonalić system ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych 
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Ponadto celami są: 
•  Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, 

tak aby nie było składowanych: 
o w 2010r więcej niż 75% 
o w 2013r więcej niż 50% 
o w 2020r więcej niż 35%,  masy odpadów wytworzonych w 1995r. 

•  zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do 
końca 2014r. 

•  zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są 
składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014r. 

 
W celu realizacji tych celów gmina powinna podejmować działania: 
•  prowadzić selektywną zbiórkę następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady zielone z 

ogrodów i parków, papier i makulatura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), odpady 
opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, 
chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlano � remontowe. 

 
Z kolei aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla woj. śląskiego określa następujące cele, które 
również są zgodne z przedstawionymi powyżej: 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2010: 
 
•  objęcie wszystkich mieszkańców województwa umowami na odbieranie odpadów komunalnych 
•  zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa możliwości selektywnego zbierania odpadów 
•  ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 75% 

wagowo tych odpadów w stosunku do ich ilości wytwarzanych w 1995r. 
•  uzyskanie znaczących efektów w selektywnym zbieraniu odpadów: 

o niebezpiecznych do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, 
o wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i elektronicznego, do poziomu 40% ich ilości 

zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, 
o przydatnych do recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych, wchodzących w strumień 

odpadów komunalnych do poziomu 10% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów 
komunalnych, 

o remontowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych do poziomu 50%, 
•  ostateczne uporządkowanie do końca 2009r stanu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne, w tym zamknięcie składowisk nie spełniających wymagań lokalizacyjnych oraz wymagań 
technicznych w zakresie budowy i eksploatacji, 

•  zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% w stosunku do ilości 
odpadów wytwarzanych, 

•  utworzenie organizacyjnych struktur ponadgminnych zarządzających gospodarką odpadami 
komunalnymi w ramach regionalnych systemów, 

•  wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania odpadów, w tym 
technologii biologicznego i termicznego przekształcania, 

•  podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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Cele długoterminowe do roku 2018: 
 
•  ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 50% 

wagowo tych odpadów w 2013r i 35% w roku 2020 w stosunku do ich ilości wytwarzanych w 1995r. 
•  dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

o w 2015r do poziomu 80% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych odpadów 
komunalnych, 

o w 2018r do poziomu 90% ich ilości zawartych w strumieniu zmieszanych odpadów 
komunalnych, 

•  dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w tym wyrobów AGD i 
sprzętu elektronicznego do poziomu: 

o 70% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015r, 
o 90% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018r, 

•  dalszy wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu, w tym odpadów 
opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych do poziomu: 

o 15% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2015r, 
o 20% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów komunalnych w 2018r, 

•  wzrost efektów selektywnego zbierania odpadów budowlano-remontowych wchodzących w strumień 
odpadów komunalnych do poziomu 80%, 

•  zapewnienie w maksymalnym stopniu przetwarzania odpadów metodami biologicznymi i 
termicznymi poprzez wdrożenie regionalnych, kompleksowych rozwiązań, 

•  zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 60% w stosunku do ilości 
odpadów wytwarzanych. 

 
Projektowany system gospodarki odpadami dla województwa ślaskiego przyjmuje jako obszarowo 
funkcjonalne jednostki zwan regionami,w ramach których ma być prowadzona wspólna gospodarka 
odpadami komunalnymi i w ramach których funkcjonować będą regionalne obiekty gospodarki odpadami. 
Proponuje się zatem podział województwa ślaskiego na 11 regionów. Gmina Wręczyca Wielka została w 
nim przypisana do regionu dziesiątego co zobrazowano poniższą mapą. 
 

 
 

Regiony północnej części województwa śląskiego 
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Regionalnym centrum gospodarki odpadami dla regionu 10 zgodnie z planem gospodarki odpadami dla 
województwa śląskiego ma stać się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, który ma za 
zadanie realizować systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi dla subregionu 
częstochowskiego. W tym układzie przyjmuje się również, że region 10 może prowadzić wspólna 
gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z regionem 11, dla którego również Zakład w Sobuczynie ma 
pełnić rolę centrum gospodarki odpadami. Dla regionu 10 wymagany przerób i dopuszczalne składowanie 
odpadów ulegających biodegradacji oraz zakładane poziomy odzysku odpadów selektywnie zbieranych w 
latach 2010, 2013 oraz 2018 przedstawia poniższa tabela: 
 

 
 
Dokumentem wyższego szczebla dla przedmiotowej aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy 
Wręczyca Wielka jest powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego. Plan ten 
opracowany został przez Główny Instytut Górnictwa � Zakład Ochrony Wód i przyjęty Uchwałą Nr 
126/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia �Programu 
ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego oraz Uchwałą Nr 
179/XVII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia �Programu ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego�. 
Dokument ten określa następujące cele: 
 
Cele krótkoterminowe � które powinny zostać zrealizowane do 2007r 
 
•  wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez 

objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów; 
•  podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji; 
•  rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych 

wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,  
•  działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów UE.  
•  podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu,  
 
Cele długoterminowe � określone do realizacji do 2011r  
 
•  dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi,  
•  dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
•  kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 
•  wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod 

termicznego przekształcania odpadów. 
 
Plan działań wynikający z przedstawionych celów uwzględnia: 
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•  odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji. Ilość tej frakcji odpadów 
komunalnych kierowanej na składowiska powinna wynosić wagowo: w 2010r - 75%, w 2013r - 50%, 
w 2020r - 35%, w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
wytworzonych w 1995 roku. Dla powiatu kłobuckiego są to następujące limity:  w 2006r. � 1 059 Mg, 
w 2010r. � 2 080 Mg, w 2013r. � 3 543 Mg, w 2015r. � 3 863 Mg. 

•  wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 
procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się tu następujący rozwój selektywnej zbiórki tych  
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych: do roku 
2006 - 20% odzysku, do roku 2010 - 60% odzysku, do roku 2014 - 80% odzysku. Dla powiatu 
kłobuckiego są to następujące limity: do roku 2006 � 319 Mg/rok, do roku 2010 � 955 Mg/rok, do 
roku 2015 � 1281 Mg/rok. 

•  wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 
procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się tu następujący rozwój selektywnej zbiórki tych  
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych: do 
roku 2006 - 15% odzysku, do roku 2010 - 40% odzysku, do roku 2014 - 60% odzysku. Dla powiatu 
kłobuckiego są to następujące limity: do roku 2006 � 538 Mg/rok, do roku 2010 � 1756 Mg/rok, do 
roku 2015 � 3494 Mg/rok. 

•  wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  i  poddanie  ich 
procesom unieszkodliwiania. Zakłada się tu następujący rozwój selektywnej zbiórki tych  odpadów w 
odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych: do roku 2006 - 
15% odzysku, do roku 2010 - 50% odzysku, do roku 2014 - 80% odzysku.  Dla powiatu kłobuckiego 
są to następujące limity: -  do roku 2006 � 34 Mg/rok, -  do roku 2010 � 113 Mg/rok, -  do roku 2015 
� 181 Mg/rok. 

11..55..  ZZaaddaanniiaa  ggmmiinnyy  ww  zzaakkrreessiiee  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251,  z  późn.  zm.),  do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi należy:  

1. zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,  

2. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, aby było możliwe:  

a. ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,   
b. wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,  
c. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  

3. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub 
przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,  

4. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania:  

a. do dnia 31 grudnia 2010 r. � do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,  

b. do dnia 31 grudnia 2013 r. � do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,  

c. do dnia 31 grudnia 2020 r. � do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji  

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r;  
5. inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania 
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zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w tym zakresie. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin do obowiązkowych zadań 
własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:  
•  utrzymanie czystości i porządku w gminach,  
•  gminy zapewniają czystość  i porządek na swoim  terenie  i  tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności:  
o Tworzą  warunki  do  wykonywania  prac  związanych  z  utrzymaniem  czystości  i porządku  

na  terenie  gminy  lub  zapewniają  wykonanie  tych  prac  przez  tworzenie odpowiednich 
jednostek organizacyjnych  

o Zapewniają  budowę,  utrzymanie  i  eksploatację  własnych  lub  wspólnych  z  innymi 
gminami: 

•  stacji zlewnych, w przypadku, gdy  podłączenie  wszystkich  nieruchomości  
do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty  

•  instalacji  i  urządzeń  do  zbierania,  transportu  i  unieszkodliwiania  zwłok 
zwierzęcych lub ich części  

•  szaletów publicznych 
o zapobiegają  zanieczyszczaniu  ulic,  placów  i  terenów  otwartych,  w  szczególności przez:  

zbieranie  i  pozbywanie  się  błota,  śniegu,  lodu  oraz  innych  zanieczyszczeń uprzątniętych  
z  chodników  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  odpadów zgromadzonych  w  
przeznaczonych  do  tego  celu  urządzeniach  ustawionych  na chodniku  

o Określają  wymagania  wobec  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe  w  zakresie 
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych  

o Organizują  ochronę  przed  bezdomnymi  zwierzętami  na  zasadach  określonych  w 
odrębnych przepisach  

o Udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  
informację o znajdujących się na terenie gminy  zbierających  zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29  
lipca  2005  r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 
zawierającą:  

•  a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres  
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

•  b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego,  

o Zapewniają  zbieranie,  transport  i unieszkodliwianie  zwłok bezdomnych  zwierząt  lub ich  
części  oraz współdziałają  z  przedsiębiorcami  podejmującymi  działalność w  tym zakresie  

o Znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 

11..66..  MMaatteerriiaałłyy  uużżyyttee  ddoo  oopprraaccoowwaanniiaa  

W przygotowanym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, oraz 
wykorzystano dane pochodzące z: 
•  wojewódzkiego systemu odpadowego (WSO), 
•  Głównego Urzędu Statystycznego (GUS � Bank danych regionalnych), 
•  Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), 
•  Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego (WPGO), Powiatowego Planu 

Gospodarki Odpadami dla powiatu kłobuckiego (PPGO) 
•  Gminy Wręczyca Wielka, 
oraz innych opracowań tematycznych. 
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22..    CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGMMIINNYY  WWRRĘĘCCZZYYCCAA  WWIIEELLKKAA  

22..11..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee  

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin 
powiatu kłobuckiego (rys. 1). Gmina posiada powierzchnię 149 km2. Stanowi to 1,21% powierzchni 
województwa śląskiego (12 309 km2) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2).  
 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja gminy Wręczyca Wielka w województwie śląskim (czerwona kropka) 

 
Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego, w odległości 

12 km od Częstochowy. Graniczy z następującymi gminami: na północy - Kłobuck, Opatów i Panki, na 
wschodzie - Częstochowa, na południu - Blachownia oraz na zachodzie - Przystajń i Herby.  

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, 
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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.   
 

 
Rys. 2. Zarys gminy Wręczyca Wielka 

22..22..  PPoołłoożżeenniiee  ggeeooggrraaffiicczznnee    

Zgodnie z podziałem fizyczno � geograficznym zaproponowanym przez J. Kondrackiego teren 
gminy Wręczyca Wielka znajduje się w rejonie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincja Wyżyna Śląsko-
Krakowska, makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska w obrębie trzech mezoregionów: Obniżenia 
Górnej Warty, Progu Środkowo - Jurajskiego (Próg Herbski) oraz Wyżyny Wieluńskiej.  

Obniżenie Górnej Warty ciągnie się z południowego-wschodu  na  północny-zachód pasem 
szerokości 8-12 km. Zostało wypreparowane w mało odpornych na erozję rudonośnych iłach doggeru, 
przykrytych na powierzchni piaszczysto � gliniastymi utworami czwartorzędu. Jego falista powierzchnia 
urozmaicona jest górami � świadkami zbudowanymi z wapieni oraz  czwartorzędowymi pagórami i 
stoliwami. W  rozległe wyrównane działy wcięte są doliny rzeczne o płaskim, podmokłym dnie. 
Zachodnią część Obniżenia  odwadnia rzeka Warta z dopływami, natomiast wschodnią � wyraźnie 
zaznaczająca się w krajobrazie � Pankówka z dopływami. Oprócz nich na  terenie gminy znajduje się 
dolina rzeczna Czarnej Okszy. 

Garb Herbski, którego północny człon nosi nazwę Pagóry Brzezińskie, to pas wzniesień 
piaskowcowych o szerokości 2-3 km, ciągnący się między Piłą a Podłężem Szlacheckim nad Liswartą. 
Mają one największą szerokość w części południowo � wschodniej � około 280 m n.p.m. i obniżają się 
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stopniowo w kierunku północno-zachodnim do 260 m  n.p.m. Partie wierzchowinowe wznoszą się średnio 
1220 m ponad przylegające od południa i północy obniżenia. Pagóry Brzezińskie nie stanowią na terenie 
gminy wyraźnych form krajobrazowych. Budujące je piaskowce kościeliskie nie tworzą  wychodni i w 
całości przykryte są płaszczem utworów czwartorzędowych. 

Wyżyna Wieluńska stanowi północno � zachodnią część Jury Krakowsko � Wieluńskiej i jest 
wyniesiona średnio 180-300 m  n.p.m. Zbudowana jest głównie z wapieni jurajskich wychodzących na 
powierzchnię jako wierzchowiny. Kulminacje tych wierzchowin leżą na wysokości 260-300 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym cały obszar gminy zajmuje  niskofalista  i  falista  wysoczyzna  
polodowcowa przerywana wapieniami i iłami jurajskimi, głównie w okolicach miejscowości: Węglowice, 
Borowe i Kuleje. Przez środek gminy ciągnie się falisto-pagórkowata morena czołowa, która w części 
południowo � wschodniej (Szarlejka, Kalej) ma charakter  wydłużonego  garbu, w części środkowej 
(Wręczyca Wielka) tworzy pojedyncze płaskie pagórki, natomiast w okolicy Truskolasów rozległe 
stoliwo. Cały teren pocięty jest licznymi dolinkami cieków stałych i okresowych.Wysokość bezwzględna 
obszaru całej gminy waha się od 300,2 m n.p.m. (wyniesienie Dębieczna � Truskolasy) do 237,6 m n.p.m. 
(Dolina Czarnej Okszy). 

22..33..  WWooddyy  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwee  ii  ppooddzziieemmnnee  

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. 
Między dopływami Liswarty i Warty przebiega dział wody III - rzędu. Oprócz wód płynących na terenie 
gminy Wręczyca Wielka występują wody powierzchniowe stojące: jeziorka, oczka, stawy. Sztuczny ciąg 
zbiorników hodowlanych jest zlokalizowany na dopływie rzeki Czarna Oksza w pobliżu miejscowości 
Grodzisko. Zbiornik wodny utworzony został na rzece Pankówce w miejscowości Piła I. 

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.  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka stwierdzono występowanie dwóch pięter wodonośnych: 
czwartorzędowego i jurajskiego. 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. 

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 wodonośne: górnojurajski, 
piaskowców międzyrudnych, piaskowców kościeliskich.  
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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. Częstym 
składnikiem 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. 

22..44..  WWaarruunnkkii  gglleebboowwee  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka występują gleby 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. Pod względem składu 
mechanicznego większość gleb wytworzonych jest z piasków w różnym stopniu zaglinienia tj. od piasków 
luźnych i słabogliniastych poprzez piaski gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz iły. 

Grunty na terenie gminy użytkowane są głównie na cele rolnicze (56,12% powierzchni 
administracyjnej gminy) oraz na cele leśne (36,34%). Sady zajmują niespełna 0,5% powierzchni gminy. 
Rejon sadowniczy występuje przede wszystkim w miejscowości Wręczyca Wielka. Uprawia się głównie 
wiśnie i czereśnie. 

Na terenie gminy, według spisu rolnego z 2002r, znajduje się 3014 gospodarstw rolnych o 
powierzchni użytków rolnych wynoszących 7056 ha. Z uwagi na wielkość gospodarstw ich struktura 
kształtuje się następująco: 

do 1 ha  - 909,  
od 1 - 2 ha - 888, 
od 2 - 5 ha -  905, 
od 5 - 7 ha - 177, 
od 7 - 10 ha - 85, 
od 10 - 15 ha - 29, 
od 15- 20 ha -  10, 
od 20 - 50 ha - 8. 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka przeważa uprawa zbóż, ziemniaków i innych okopowych. 

22..55..  DDeemmooggrraaffiiaa  ii  pprroocceessyy  ssppoołłeecczznnee  

Gminę Wręczyca Wielka zamieszkuje, wg danych pozyskanych z UG Wręczyca Wielka 17398 
mieszkańców (stan na 31.12.2008r). Stanowi to 0,37% ludności województwa śląskiego i 20,5% powiatu 
kłobuckiego. W tabeli 1 przedstawiono strukturę demograficzną w gminie na przełomie ostatnich pięciu 
lat. Na rysunku 3 przedstawiono strukturę liczby ludności w gminie Wręczyca Wielka wizualnie. 
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Tabela 1. Struktura demograficzna w gminie Wręczyca Wielka na przełomie lat 2004 � 2008 
Płeć 

Rok Ogółem  
w gminie 

  
Urodzenia  Zgony 

2004 17287 8777 8510 149 154 
2005 17337 8811 8526 143 176 
2006 17317 8802 8515 142 156 
2007 17345 8801 8544 156 190 
2008 17398 8814 8584 149 192 

 
Przyrost naturalny jest ujemny. 
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Rys. 3. Liczba ludności w gminie Wręczyca Wielka w rozbiciu na poszczególne miejscowości (stan: 
grudzień 2008) 
 

Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Wręczyca Wielka wynosi 116 mk/1 km2 i jest on niższy 
od średniej wojewódzkiej 377 mk/1 km2 a wyższy od powiatowej 96/1 km2 (tab. 2).  
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Tabela 2. Charakterystyka ludności � 31.12.2008 r. 
Wyszczególnienie Ludność 

ogółem  
Kobiety  
na 100 

mężczyzn 

Ludność w wieku 
produkcyjnym % 

Gęstość zaludnienia 
na 1 km2 

województwo 
śląskie 

4645665 107 65,5 377 

powiat 
kłobucki 

84867 103 63,2 96 

gmina Wręczyca 
Wielka 

17398 103 63,2 116 

 
Według prognozy demograficznej dla Polski na lata 2008-2035 opracowanej przez Główny Urząd 

Statystyczny liczba ludności w województwie śląskim będzie systematycznie się zmniejszać. W ciągu 
tych lat ilość ta zmniejszy się o 601,9 tys. mieszkańców. Spadek liczby ludności nastąpi głównie wskutek  
spadającej  liczby  urodzeń,  przy wysokiej i wzrastającej liczbie zgonów.   

 
Struktura wiekowa ludności gminy Wręczyca Wielka (tab. 3) wskazuje, że udział ludności w 

wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy wynosi 19,9%. Udział ten jest wyższy 
od średniej wojewódzkiej � 17,6% oraz powiatowej 19,6%. Udział ludności w wieku produkcyjnym 
wynosi 63,2%, a w wieku poprodukcyjnym � 16,8%. 
 
Tabela 3. Charakterystyka ludności według grup wiekowych � 31.12.2008 r. 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

 

% 

województwo 
śląskie 

17,6 65,5 16,9 

powiat 
kłobucki 

19,6 63,2 17,2 

Gmina Wręczyca 
Wielka 

19,9 63,2 16,8 

 
Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji 

stałej. Dla Gminy Wręczyca Wielka saldo to w 2008 roku wykazało wartości dodatnie (93 mk) świadcząc 
o napływowym charakterze tego obszaru. 

22..66..  SSyyttuuaaccjjaa  ggoossppooddaarrcczzaa  

 Tabela 4 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w Gminie Wręczyca Wielka w latach od 2004-
2008. W roku 2008 liczba osób bezrobotnych zmalała w stosunku do roku 2007 o 218 osób. Zauważa się 
malejącą tendencję, jakkolwiek procentowy udział liczby osób bezrobotnych w gminie w stosunku do 
liczby osób bezrobotnych w powiecie jest na wysokim poziomie przekraczającym średnią krajową.  
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Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w latach 2004 - 2008 
Lp. Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
1. kobiety 541 525 494 370 267 
2. mężczyźni 628 615 409 357 242 
3. ogółem gmina 1 169 1 140 903 727 509 
4. ogółem powiat 5366 5078 4106 3278 2382 
5. % w stosunku do powiatu 21,79% 22,45% 21,99% 22,18% 21,37% 

 
Na terenie gminy, wg stanu na 31.12.2008, działalność gospodarcza prowadzona była przez 1175 

podmiotów gospodarczych, w tym: 24 (sektor publiczny), 1151 (sektor prywatny). Podstawowe 
informacje na temat podmiotów gospodarczych z obszaru gminy w latach 2004-2008 przedstawiono w 
tabeli 5.  
 
Tabela 5. Charakterystyka podmiotów gospodarczych w latach 2004 - 2008 

Lp Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

1. Liczba firm zarejestrowanych 1 080 1 091 1 103 1 135 1 175 
Liczba firm  
wg prowadzonej działalności:  

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 48 55 54 60 62 
Sekcja D - Przetwórstwo 
przemysłowe 180 181 176 186 183 
Sekcja E - Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

     

Sekcja F - Budownictwo 158 167 176 188 210 
Sekcja G - Handel hurtowy i 
detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i 
domowego 361 363 361 358 362 
Sekcja H - Hotele i restauracje 32 30 25 23 20 
Sekcja I - Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 67 60 57 56 60 
Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 36 33 32 35 37 
Sekcja K - Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 73 71 87 88 91 
Sekcja L - Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne 20 20 20 20 20 
Sekcja M - Edukacja 16 18 20 20 24 
Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 17 19 18 21 25 

 

Sekcja O - Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 69 71 74 77 78 
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Na rysunku 4 przedstawiono jak kształtowała się ilość podmiotów gospodarczych w latach 2004-

2008. Od roku 2004 obserwuje się ciągły wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka. 
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Rys. 4. Podmioty gospodarki narodowej z Gminy Wręczyca Wielka w latach 2004-2008 
 
Według informacji uzyskanych w UG Wręczyca Wieka, do większych firm działających na jej terenie 
należą: 
 
•  PPH �AGROMAR� Marek Szleper, 
•  PPHU �EDMENT� Edmund Kloc, 
•  Zakład Metalowy �STALMET� s.c. Ewa 

Misiak, Sławomir Misiak, 
•  PPHU �FUNDAMENT� Robert Mańczyk, 
•  Ubojnia drobiu i Hurtownia Mrożonek �JAN-

MAR� Marek Bejm 
•  PPHU �DEMEX� Zygmunt Depta, 
•  Zakład Stolarsko - Tartaczny Ryszard Winecki, 
•  Cegielnia �GRODZISKO� Wiesław Winecki, 
•  PPHU �BETONEX� Krzysztof Krawczyk, 
•  Wytwórnia makaronu �ZBYMAR�, 
 

•  PPHU �MAT� Zakład Usług Kooperacyjnych 
Ilona Dumin, 

•  ZPHU �FORMES TOYS� Grzegorz Chudy, 
•  Firma �Czerwiński� Jan Czerwiński, 
•  FPUH �AGMAR� Mariusz Mstowski. 
•  Zakład Metalowy - Tomasz Lizurej. 
•  Rzeźnictwo i Wędliniarstwo �Plumax� Andrzej 

Pluta, Puszczew 
•  Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Jerzy Pluta, 

Borowe 
•  KALI Sp z o.o Wręczyca Wielka 
•  EKO-STAR Sp z o.o. Grodzisko 
•  P.O.S.W. MARKOL Czarna Wieś 
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33..  AANNAALLIIZZAA  SSTTAANNUU  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  
GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  

33..11..  OOddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee  

3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. 
zm.), odpady komunalne definiuje się jako: �odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych�. 

 
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka są gospodarstwa 

domowe oraz obiekty infrastruktury tj. obiekty użyteczności publicznej, tereny zieleni zorganizowanej, 
handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne (część socjalna) i inne. 

 
Ilość oraz skład morfologiczny wytwarzanych odpadów jest złożony, zmienny w czasie, 

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. 

 
Z powyższych względów określenie ilości powstających odpadów oraz ich składu można dokonać 

głównie w oparciu o badania przeprowadzone metodycznie w cyklu rocznym. Nie mniej jednak należy 
domniemywać, że skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających w gminie Wręczyca Wielka 
jest podobny do składu odpadów wytwarzanych w wielu w innych gminach o charakterze wiejskim w 
województwie śląskim. Typowy skład morfologiczny takich odpadów przedstawiono na rysunku 5 
(WPGO � rys 2.2). 
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Rys. 5. Typowy skład morfologiczny odpadów komunalnych z terenów wiejskich w województwie 
śląskim.  

 
W gminie Wręczyca Wielka znajduje się 5101 indywidualnych gospodarstw (posesji). Na 

podstawie przeprowadzonej ankiety dotyczącej gospodarki odpadami sporządzono zestawienie 
tabelaryczne (tab. 6), z którego wynika, że 4602 gospodarstwa są objęte zorganizowaną zbiórką odpadów, 
co stanowi 90,2% wszystkich gospodarstw w gminie. Z zestawienia wynika, że jeszcze 499 gospodarstw 
nie posiada podpisanych umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych.  

 
Tabela 6. Indywidualni wytwórcy odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka (2008 r.) 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

Ogólna  
liczba gospodarstw 

Liczba  
mieszkańców 

 
Liczba gospodarstw 

objętych zbiórką odpadów
 

1. Bieżeń 229 823 201 
2. Borowe 277 998 261 
3. Bór Zapilski 109 368 91 
4. Brzezinki 33 108 28 
5. Czarna Wieś 173 563 158 
6. Długi Kąt 167 459 150 
7. Golce 105 375 82 
8. Grodzisko 215 710 198 
9. Hutka 184 644 170 
10. Jezioro 135 392 124 
11. Kalej 484 1673 362 
12. Klepaczka 125 415 111 
13. Kuleje 254 683 241 
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14. Nowiny 122 352 110 
15. Nowa Szarlejka 72 202 61 
16. Pierzchno 108 298 91 
17. Piła Pierwsza 86 319 79 
18. Piła Druga 100 295 88 
19. Puszczew 161 670 150 
20. Szarlejka 255 821 241 
21. Węglowice 109 2024 89 
22. Wręczyca Mała 173 354 160 
23. Wręczyca Wielka 700 617 682 
24. Truskolasy 575 2754 552 
25. Wydra 68 170 51 
26. Zamłynie 82 311 71 
27. Ogółem 5101 17398 4602 

 
Teoretyczna, całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Wręczyca Wielka 

przy uwzględnieniu wskaźnika 0,14 Mg/Mk/rok wynosi 2430 Mg/rok. Wskaźnik wytwarzania odpadów 
przyjęto zgodnie z aktualizacją projektu WPGO � tab. 2.4. Skład i ilość poszczególnych frakcji w 
wytwarzanych odpadach z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury na podstawie przyjętych 
wskaźników przedstawia tabela 7. 
 
Tabela 7. Skład i ilość poszczególnych frakcji w wytwarzanych odpadach komunalnych w ciągu roku 

Ilość odpadów [Mg] Lp. Frakcje odpadów 
Gospodarstwa domowe Obiekty infrastruktury 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 24,36 5,22 
2. Odpady zielone 438,43 93,95 
3. Papier i tektura 97,43 20,88 
4. Odpady wielomateriałowe 292,29 62,63 
5. Tworzywa sztuczne 48,71 10,44 
6. Szkło 73,07 15,66 
7. Metal 292,29 62,63 
8. Odzież, tekstylia 194,86 41,76 
9. Drewno 121,79 26,10 
10. Odpady niebezpieczne 24,36 5,22 
11. Odpady mineralne (popiół) 828,14 177,46 

Razem 2435,72 521,94 
* - na podstawie przyjętych wskaźników WPGO 

 
Z danych uzyskanych z UG Wręczyca Wielka ilości zebranych, przez przedsiębiorców 

posiadających stosowne zezwolenia na odbieranie odpadów, zmieszanych odpadów komunalnych w 
okresie 2005-2008 przedstawiają się następująco: 
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Tabela 8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy w latach 2005-2008 

Ilość odpadów komunalnych w latach (Mg) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

2005 2006 2007 2008 

1. 20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne 

958 1005 1013 1486 

 
Według danych GUS wielkość niesegregowanych odpadów zebranych z terenu gminy w 2006 wyniosła 
1229,37 Mg, z czego z gospodarstw domowych pochodziło 1215,52 Mg.  
Analizując dane z tabeli 8 zauważana jest zdecydowana tendencja do zwiększania się ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych, szczególnie uwidoczniona w 2008r, a wynikająca z podpisanych umów na 
zbiórkę odpadów. Podane w tabeli 8 dane dotyczą zarówno wytwórców indywidualnych jak i podmiotów 
gospodarczych. W rozbiciu na te dwie grupy podmiotów sytuacja przedstawia się następująco: 
 
Tabela 9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych w rozbiciu na wytwórców indywidualnych i 
podmioty gospodarcze w latach 2007-2008 

Ilość odpadów komunalnych w latach (Mg) Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Wytwórcy indywidualni Podmioty 

2007 854,27 Mg 2007 158,56 Mg 
1. 20 03 01 Niesegregowane odpady 

komunalne 2008 1326,8 Mg 2008 159,3 Mg 

 
Odpady zbierane z gospodarstw domowych stanowią ok. 89% masy wszystkich odpadów komunalnych.  
 
Z  obowiązkiem  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminie  wiąże  się  konieczność sprzątania  placów  
i  ulic,  utrzymania  terenów  zielonych,  cmentarzy.  Powstające  tu odpady zaliczane są do odpadów 
komunalnych, stąd brak jest odrębnej ich ewidencji. Biorąc pod uwagę powyższe braki zachodzi 
konieczność oszacowania masy tego rodzaju odpadów. Uwzględniając wskaźniki dla odpadów z ogrodów 
i parków, odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz odpadów wielkogabarytowych określonych w 
aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki ich ilości dla gminy Wręczyca Wielka szacuje się 
odpowiednio na: 
 

•  odpady z ogrodów i parków � 52,2 Mg/rok 
•  odpady z czyszczenia ulic i placów � 34,7 Mg/rok 
•  odpady wielkogabarytowe � 173 Mg/rok. 

 
Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy na terenie gminy Wręczyca Wielka funkcjonuje 
system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie mniej jednak odpady zbierane selektywnie 
stanowią zaledwie niewielki ułamek masy zbieranych odpadów zmieszanych (ok. 3% w roku 2008 oraz 
5% w roku 2007). Selektywnie zbierane są odpady surowcowe (głównie opakowaniowe). Nie jest 
prowadzona bezpośrednia selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z zapisami 
regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy odbiór odpadów 
wielkogabarytowych odbywa się po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do firmy wywozowej 
zlecenia na wywóz tych odpadów. 
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Tabela 10. Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie w latach 2007-2008  

Ilość odpadów komunalnych  
zebranych selektywnie [Mg] Bilans odpadów opakowaniowych 

2008 2007 
Ilość odpadów wytworzonych (ogółem) 46,9 51,35 
Ilość odpadów przekazanych na składowisko - - 

papier i tektura 3,9 5 
szkło 27,2 16,3 
tworzywa sztuczne 15,8 29,85 

Ilość odpadów 
wysegregowanych  
(wg rodzaju) 

metale - 0,2 
Poziom recyklingu 100% 100% 

 
Aktualnie nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Z 
uwagi na to, że gmina jest gminą wiejską można przyjąć, że odpady biodegradowalne � odpady kuchenne 
oraz zielone są w większości zagospodarowywane w gospodarstwach domowych, gdzie po przetworzeniu 
wykorzystywane są do użyźniania gleby. Oszacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji 
powstająca na terenie gminy przedstawiona została w tabeli 11. 
 
Tabela 11. Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy. 

Ilość odpadów komunalnych w latach (Mg) Lp. Rodzaj odpadów 

2005 2006 2007 2008 

1. Niesegregowane odpady 
komunalne � frakcja ulegająca 

biodegradacji 
268 281 284 416 

 
W odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych znajdują się także 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. 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 22,6 � 34,7 
Mg/rok odpadów niebezpiecznych w wytwarzanym strumieniu odpadów komunalnych. W tabeli 12 
przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych w 
rozbiciu na poszczególne grupy. 
 
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 12 3,408 
20 01 29 Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 
5 1,42 

20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,568 
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20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcza i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

35 9,94 

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  

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 

 
Selektywna zbiórka baterii prowadzona jest przez jednostki oświatowe. W 2007 roku zebrano 252 kg, 
natomiast w 2008r w ramach zbiórki zebrano 477 kg. Jednocześnie we wrześniu 2007r poraz pierwszy 
została zorganizowana punktowa zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zebrano 
wówczas 3 Mg odpadów. W kolejnych latach było to 2 Mg (2008r) oraz 5 Mg (2009r). 

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i 
unieszkodliwiania 

 Ilości odpadów komunalnych zebranych i poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu wg 
danych pozyskanych w UG Wręczyca Wielka przedstawiono w tabeli 13.    
 
Tabela 13. Ilość odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania i odzysku z terenu gminy 
Wręczyca Wielka (dane Urząd Gminy Wręczyca Wielka) 

 Rok Unieszkodliwianie  
(procesy D1-D12) 

Odzysk 
(R1 � R14) 

2008 1486 - 
2007 1013 - 20 03 01 

Masa [Mg] 
2006 1005 - 

 
Wg uzyskanych danych całość zmieszanych komunalnych odpadów jest unieszkodliwiana w procesie D1 
na składowisku odpadów komunalnych w Sobuczynie zlokalizowanym w gminie Poczesna. W 
analizowanym okresie odzysk zmieszanych odpadów komunalnych nie występował. W aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ilość odpadów komunalnych z terenu gminy 
unieszkodliwionych poprzez składowanie w 2006r wynosiła 1229,37 Mg (dane GUS). 
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3.1.3. Systemy  zbierania  odpadów  komunalnych  z  uwzględnieniem  odpadów  ulegających 
biodegradacji i odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

Na terenie gminy dominuje system zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Prowadzony 
jest w tzw. �systemie umownym�. Gmina powierzyła wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi podmiotom prawnym posiadającym stosowne zezwolenia w drodze umowy. 
Zorganizowaną zbiórką objętych jest 4602 gospodarstw, co stanowi 90,2% wszystkich gospodarstw w 
gminie. 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 
podmiotów. Użytkownicy odpowiedzialni są za utrzymanie czystości i eksploatację pojemników. 
Zmieszane odpady komunalne są zbierane głównie w systemie pojemników niewymiennych o objętości 
110, 120, 240 oraz 1100 dm3. W firmach obsługujących teren gminy funkcjonuje system opróżniania 
pojemników 13 wywozów w roku w przypadku odbiorców indywidualnych, z możliwością dodatkowego 
opróżnienia pojemników na zlecenie. Domy wielorodzinne oraz instytucje publiczne opróżniane są w 
systemie raz na dwa tygodnie. Zbiórka odpadów ma przeważnie miejsce w określony ściśle dzień 
miesiąca zgodnie z planem logistycznym obsługującej firmy.  

 
Selektywnie zbierane odpady surowcowe (głównie opakowaniowe) stanowią ok. 3% całkowitej masy 
zbieranych odpadów komunalnych. Do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 
wykorzystywane są przede wszystkim zestawy pojemników - głównie na obszarach zabudowy zwartej 
oraz worki � głównie na obszarach zabudowy rozproszonej. W gminie funkcjonuje 16 punktów, w 
których prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura). 
System workowy polega na dostarczeniu mieszkańcom gminy worków o pojemności 110 dm3, w których 
mieszkańcy indywidualnie w miejscu powstawania gromadzą opakowania z tworzyw sztucznych. Są one 
następnie okresowo odbierane (wg  określonego wcześniej  harmonogramu, raz w miesiącu) przez firmę 
wywozową. 

 
Tabela 14. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (frakcja opakowaniowa) 

Lp. Miejscowość Miejsce Szkło Plastik Makulatura 

1. Wręczyca Wielka ul.Szkolna X X  
2. Wręczyca Wielka boisko sportowe X X  
3. Truskolasy róg Szkolnej i 1-go Maja X X  
4. Szalejka ul. Łukaszewicza (koło sklepu) X X X 
5. Kalej w pobliżu remizy OSP X X  
6. Grodzisko w pobliżu remizy OSP X X  
7. Borowe ul. Sportowa X X  
8. Borowe ul. Nowa X X  
9. Puszczew koło sklepu GS X X X 
10. Kuleje plac szkoły X X  
11. Kuleje koło remizy OSP X X  
12. Bieżeń ul. Strażacka X X  
13. Pierzchno w pobliżu remizy OSP X X  
14. Hutka w pobliżu remizy OSP X X  
15. Nowiny w pobliżu remizy OSP X X  
16. Piła Druga boisko sportowe X X  
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Zbieranie odpadów wielkogabarytowych nie jest powszechne, podobnie jak zbieranie odpadów 

budowlanych (z remontów i rozbiórki). Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane są odbierane przez 
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (zobowiązanych do odbierania wszystkich rodzajów 
odpadów  komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).  

Zbieranie odpadów niebezpiecznych prowadzone jest zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania 
porządku i czystości obowiązującego na terenie gminy. Według niego odpady niebezpieczne mają być 
gromadzone selektywnie, a następnie dostarczone indywidualnie na składowisko odpadów lub odebrane 
przez wyspecjalizowaną firmę. Gmina w ramach selektywnej zbiórki przeprowadza zbiórkę baterii oraz 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektrycznych. Nie jest natomiast realizowana selektywna zbiórka 
odpadów ulegających biodegradacji. Z uwagi jednak na to, że gmina jest gminą wiejską można przyjąć, że 
odpady biodegradowalne � odpady kuchenne, zielone czy drewno są w większości zagospodarowywane w 
gospodarstwach domowych. 

3.1.4. Instalacje do odzysku/unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

Do instalacji unieszkodliwiania odpadów zalicza się składowiska odpadów, spalarnie oraz 
wszelkie inne instalacje, w których unieszkodliwianie odbywa się na drodze fizycznej lub chemicznej. 

Na terenie Gminy Wręczyca Wielka nie są zlokalizowane żadne gminne instalacje i obiekty do 
odzysku lub unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  w  tym  również  brak  jest  składowiska  
odpadów komunalnych.  Nie funkcjonują również na terenie gminy żadne zakłady (podmioty 
gospodarcze), które posiadałyby instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Aktualnie podstawową metodą postępowania z odpadami poddawanymi unieszkodliwieniu 
(innymi niż niebezpieczne) w gminie jest ich wywóz i składowanie głównie na składowisku w Sobuczynie 
Młynku, które położone jest poza terenem gminy (gmina Poczesna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 
Wrzosowa). Zarządcą składowiska jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. Jedynym 
właścicielem Spółki jest Miasto Częstochowa. 

3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku/unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Wręczyca Wielka prowadzona jest głównie 
przez następujące firmy:  

 
1. Remondis Sp z o.o. Oddział 

Częstochowa  
2. Bracia Strach Zakład 

Oczyszczania i Wywóz 
Nieczystości Sp. j 

 
Wymienione firmy obsługują 

teren gminy w blisko 99%-ach.  
 

Ad 1) Remondis Częstochowa z 
siedzibą w Częstochowie, ul. 
Radomska 12 prowadzi działalność 
w szeroko pojętej dziedzinie 
gospodarki odpadami, choć zbiórka i 
transport odpadów to jeden z 
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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@remondis.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). 
 
Ad 2) Firma Bracia Strach z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 137. Zakres działalności firmy obejmuje 
szeroko pojęte utrzymanie czystości, porządku oraz wywóz nieczystości. Świadczone są usługi w 
zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, przepychania rur kanalizacyjnych, sprzątania wewnątrz 
i na zewnątrz budynków, koszenia traw i obsługi terenów zielonych, odśnieżania dróg dojazdowych i 
chodników. Zakład posiada własne pojemniki i kontenery. 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. 

3.1.6. Identyfikacja problemów 

Na podstawie analizy zebranych danych o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie 
Wręczyca Wielka zidentyfikowano następujące problemy: 

•  przy zwiększającej się liczbie mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych  nie  uzyskano  dotychczas zakładanego poziomu 100%, co rzutuje na 
wystepowanie problemu tzw. �dzikich wysypisk odpadów� 

•  skuteczność selektywnego zbierania odpadów jest bardzo niska, odpady zbierane selektywnie 
stanowią niewielki ułamek masy zbieranych odpadów zmieszanych (ok. 3% w roku 2008r), 

•  nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, 
remontowo-budowlanych oraz niebezpiecznych, 

•  brak jest ewidencji powstających frakcji odpadów powstających i zbieranych w strumieniu 
odpadów komunalnych, 

•  niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy. 
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44..  OOCCEENNAA  RREEAALLIIZZAACCJJII  OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCEEGGOO  PPLLAANNUU  
GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2003-2006 wraz z 
perspektywą na lata 2007-2010 określono cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami z 
podziałem na cele krótkoterminowe oraz długoterminowe. Cele i działania, które zostały wyznaczone 
zgodnie z przytoczonym wyżej dokumentem przedstawione zostały w tabeli 15. 

 
Tabela 15. Cele i zadania dla poprawy systemu gospodarki odpadami komunalnymi 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 

Poprawa efektywności i zakresu selektywnego 
zbierania odpadów 

2004-2006 

Usługi zbierania odpadów 
komunalnych 

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 

   
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 

Odpady ulegające biodegradacji 

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 
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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 

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 

   
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 

 
Zgodnie z przedstawionymi wyżej celami działania gminy koncentrowały się na porządkowaniu  

stanu w gospodarce odpadami komunalnymi. W  tym zakresie ustanowiono akt prawa miejscowego 
przyjęty Uchwałą Nr XXIV/225/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka. W ten sposób  przyjęto 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które regulują sposób 
postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina prowadzi ewidencję nieruchomości, które posiadają 
kosze na śmieci. Firmy wywozowe na bieżąco informują przesyłając wykaz. Jak wykazano w pkt 3 
zorganizowaną zbiórką objętych jest 4602 gospodarstw, co stanowi 90,2% wszystkich gospodarstw w 
gminie. W przypadku gdy brak jest danej nieruchomości w wykazie wówczas z gminy wysyłane jest 
pismo zobowiązujące właściciela nieruchomości do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą 
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wywozową. W jego ramach wprowadzono również obowiązek wprowadzono  obowiązek selektywnego  
zbierania  odpadów  przez  właścicieli  nieruchomości.  

Na podstawie opracowanego raportu z realizacji Gminnego Planu Gospodarki za lata 2007-2008 
dla gminy Wręczyca Wielka wynika, że do końca marca 2008 nieodpłatną zbiórkę wysegregowanych 
odpadów opakowaniowych prowadziła firma REN, a od maja do końca lipca 2008 firma PPHU Syguda 
Sebastian. Niestety obie firmy zrezygnowały z przyczyn ekonomicznej nieopłacalności. Od września 
zbiórkę selektywną prowadzi Remondis zbierając odpady szklane i z tworzywa sztucznego. Firma ta 
również chciała zrezygnować z prowadzenia tej formy obsługi mieszkańców. W 2007r po raz pierwszy 
zorganizowano punktową zbiórkę �elektrośmieci�. Akcja ta przyniosła zbiórkę około 3 Mg odpadów. W 
2008 powtórzono akcję zbierając około 2 Mg. Prowadzone są akcje zbierania zużytych baterii i 
przekazywanie ich do Organizacji Odzysku REBA S.A. Selektywna zbiórka baterii prowadzona jest przez 
jednostki oświatowe. W 2007 roku zebrano 252 kg, natomiast w 2008r w ramach zbiórki zebrano 477 kg. 
Gmina realizuje cyklicznie akcje edukacyjną �Sprzątania świata�. W 2008r zebrano w niej blisko 8 Mg 
odpadów komunalnych. Jak zatem wynika z przedstawionych powyżej danych oraz danych 
zamieszczonych w pkt 3 niniejszego opracowania gmina w tym okresie starała się realizować założone 
cele co udało się z większym lub mniejszym sukcesem, co widać w szczególności po niezrealizowaniu 
zakładanych poziomów odzysku czy braku Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 
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55..  PPRROOGGNNOOZZOOWWAANNEE  ZZMMIIAANNYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  GGOOSSPPOODDAARRKKII  
OODDPPAADDAAMMII  

Przy prognozowaniu zmian w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Wręczyca Wielka 
posłużono się następującymi założeniami, które są zgodne z zapisami aktualizacji wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami: 

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

•  wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów będzie na poziomie 5% w okresach 5-
letnich, 

•  poziom selektywnego zbierania odpadów z obecnych 3% (w stosunku do całości zbieranych 
odpadów) ulegnie zwiększeniu do 10% w 2010r i 20% w 2017r . 
 

Ponadto o rozmiarze powstawania odpadów decydują zmiany demograficzne. 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 gminie jest niski, ale dodatni. Według prognoz 
demograficznych opublikowanych przez GUS liczba ludności w województwie śląskim będzie jednak 
systematycznie spadać. Uwzględniając dotychczasową tendencję w gminie Wręczyca Wielka objawiającą 
się niewielkim rokrocznym przyrostem, co przedstawiono w tabeli 1 dla prognozowania ilości odpadów 
przyjęto liczby mieszkańców tak jak w tabeli 16. Przyjęte wartości uwzględniają również dodatni 
wskaźnik migracji świadczący o przenoszeniu się ludności z terenów zurbanizowanych, w tym przypadku 
miasta Częstochowy, na tereny o charakterze �zielonym� do którego niewątpliwie zaliczyć należy obszar 
gminy Wręczyca Wielka.  
 
Tabela 16. Ludność w latach 2004-2008 oraz prognoza demograficzna do roku 2017 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba mieszkańców 17287 17337 17317 17345 17398 17423 17448 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba mieszkańców 17468 17488 17506 17524 17539 17554 17564 
 
Zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych w okresie perspektywicznym 2010 � 2017 
przedstawiono w tabeli 17. 
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Tabela 17. Zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych w okresie 2010-2017 
Szacowany wzrost  

wskaźników zgodnie z 
przyjętym założeniem 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

Ilość odpadów generowanych przez mieszkańca [kg/M/rok] 

Strumień 
odpadów 

komunalnych 

Zawartość 
grup 

odpadów w 
strumieniu 
odpadów 

komunalnych 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpady 
kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

18% 25,2 25,45 25,71 25,96 26,22 26,49 26,75 27,02 

Odpady zielone 4% 5,6 5,66 5,71 5,77 5,83 5,89 5,94 6,00 
Papier i tektura 12% 16,8 16,97 17,14 17,31 17,48 17,66 17,83 18,01 
Odpady 
wielomateriałowe 3% 4,2 4,24 4,28 4,33 4,37 4,41 4,46 4,50 

Tworzywa 
sztuczne 12% 16,8 16,97 17,14 17,31 17,48 17,66 17,83 18,01 

Szkło 8% 11,2 11,31 11,43 11,54 11,65 11,77 11,89 12,01 
Metale 5% 7 7,07 7,14 7,21 7,28 7,36 7,43 7,50 
Odzież, tekstylia 1% 1,4 1,41 1,43 1,44 1,46 1,47 1,49 1,50 
Drewno 2% 2,8 2,83 2,86 2,88 2,91 2,94 2,97 3,00 
Odpady 
niebezpieczne 1% 1,4 1,41 1,43 1,44 1,46 1,47 1,49 1,50 

Odpady 
mineralne 
(popiół) 

34% 47,6 48,08 48,56 49,04 49,53 50,03 50,53 51,03 

Razem 100% 140 141 143 144 146 147 149 150 
 
W oparciu o wygenerowane wskaźniki prognoza ilości odpadów komunalnych dla okresu 
perspektywicznego wytwarzanych na terenie gminy Wręczyca Wielka przedstawiona jest w tabeli 18. 
 
Tabela 18. Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Wręczyca Wielka do 
roku 2017 

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg] Strumień odpadów 
komunalnych 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

440 445 450 455 460 465 470 475 

Odpady zielone 98 99 100 101 102 103 104 105 
Papier i tektura 293 296 300 303 306 310 313 316 
Odpady 
wielomateriałowe 73 74 75 76 77 77 78 79 

Tworzywa sztuczne 293 296 300 303 306 310 313 316 
Szkło 195 198 200 202 204 206 209 211 
Metale 122 123 125 126 128 129 130 132 
Odzież, tekstylia 24 25 25 25 26 26 26 26 
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Drewno 49 49 50 51 51 52 52 53 
Odpady 
niebezpieczne 24 25 25 25 26 26 26 26 

Odpady mineralne  831 840 849 859 868 877 887 896 
Razem 2443 2470 2498 2525 2553 2581 2609 2636 
 
Całkowitą ilość wszystkich odpadów biodegradowalnych przedstawiono w tabeli 18. 
 
Tabela 19. Ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych w okresie perspektywicznym. 

Prognozowane ilości [Mg] Strumień odpadów 
komunalnych 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpady ulegające 
biodegradacji 879 889 899 909 919 929 939 949 

 
Przy założeniach zdefiniowanych na początku rozdziału oraz przy uwzględnieniu prognozy 
demograficznej dla gminy zauważalna jest tendencja do w miarę stałego zwiększania się ilości 
wytwarzanych na terenie gminy ilości odpadów komunalnych. Sytuację tą zobrazowano na rysunku 1. 
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Rys. 6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka w okresie 
perspektywicznym do 2017r 
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66..  CCEELLEE  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 polityce ekologicznej państwa.  Na niższym poziomie 
znajduje się Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa śląskiego. Cele w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa śląskiego zostały przedstawione w punkcie 
1.4. niniejszego opracowania. Na ich podstawie oraz aktualnych przepisów prawnych przyjęto następujące 
cele w zakresie gospodarki odpadami: 

•  ograniczenie ilości składowanych odpadów, 
•  rozwój selektywnej zbiorki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów, 

biodegradowalnych, 
•  wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
•  podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 
Głównymi założeniami planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wręczyca Wielka są zatem: rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w oparciu o zbieranie selektywne u �źródła� oraz redukcja 
strumienia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

66..11..  CCeellee  ww  zzaakkrreessiiee  ooddppaaddóóww  uulleeggaajjąąccyycchh  bbiiooddeeggrraaddaaccjjii  

Z prognozy ilości odpadów komunalnych jaka została sporządzona w punkcie 4 niniejszego opracowania 
wynika, że ilość odpadów biodegradowalnych jaka zostanie wytworzona w strumieniu odpadów komu-
nalnych będzie kształtowała się w sposób następujący (tabela 20).  
 
Tabela 20. Ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych w okresie perspektywicznym  do 2017r. 

Prognozowane ilości [Mg] Nazwa strumienia 
odpadów 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpady ulegające 
biodegradacji 879 889 899 909 919 929 939 949 

 
Według założeń Krajowego Programu Gospodarki Odpadami system gospodarowania odpadami 
komunalnymi powinien zapewnić stopniowe ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania, które powinno osiągnąć:  

a. do dnia 31 grudnia 2010 r. � do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,  

b. do dnia 31 grudnia 2013 r. � do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,  

c. do dnia 31 grudnia 2020 r. � do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji  

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r;  
Osiągnięcie takich poziomów na terenie gminy wydaję się być trudne bowiem, ze względu  na  charakter  
gminy  �  teren wiejski  �  główna część odpadów biodegradowalnych jest wydzielana ze strumienia 
odpadów komunalnych już  w  gospodarstwie  domowym  i  nie  jest  przekazywana  dalej,  lecz  
wykorzystywana  jako  materiał  wsadowy  do  kompostownia. Wydaje się, że można przyjąć, że  
rzeczywista  ilość  odpadów biodegradowalnych  przekazywanych  przez mieszkańców może  się  
kształtować  na  poziomie ok.  30%  ww. prognozowanych wielkości.   
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66..22..  CCeellee  ww  zzaakkrreessiiee  ooddppaaddóóww  wwiieellkkooggaabbaarryyttoowwyycchh,,  rreemmoonnttoowwoo--bbuuddoowwllaannyycchh    

Za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami przyjmuje się rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, w tym wyborów AGD i sprzętu elektronicznego, oraz uzyskanie następujących 
poziomów odzysku w gminie Wręczyca Wielka: 

•  w 2010 roku - 40%  
•  w 2015 roku - 70% 
•  w 2019 roku - 90% 

W przypadku odpadów remontowo-budowlanych określa się następujące poziomy odzysku: 
•  w 2010 roku - 50%  
•  w 2018 roku - 80%. 

W tabeli 21 przedstawiono szacunkowe wielkości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych oraz 
remontowo-budowlanych w okresie do 2017r oraz ilości przewidywane do selektywnego zbierania. 
 
Tabela 21. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych 
oraz zakładany poziom odzysku 

Prognozowane ilości [Mg] 
Odpady wielkogabarytowe Odpady remontowo-budowlane 

 

2010 2017 2010 2017 
Ilość 

wytwarzanych 
odpadów 

175 188 296 319 

Zakładany  
odzysk 70 131 148 160 

 

66..33..  CCeellee  ww  zzaakkrreessiiee  ooddppaaddóóww  ooppaakkoowwaanniioowwyycchh  

Poziomy odzysku surowców wtórnych determinowane są przez poziomy odzysku i recyklingu określone  
dla  odpadów  opakowaniowych  (rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14 czerwca  2007  roku  
w  sprawie  rocznych  poziomów  odzysku  i  recyklingu  odpadów opakowaniowych i poużytkowych; 
Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752).  
Za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami przyjmuje się uzyskanie następujących efektów w 
selektywnym zbieraniu odpadów przydatnych do recyklingu, w tym odpadów opakowaniowych 
wchodzących w strumień odpadów komunalnych do poziomu 10% ich ilości w 2010r oraz 15% ich ilości 
w 2015r. 
 
Tabela 22. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych przewidzianych do wytworzenia na terenie gminy 

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg] Strumień odpadów 
komunalnych 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Papier i tektura 293 296 300 303 306 310 313 316 
Odpady 
wielomateriałowe 73 74 75 76 77 77 78 79 

Tworzywa sztuczne 293 296 300 303 306 310 313 316 
Szkło 195 198 200 202 204 206 209 211 
Metale 122 123 125 126 128 129 130 132 
Drewno 49 49 50 51 51 52 52 53 
Razem 1025 1036 1050 1061 1072 1084 1095 1107 
Odzysk 102,5 103,6 105 106,1 107,2 162,6 164,25 166,05 
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66..44..  CCeellee  ww  zzaakkrreessiiee  ooddppaaddóóww  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  

Przewiduje się za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami osiąganie następujących poziomów  
selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych: 

•  w 2010 roku - 50%,  
•  w 2015 roku - 80%. 

 
W tabeli 23 przedstawiono szacunkowe wiekości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w 
strumieniu odpadów komunalnych w okresie do 2017r oraz ilości przewidywane do selektywnego 
zbierania. 
 
Tabela 23. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu  odpadów 
komunalnych oraz zakładany poziom odzysku 

Prognozowane ilości [Mg] 
Odpady niebezpieczne 

 

2010 2017 
Ilość wytwarzanych odpadów 24 26 

Zakładany odzysk 12 21 
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77..  OODDPPAADDYY  AAZZBBEESSTTOOWWEE  
W pewnym okresie z uwagi na specyficzne własności azbestu, takie jak: wysoka odporność na 

działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę, ogniotrwałość, dobre właściwości 
mechaniczne materiał ten był szeroko stosowany do wyrobu wielu produktów, w tym m.in: kocy 
gaśniczych, płytek podłogowych, mas natryskowych, rur a przede wszystkim do płyt azbestowo-
cementowych. Płyty azbestowo-cementowe (popularny eternit), zawierające przeciętnie 10% azbestu, 
stosowane były szeroko w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz energetyce. W wyniku 
badań stwierdzono jednak znaczący negatywny wpływ dla zdrowia ludzi. Zagrożenie dla zdrowia 
powodowane jest wnikaniem do organizmu poprzez układ oddechowy włókien azbestu. 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 złośliwych. Największy potencjał wywoływania nowotworów 
złośliwych u ludzi wykazują włókna o długości większej niż 8 µm i średnicy mniejszej niż 1,5 µs. W 
wyniku zaklasyfikowania azbestu do substancji kancerogennej zaprzestano wykorzystywania tego 
minerału, a istniejące materiały mają zostać zdjęte i unieszkodliwione. W Polsce na mocy ustawy z dnia 
19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, od 28 września 1998 obowiązuje 
całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, a od 18 marca 1999 r zakaz 
obrotu tymi wyrobami. 

Oddziaływanie czynników atmosferycznych (wiatr, grad), korozji biologicznej (mchy, porosty) 
inicjuje proces wietrzenia minerałów azbestowych i uwalnianie do atmosfery włókien azbestowych 
(zwanych fibrylami). Zatem stężenie pyłu azbestowego w gęstej zabudowie mieszkalnej jest potencjalnym 
zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców. Zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 
właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca obiektu zawierającego azbest powinien przeprowadzać 
kontrolę stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny ich stanu. Ponadto rozporządzenie to 
określa jakie warunki spełniać powinien wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z nim wykonawca musi uzyskać odpowiednią decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Pracownicy muszą posiadać odpowiednią 
wiedzę uzyskaną w wyniku przeszkolenia. Dobrze byłoby ponadto, aby wykonawca miał podpisane 
umowy ze składowiskiem, które przyjmuje odpady azbestowe, i przed uregulowaniem należności 
przedłożył stosowną kartę przekazania odpadu potwierdzającą przyjęcie określonej wagi na uprawnione 
składowisko. Takie działanie zapobiegnie �dzikiemu� zakopywaniu materiałów azbestowych przez 
nieuczciwych wykonawców. Jak wspomniano legalnym sposobem unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych jest ich składowanie. W województwie śląskim odpady azbestowe można deponować na 
składowisku w Knurowie, Świętochłowicach oraz Dąbrowie Górniczej. Ponadto na terenie województwa 
śląskiego przewiduje się wybudowanie do 2015 roku kolejnych dwóch składowisk. Transport odpadów na 
składowisko musi odbywać się wyspecjalizowanym sprzętem. Firma transportowa musi posiadać 
odpowiednią decyzję na transport. Orientacyjny koszt zdjęcia 1 m2 płyt eternitowych wynosi około 22-25 
zł/m2. Koszt ten obejmuje zdjęcie płyty, zabezpieczenie do transportu, koszty składowania, opłatę za 
korzystanie ze środowiska opłacaną marszałkowi województwa.  

77..11..  SSttaann  aakkttuuaallnnyy    

W gminie Wręczyca Wielka znajdują się posesje, w których dachy budynków mieszkalnych i 
gospodarczych pokryte są płytami azbestowo-cementowymi. W celu określenia ilości odpadów 
poproszono sołtysów o rozprowadzenie wśród mieszkańców ankiety, która pozwoliła zapoznać się ze 
skalą problemu na terenie gminy. Na jej podstawie powierzchnię dachów pokrytych eternitem 
oszczacowano na blisko 233 tys m2. Przyjmując średnią wagę 1m2 płyty cementowo-azbestowej na 13 kg 
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ilość odpadów azbestowych szacuje się na blisko 3 tys Mg. Do tej pory, ze względów finansowych, na 
terenie gminy Wręczyca Wielka nie podjęto działań zmierzających do wspierania mieszkańców w celu 
usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest.  
  

Tabela 24. Powierzchnia dachów pokrytych eternitem w poszczególnych miejscowościach gminy  

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 

RAZEM 233 155 
 

77..22..  SSttaann  ddoocceelloowwyy  oorraazz  cceellee    

Aktualnie na ostatnim etapie uzgodnień jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032. Celami są: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja 
negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz 
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Określone cele będą realizowane 
sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.  Zatem dla gminy 
Wręczyca Wielka w okresie perspektywicznym do 2017r głównym celem jest usunięcie conajmiej 50% 
tego typu wyrobów.  

Powyższe cele można osiągnąć po wykonaniu następujących zadań:  
•  opracowanie programu usuwania azbestu � program powinien określić harmonogram oraz ilości 

materiałów zawierających azbest po przeprowadzaniu szczegółowej inwentaryzacji na terenie 
gminy, uwzględniając przy tym założony poziom usunięcia materiałów do roku 2017. Program 
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usuwania azbestu powinien wskazywać również sposób  postępowania  (unieszkodliwiania)  z  
powstającymi  odpadami  zawierającymi azbest.  

•  wspieranie  osób  fizycznych  chętnych  we  własnym  zakresie  usuwać  z  własnych budynków 
materiały zawierające azbest � dofinansowanie  wymiany  pokryć  dachowych  lub  elewacji  
głównie  przez  fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (powiatowe i gminne).  
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88..  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  ZZMMIIEERRZZAAJJĄĄCCEE  DDOO  PPOOPPRRAAWWYY  GGOOSSPPOODDAARRKKII  
OODDPPAADDAAMMII  
 Minimalizacja wytwarzania odpadów komunalnych jest najbardziej pożądaną opcją postępowania 
z odpadami, promowaną w krajach Unii Europejskiej. W celu zachęcenia mieszkańców do zmniejszania 
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych można stosować działania, które obejmują m.in. : 
- kampanię edukacyjną. Podczas niej gmina powinna położyć szczególny nacisk na działania propagujące 
prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez uświadamianie społeczności lokalnej co do 
potrzeby ochrony środowiska przed odpadami, minimalizacji wytwarzanych odpadów, celowości 
selektywnej zbiórki dla zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów, a w konsekwencji 
oszczędności objętości eksploatacyjnej składowisk i poprawy standardów sanitarnych i estetycznych 
środowiska, w którym społeczność ta żyje.  
- kompostowanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych celem wykorzystania do nawożenia 
gleby 
- stosowanie instrumentów finansowych zachęcających do ograniczenia wytwarzanych ilości. 
 W dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi podstawowym 
elementem jest segregacja odpadów. Segregacja odpadów może być realizowana poprzez system 
selektywnej zbiórki �u źródła�, czyli w miejscu powstawania lub drogą tzw. segregacji wtórnej 
prowadzonej w zakładach unieszkodliwiania. Selektywna zbiórka odpadów �u źródła� powinna stanowić 
pierwszy element systemu gospodarki odpadami, niezależnie od przyjętej technologii zakładu 
unieszkodliwiania odpadów i uwarunkowań lokalnych systemu. Kontrolowanie systemu zorganizowanej 
zbiórki odpadów komunalnych w celu objęcia stosownymi umowami 100% mieszkańców oraz  rozwój 
selektywnej zbiórki  odpadów  to  jedne  z  podstawowych  kierunków  zmierzających do ograniczenia 
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 W zakresie selektywnej zbiórki pierwsze próby zostały już podjęte i system selekcji �u źródła� 
jest wdrażany. Aktualnie dotyczy on zbiórki odpadów takich, jak: makulatura, szkło oraz tworzywa 
sztuczne. Na terenie gminy funkcjonuje 16 punktów z wielopojemnikowym systemem zbiórki. W 
zabudowie jednorodzinnej kontynuowanie dotychczasowego systemu selektywnej zbiórki tworzyw 
sztucznych powinno zostać rozszerzone o zbiórkę szkła, papieru oraz metali. Rozwiązaniem dla 
selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego powinien być system oparty o tzw. �wystawkę�. Należy ustalić miejsca na terenie gminy 
oraz określić harmonogram odbioru. Należy również realizować system zbierania odpadów remontowo-
budowlanych poprzez system oparty na indywidualnych zleceniach. Przy zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej należy rozmieścić gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.  
 W zakresie frakcji biodegradowalnej należy wspierać indywidualne inicjatywy w zakresie 
unieszkodliwiania tej grupy odpadów. Należy przyjąć, że z uwagi na większościową zabudowę 
jednorodzinną preferowanym kierunkiem zagospodarowania frakcji odpadów biodegradowalnych będzie 
wykorzystanie tych odpadów w przydomowych kompostowniach.  
 W ramach selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych należy utworzyć Gminny Punkt 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, którego schemat ideowy przedstawia rysunek 7. Należy tu 
zaznaczyć, że faza zbierania odpadów niebezpiecznych potrzebuje doświadczonych fachowców 
zorientowanych w aktualnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, w tym przede wszystkim 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych oraz przepisów dotyczących sposobu transportowania. 
 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami muszą znaleźć 
oparcie w lokalnej społeczności, zatem włączenie wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka jest 
niezwykle pożądane, aby osiągnąć zakładane cele. 
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Rys. 7. Ideowy schemat gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych 
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99..  RROODDZZAAJJ  II  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  RREEAALLIIZZAACCJJII  
PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘĆĆ  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  
Tabela 25 przedstawia przewidywane zadania inwestycyjne w ramach poprawy gospodarki odpadami na 
terenie gminy Wręczyca Wielka. Zadania te będą realizowana w horyzoncie czasowym do roku 2013. 
Tabela 25 oprócz zadań uwzględnia również instytucje odpowiedzialne za realizację wymienionych 
zadań. Z kolei tabela 26 przedstawia działania wraz z instytucjami odpowiedzialnymi w okresie 
perspektywicznym 2017 r.  
 
Koszty inwestycyjne będą głównie ponoszone przez gminę Wręczyca Wielka. Sposoby finansowania oraz 
instrumenty finansowe służące do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy 
zostały przedstawione w następnym rozdziale. 
 
 



Aktualizacja �Planu Gospodarki Odpadami - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 42 

Tabela 25. Harmonogram czasowo-finansowy zadań zmierzających do poprawy jakości gospodarki odpadami na terenie gminy Wręczyca Wielka w 
okresie krótkoterminowym do roku 2013 

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna Termin realizacji Przewidywany koszt 

realizacji  
Źródło 

finansowania 
Jednostka 

współpracująca 
Opróżnianie pojemników z obiektów 
gminnych 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2013 330.000,- Budżet gminy 

(100%) 
firmy wywozowe 

Opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych z obiektów 
gminnych 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2013 112.000,- Budżet gminy 

(100%) 

firmy wywozowe 

Likwidacja dzikich składowisk 
odpadów 

Gmina  
Wręczyca Wielka, 2010-2011 60.000,- Budżet gminy 

(100%) 
 

Działania mające na celu 100%-owe 
objęcie mieszkańców zorganizowanym 
systemem zbiórki odpadów 
komunalnych  

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2011 10.000,- Budżet gminy 

(100%) 

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych  

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2013 130.000,- Budżet gminy 

(100%) 
firmy wywozowe 

Rozszerzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych o kolejne 
frakcje (biodegradowalne, 
wielkogabarytowe, remontowo-
budowlane, niebezpieczne, metale) 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2012 60.000,- Budżet gminy 

(100%) 

 

Systematyczna edukacja 
społeczeństwa w zakresie kreowania 
zachowań poprawiających gospodarkę 
odpadami 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010-2013 10.000,- 

WFOŚiGW 
(80%) 

Budżet gminy 
(20%) 

 

Opracowanie programu usuwania 
azbestu z terenu gminy wraz z 
tworzeniem bazy danych 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2010 30.000,- Budżet gminy 

(100%) 

 

Wspieranie osób fizycznych 
usuwających azbest  Gmina  

Wręczyca Wielka 2011- 2013 300.000,- 

WFOŚiGW 
(60%) 

Budżet gminy 
(40%) 

 

Organizacja punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych Gmina  

Wręczyca Wielka 2010-2011 100.000,- 

WFOŚiGW 
(75%) 

Budżet gminy 
(25%) 

 

RAZEM 1.142.000,- 
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Tabela 26. Harmonogram czasowo-finansowy zadań zmierzających do poprawy jakości gospodarki odpadami na terenie gminy Wręczyca Wielka w 
okresie długoterminowym do roku 2017 

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna Termin realizacji Przewidywany koszt 

realizacji  Źródło finansowania 

Opróżnianie pojemników z obiektów 
gminnych 

Gmina  
Wręczyca Wielka, 2014-2017 350.000,- Budżet gminy 

(100%) 
Opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych z obiektów 
gminnych 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2014-2017 80.000,- Budżet gminy 

(100%) 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych  

Gmina  
Wręczyca Wielka 2014-2017 150.000,- Budżet gminy 

(100%) 
Systematyczna edukacja 
społeczeństwa w zakresie kreowania 
zachowań poprawiających 
gospodarkę odpadami 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2014- 2017 10.000,- 

WFOŚiGW 
(80%) 

Budżet gminy 
(20%) 

Wspieranie indywidualnego 
zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych (ulotki, 
dofinansowanie kompostowników) 

Gmina  
Wręczyca Wielka 2014- 2017 20.000,- Budżet gminy (100%) 

Wspieranie osób fizycznych 
usuwających azbest  Gmina  

Wręczyca Wielka 2014- 2017 400.000,- 

WFOŚiGW 
(60%) 

Budżet gminy 
(40%) 

Funkcjonowanie punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych Gmina  

Wręczyca Wielka 2014-2017 50.000,- 

WFOŚiGW 
(75%) 

Budżet gminy 
(25%) 

RAZEM 1.060.000,- 



Aktualizacja �Planu Gospodarki Odpadami - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 44

1100..  SSPPOOSSOOBBYY  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII  OODDPPAADDAAMMII  
 Potrzeba realizacji określonych w harmonogramie działań z zakresu gospodarki odpadami 
wymaga sprawnie funkcjonującego systemu finansowania. Celem tej analizy jest określenie realności 
wykonania zamierzonych przedsięwzięć pod kątem możliwości ich sfinansowania przy dostępnych           
w gospodarce źródłach.  
 Koszty inwestycji dotyczące gospodarki odpadami mogą być pokrywane z następujących źródeł:  
 

•  środków własnych budżetu gminy - jako podstawowego i najtańszego źródła finansowania. W 
tym wypadku konieczne  jest wcześniejsze zaplanowanie tych wydatków w budżecie gminy; 

•  dotacji ze źródeł zewnętrznych � czyli dotacji ze źródeł unijnych takich jak: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego oraz źródeł krajowych głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 

•  pożyczek z funduszy celowych - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach i kredytów preferencyjnych głównie z Banku Ochrony Środowiska S.A. 
przy współpracy z WFOŚiGW; 

•  komercyjnych kredytów bankowych � jako uzupełniającego źródła finansowania inwestycji ze 
względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem; 

•  emisji obligacji komunalnych � czyli papierów wartościowych emitowanych przez samorząd 
terytorialny pod warunkiem, że dają one szansę pozyskania środków taniej niż kredyt bankowy.  

 
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z priorytetu V � Środowisko, Działania 5.2. 
Gospodarka odpadami przeznaczającego środki na projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, ich 
odzysku, unieszkodliwiania oraz recyklingu, a także działania dotyczące likwidacji dzikich składowisk 
odpadów. Wkład ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na to działanie   
w całym okresie funkcjonowania programu wynosi 40 mln euro, przy udziale krajowym nieco ponad 7 
mln euro. 
 WFOŚiGW w Katowicach, wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, 
przeznaczając środki finansowe między innymi na realizację priorytetu 2 Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. Kierunki działań w ramach tego priorytetu pokazuje Tabela 27. 
 
Tabela 27. Gospodarka odpadami � cele i priorytetowe kierunki działań dofinansowywane przez 
WFOŚiGW w Katowicach 
 

Cele 
krótkookresowe 

Priorytetowe kierunki działań 

 
1.1. Realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 

1.2. Realizacja zadań ograniczających i zapobiegających powstawaniu odpadów 
1.3. Realizacja zadań służących wykorzystaniu odpadów 
1.4. Realizacja zadań służących unieszkodliwianiu odpadów (z wyłączeniem budowy,  
rozbudowy i modernizacji  składowisk odpadów) 

1.5. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem 
ustawowym 

1. Ograniczanie 
obciążenia 
środowiska 
odpadami 

1.6. Współfinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami uzyskujących dofinansowanie ze 
środków zagranicznych 
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2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego 
2.2. Usuwanie  i unieszkodliwianie azbestu 

2.3. Likwidacja     zagrożeń      środowiskowych       powodowanych     zdeponowaniem 
 niebezpiecznych   odpadów 
2.4.  Zamykanie składowisk odpadów 

2. Zapewnienie 
bezpiecznego dla 
środowiska 
składowania 
odpadów  

2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz 
�dzikich wysypisk� 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowywuje 
przedsięwzięcia w formie pożyczek do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od efektów 
ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu. W przypadku łączenia w jednym zadaniu 
pożyczki z dotacją wysokość dofinansowania może stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych. Z kolei 
w przypadku zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych zaliczonych do I stopnia pilności dofinansowanie może wynieść do 100% 
kosztów kwalifikowanych. Jeśli chodzi o zasady przyznawania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach 
dofinansowywuje on do 100% kosztów kwalifikowanych dla zadań pozainwestycyjnych, z 
uwzględnieniem efektów zadania oraz możliwości finansowych Funduszu. W przypadku zadań 
inwestycyjnych wielkość ta wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Dotacje mogą być udzielane na 
następujące zadania inwestycyjne: 
 

a) likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów 
przez zakłady postawione w stan likwidacji bądź zlikwidowane, 

b) usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie 
odpowiedzialnego, 

c) likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, 
d) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej. 
 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. finansuje zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących 
ochronie środowiska. Warunki kredytowania obejmują w tym przypadku maksymalnie do 100% 
kosztów urządzeń przy okresie kredytowania do 5 lat. Oprocentowanie takiej inwestycji jest 
zmienne i ustalane na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.  
 Ponadto BOŚ S.A. udziela kredytów we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w ramach linii 
kredytowych na działania dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 
Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz 
wspólnot mieszkaniowych. 
 Warunki kredytowania stanowią: 

a) kwota kredytu: do 90% całkowitych nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 300.000 zł;   
b) okres spłaty kredytu: do 7 lat od terminu zakończenia zadania, w tym okres karencji, odsetki płatne 

miesięcznie;  
c) okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy licząc od terminu zakończenia zadania 

określonego w umowie kredytowej; 
d) okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy;  
e) oprocentowanie: 0,6 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym;  
f) prowizja przygotowawcza: 1,0% wartości przyznanego kredytu.  

 
 Coraz częściej za przychody umożliwiające realizację działań inwestycyjnych w zakresie 
gospodarki odpadami traktowane są również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu 
odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów. Istotne są 
jednak prowadzane na szeroką skalę akcje edukacyjne wśród całej społeczności gminy.  
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 Do dodatkowych źródeł finansowania działań w zakresie gospodarki odpadami można zaliczyć 
opłatę produktową rozumianą jako opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku 
wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, takich jak: z tworzyw sztucznych, 
aluminium, stali w tym blachy stalowej, papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, drewna, o których 
mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na 
rynek krajowy produktów takich jak: oleje smarowe, opony nowe pneumatyczne, opony bieżnikowe, 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Dz. U.      
z 2001 r. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.) Zgodnie z art. 29 tej ustawy wpływy z tytułu opłaty produktowej od 
wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy 
są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminach do dnia 31 maja 
oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy 
Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei Wojewódzkie 
Fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia przekazują gminom te środki, 
proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych 
w sprawozdaniach, składanych przez gminę. Środki te, muszą być wydatkowane przez gminę na działania 
w zakresie:  

a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.  

 Z kolei wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym 
Narodowego Funduszu. Środki te fundusz przeznacza na: 

a) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu 
i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon, lamp wyładowczych; 

b) zbieranie i regeneracje odpadów poużytkowych z olejów smarowych; 
c) finansowanie działań wykonywanych przez gminy w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

poużytkowych z: opon, olejów smarowych oraz lamp wyładowczych. 



Aktualizacja �Planu Gospodarki Odpadami - Gmina Wręczyca Wielka� na lata 2010-2013 
 

 47

1111..  MMOONNIITTOORRIINNGG  II  OOCCEENNAA  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAAMMIIEERRZZOONNYYCCHH  
CCEELLÓÓWW  

Proponowane działania zmierzające do osiągania założonych celów wymagają kontroli. Właściwy 
będzie tu system monitorowania, którego podstawowym celem jest określenie ilości odpadów 
wytwarzanych na terenie gminy Wręczyca Wielka oraz osiąganych poziomów recyklingu. Wyniki takiego 
monitoringu umożliwią ocenę czy i w jakim stopniu założone w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Wręczyca Wielka działania są realizowane i skutkują osiąganiem przewidzianych celów, prowadzących do 
poprawy gospodarki odpadami. Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności w 
realizacji przedsięwzięć oraz ocenę zaangażowania poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za ich 
wykonanie. 

Generalnie dane do monitoringu i oceny założonych celów proponuje się pozyskiwać poprzez: 
kontrole własne, kontrole WIOŚ, korzystanie z sieci monitoringu środowiska oraz zbieranie informacji od 
przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. 

Podstawą kontroli realizacji zapisów Planu... będzie sprawozdawczość prowadzona w oparciu o 
określone wskaźniki umożliwiające śledzenie zmian, ich postęp i wielkości w ujęciu liczbowym bądź 
opisowym. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Planu..., można posługiwać się wskaźnikami 
monitorowania osiągania celów przyjętych w KPGO 2010 (tabela 28) lub zaproponowanym zestawem 
wskaźników zamieszczonymi w tabeli 29. Istnieje oczywiście możliwość korygowania zaprojektowanego 
zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia monitoringu celem lepszego dopasowania do realizacji 
określonych działań.   

 
Tabela 28. Wskaźniki monitorowania osiąganych celów przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami 2010 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

1. Liczba mieszkańców w gminie l.osób 
2. Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych 
l.osób 

3. Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów komunalnych 

% 

4. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 
5. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 
6. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 

komunalne 
Mg 

7. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych 
przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 

Mg 

8. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, 
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 

% 

9. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi 

Mg 

10. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 

% 

11. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne składowanych bez przetwarzania 

Mg 

12. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane 
odpady komunalne składowanych bez przetwarzania 

% 

13. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 

Mg 
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14. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 

% 

15. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 
recyklingowi organicznemu 

Mg 

16. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, 
poddanych recyklingowi organicznemu 

% 

17. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 

Mg 

18. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 

% 

19. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
składowaniu 

Mg 

20. Odsetek masy komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
składowaniu 

% 

21. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995r 

Mg 

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

% 

 
 

Tabela 29. Wskaźniki monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka 

Lp. Wskaźnik Jednostka 

1. Liczba mieszkańców w gminie l.osób 
2. Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych l.osób 

3. Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów komunalnych % 

4. Masa wytworzonych odpadów komunalnych Mg 
5. Masa zebranych odpadów komunalnych  Mg 
6. Masa wytwarzanych odpadów komunalnych/mieszkańca kg/M 
7. Masa zebranych odpadów komunalnych/mieszkańca kg/M 
8. Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych, w tym: tworzywa 

sztuczne, papier i makulatura, szkło, metale Mg 

9. Masa odzyskiwanych odpadów opakowaniowych, w tym: tworzywa 
sztuczne, papier i makulatura, szkło, metale Mg 

10. Ilość zebranych selektywnie odpadów: wielkogabarytowych  
remontowo � budowlanych, niebezpiecznych, ulegających 
biodegradacji  

Mg 

11. Masa usuniętych odpadów azbestowych Mg 
12. Ilość i rodzaj kampanii edukacyjno-informacyjnych szt 
13. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 

odpadami  
ocena jakościowa 

14. Nakłady finansowe na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i 
pozainwestycyjne) 

tys zł. 
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1122..  AANNAALLIIZZAA  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIAA  ZZAAKKTTUUAALLIIZZOOWWAANNEEGGOO  PPGGOO  
NNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  

 
Przeprowadzona analiza stanu istniejącego stwierdza, że aktualnie gospodarka odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Wręczyca Wielka opiera się na zbieraniu odpadów zmieszanych, które 
następnie kierowane są do unieszkodliwienia poprzez metodę składowania. System ten działa w oparciu o 
zatwierdzony plan przyjęty Uchwałą Nr XIV/143/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 
2004 r. �Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka�. Prawidłowe jest dążenie do 100% 
zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych - obecnie 90,2% wszystkich gospodarstw w gminie jest 
objęta taką zbiórką. Gorzej jest ze skutecznością selektywnej zbiórki mimo jej sukcesywnego wdrażania. 
Selektywnie zbierane odpady surowcowe (głównie opakowaniowe) stanowią ok. 3% całkowitej masy 
zbieranych odpadów komunalnych. Jest to dużo poniżej zakładanych do osiągnięcia poziomów odzysku i 
recyklingu dla poszczególnych frakcji odpadów. Należy przyjąć, że na składowiska zatem trafiają w 
większości również odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane jak i zdecydowana większość 
strumienia odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych. Jak wspomniano 
na wstępie gminie nie udało się również osiągnąć zakładanego poziomu 100% w przypadku objęcia 
wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów, choć przyznać należy że 
jest on mimo wszystko wysoki. Z powodu nie objęcia 100% mieszkańców część odpadów trafia w sposób 
niekontrolowany bezpośrednio do środowiska powodując powstawanie tzw. �dzikich wysypisk�. Ponadto 
ilość odpadów zbieranych przez uprawnione podmioty gospodarcze rożni się znacząco od teoretycznie 
wskaźnikowo obliczonej ilości odpadów, które powstają na terenie gminy. Sugeruje to, że część odpadów 
komunalnych jest spalana w sposób niekontrolowany w piecach centralnego ogrzewania, co może 
prowadzić do emisji szeregu niebezpiecznych związków chemicznych np. takich jak: chlorowodór, 
fluorowodór, związki dioksyn i furanów. Te nieprawidłowości wynikają przede wszystkich z braku 
uświadomienia społeczeństwa jak i czynników ekonomicznych. Brak jest również skutecznych 
instrumentów i sankcji dla dyscyplinowania właściwego postępowania z odpadami.W aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla gminy Wręczyca Wielaka na lata 2010-2013 z perspektywą 2014-2017 przyjęto 
kontynuację dotychczasowych działań prowadzonych na terenie gminy ze szczególnych zwróceniem 
uwagi na rozwijanie dotychczasowego systemu w zakresie efektywności zbierania, w tym przede 
wszystkim selektywnego, jak również zwrócenie uwagi na niekontrolowane spalanie odpadów. Stan  
środowiska w gminie Wręczyca Wielka w odniesieniu do wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i 
powietrza przedstawiono w projekcie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca 
Wielka. Potencjalne zmiany tego stanu, w przypadku braku realizacji projektowanego planu gospodarki 
odpadami, dotyczyć będą pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych, spowodowanej 
przede wszystkim migracją zanieczyszczeń z �dzikich wysypisk�. Działania mające na celu likwidację 
takich obiektów oraz  rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na element selektywnej zbiórki, są podstawowym elementem planowanym w 
kolejnych latach funkcjonowania zaktualizowanego planu gospodarki odpadami. 

1122..11..  OOkkrreeśślleenniiee  wwppłłyywwuu  rroozzwwiiąązzaańń  oobbjjęęttyycchh  ppllaanneemm  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  

Oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu gospodarowania odpadami wiązać się będzie 
przede wszystkim z działaniem gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych oraz 
deponowaniem odpadów na składowiskach odpadów poza terenem gminy, na które wywożone będą 
odpady poprzez firmy wywozowe. Zaproponowane działania, zgodne zresztą z dokumentami wyższego 
szczebla, ukierunkowują system gospodarki na wdrażanie w pierwszej kolejności procesów odzysku, a 
dopiero w ostatecznym układzie unieszkodliwianie poprzez składowanie. Przyczyni się to z pewnością do 
ograniczenia zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Dlatego ważne jest w tym układzie likwidowanie 
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na terenie gminy �dzikich wysypisk�, gdyż te mimo że mają ograniczony zasięg mają zdecydowany 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, stanowiąc zagrożenie dla czystości wód podziemnych, 
powierzchniowych oraz powierzchni ziemi poprzez zagrożenie sanitarne. Objęcie wszystkich 
mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego 
pozbywania się odpadów i przeciwdziałać będzie powstawaniu nowych �dzikich wysypisk odpadów�. 
Wzrost ilości zbiórki odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na 
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko 
zakrojonej akcji edukacyjno � informacyjnej wśród społeczeństwa propagujące postawy proekologiczne, 
w tym również zaprzestanie spalania odpadów w indywidualnych piecach centralnego ogrzewania oraz 
racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców. Postawą proekologiczną będzie również 
kompostowanie selektywnie wydzielonej frakcji biodegradowalnej w przydomowych kompostowniach. W 
wyniku procesu kompostowania odzyskuje się produkt, który może być wykorzystywany do nawożenia  
pól i wzbogacania gleb, pod warunkiem oczywiście spełnienia kryterium czystości bakteriologicznej i 
zawartości metali ciężkich. Kompost zawierający  znaczny  udział  metali  ciężkich  nie  może  być  
stosowany  do  celów rolniczych, ze względu na stwarzanie zagrożenia dla upraw i środowiska. Taki 
produkt może być stosowany do rekultywacji składowisk. W zakresie odpadów niebezpiecznych zakłada 
się, że gminny punkt odpadów niebezpiecznych wyposażony będzie w specjalistyczne pojemniki na 
poszczególne odpady niebezpieczne oraz prowadzony będzie przez przeszkolony personel. Punkt 
przyjmował będzie odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 
przywożonych z terenu gminy przez mieszkańców. Punkt nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska. 
Jednym z wiodących problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy 
jest temat azbestu. Niezbędnym czynnikiem realizacji działań w tym zakresie jest wdrożenie określonych 
mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z demontażem, 
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na legalnie działającym składowisku. 
Działania zaproponowane w tym zakresie w projekcie Planu�. wpłyną korzystnie na stan środowiska w 
gminie, w szczególności na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a przez to zdrowie ludzi. 
W przypadku braku realizacji zadań z tego zakresu i odkładanie ich w czasie może nastąpić 
zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie azbestu. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja działań w ramach Planu� będzie wpływać na 
zmniejszenie oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko poprzez: 

•  selektywne zbieranie odpadów, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie we właściwych z 
punktu wymagań ochrony środowiskach instalacjach, 

•  maksymalizację odzysku i recyklingu odpadów posiadających wartość materiałową i użytkową, 
•  ograniczenie emisji do środowiska zanieczyszczeń pochodzących z nielegalnych składowisk 

odpadów, 
•  ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne poprzez 

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i przedsiębiorców w wyniku skłonienia ich 
do zaprzestania spalania odpadów w indywidualnych instalacjach centralnego ogrzewania, 

•  ograniczenie masy składowanych odpadów, co wiąże się m.in. z ograniczeniem do składowania 
tylko tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające wartość materiałową i 
energetyczną, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niebezpieczne. 

 
Założone  cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy 
Wręczyca Wielka są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa oraz 
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz pozostałymi dokumentami wyższego rzędu. 
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1122..22..  MMoożżlliiwwoośśccii  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  ooddppaaddóóww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  wwooddnnee  nnaa  tteerreenniiee  ggmmiinnyy  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka nie funkonuje składowisko odpadów komunalnych. Odpady 
wywożone są poza teren gminy. Nie jest również planowana budowa takiej instalacji jak również 
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na środowisko wodne negatywnie 
funkcjonują nielegalne miejsca składowania odpadów, tzw. �dzikie wysypiska�. Należy realizować proces 
usuwania taich miejsc celem usunięcia zagrożenia dla czystości wód podziemnych i powierzchniowych. 

1122..33..  WWnniioosskkii  zz  aannaalliizzyy  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka została sporządzona zgodnie ze 
Strategią Rozwoju Kraju, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz 
odpowiednimi  istniejącymi  dokumentami  szczebla wyższego. Niniejszy Plan � uwzględnia zapisy 
zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Określa on: 

•  Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prognozowanymi zmianami w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, 

•  Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być poddane procesom 
odzysku lub unieszkodliwiania,  

•  Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  
•  Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, 

prawidłowego z nimi postępowania, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających 
biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych,   

•  Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie  

•  Projektowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, 
•  Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,  
•  System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.  

Aktualnie gospodarka odpadami na terenie gminy Wręczyca Wielka jest prowadzona zgodnie z przyjętym 
Uchwałą Nr XIV/143/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004 r. �Planem Gospodarki 
Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka�, który stanowi podstawowy instrument polityki ekologicznej 
gminy w zakresie gospodarki odpadami. Prowadzona gospodarka polega głównie na zbiórce odpadów 
komunalnych i deponowaniu ich na składowiskach poza terenem gminy. Aktualny system gospodarki 
odpadami na terenie gminy opiera się zatem na składowaniu opadów. Słabo rozwinięta jest selektywna 
zbiórka prowadzaca do odzysku odpadów, która kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Wiążą się z 
tym określone zagrożenia dla środowiska wynikające między innymi z braku selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. Jedynie obowiązujący 
system zbiórki zużytych baterii (w jednostkach oświaty czy innych obiektach użyteczności publicznej) 
minimalizuje negatywne oddziaływanie tych odpadów w wyniku eliminacji zagrożenia dla wód 
powierzchniowych oraz podziemnych. W związku z tym w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
gminy Wręczyca Wielak przyjęteo takie rozwiązania, które promują odzysk jako podstawowy sposób 
postepowania z odpadami. Unieszkodliwianiu poprzez składowanie powinno nastepować dopiero wtedy 
gdy nie ma możliwości zagospodarowania określonej frakcji odpadów komunalnych.  
Podsumowując można stwierdzić, że proponowane zadania do realizacji mają pozytywny wpływ na 
środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie znajduje uzasadnienia. Poprawa stanu 
środowiska nastąpi w zakresie: 

•  ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez minimalizację powstawania 
nielegalnych składowisk (dzikie wysypiska), 

•  zmniejszenia stopnia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia 
zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych,  
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•  ochrony zasobów surowców naturalnych w  związku z rozbudową  systemu selektywnej zbiórki 
odpadów i odzysku surowców wtórnych. 

Z kolei brak realizacji planu będzie pogłębiał problemy w zakresie środowiska poprzez: 
•  zwiększoną emisja pyłów i gazów do atmosfery co skutkować będzie pogorszeniem jakości 

powietrza,  
•  zanieczyszczenie jakości powietrza w wyniku spalania odpadów w indywidualnych kotłach 

centralnego ogrzewania, 
•  zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku infiltracji zanieczyszczeń z 

�dzikich wysypisk odpadów�, 
•  zanieczyszczenie gleb, straty w bioróżnorodności w wyniku infiltracji zanieczyszczeń z �dzikich 

wysypisk odpadów�, 
•  niszczenie zasobów leśnych � występowanie �dzikich wysypisk odpadów�, 
•  zagrożenie zdrowia ludzi w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi 

azbest, 
•  negatywne oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska w wyniku niewłaściwego 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi, 
przez co wystąpi stan zagrożenia dla środowiska gminy i jej estetyki. Brak kontroli nad przepływem 
odpadów komunalnych powodowaz może powstawania �dzikich wysypisk odpadów�. 
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1133..  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  WW  JJĘĘZZYYKKUU  NNIIEESSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNYYMM  
Niniejsza aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wręczyca Wielka została opracowana 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz dokumentami nadrzędnymi, takimi jak: Polityka 
Ekologiczna Państwa na lata 2009 � 2012 z perspektywą do roku 2016, Krajowy Plan Gospodarki  
Odpadami 2010, aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz powiatowy plan 
gospodarki odpadami dla powiatu kłobuckiego.  
 
Aktualizacja  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Wręczyca Wielka  została  opracowana  zgodnie  
z Ustawą  z dnia 27  kwietnia 2001  r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627  ze zmianami) 
oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001  r. o odpadach  (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 ze zmianami).  Zakres 
niniejszego opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w 
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami znowelizowanego Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 13 marca 2006. Zgodnie z zapisami wymienionych rozporządzeń gminny plan 
gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w  
strumieniu odpadów komunalnych. 
 
Głównym źródłem wytwarzania odpadów komunalnych w gminie są przede wszystkim gospodarstwa 
domowe. Zgodnie z definicją przez odpady komunalne rozumie się również 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. Mowa tu o 
odpadach pochodzących z instytucji użyteczności publicznej, z terenów zieleni zorganizowanej, części 
socjalnej zakładów produkcyjnych itp. 
 
Aktualnie gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona zgodnie z Uchwałą nr XXIV/225/06 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania porządku i 
czystości obowiązującego na terenie gminy. Zgodnie z zapisami regulaminu gospodarka odpadami polega 
głównie na zbiórce odpadów komunalnych, m.in. poprzez selektywną zbiórkę prowadzącą do odzysku i 
przekazanie odpadów firmie wywozowej. 
 
Ocena stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi oparto na informacjach uzyskanych w 
Urzędzie Gminy, jak również od firm wywozowych świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami 
na terenie gminy. W oparciu o te dane określono bilans odpadów. Całość odpadów z terenu gminy jest 
unieszkodliwiana poprzez składowanie głównie na składowisku zlokalizowanym poza terenem gminy � 
jest to przede wszystkim składowisko we Wrzosowej (Sobuczyna). 
 
Selektywna zbiórka odpadów �u źródła� jest prowadzona na niewielką skalę. W 2008 roku zbiórka 
selektywna stanowiła jedynie 3% zebranych komunalnych odpadów zmieszanych. Nie jest prowadzona 
selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a odpady niebezpieczne (zużyte baterie) oraz 
remontowo-budowlane są selektywnie zbierane na minimalną skalę. Należy zatem wzmocnić selektywną 
zbiórkę odpadów, tak by jej skuteczność co roku wzrastała. Niezmiernie istotne są działania edukacyjne, 
które podnosić będą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy. 
 
W oparciu o analizę stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami, prognozę demograficzną oraz 
gospodarczą przeprowadzono prognozę ilości odpadów w okresie do roku 2017, a następnie określono 
cele i działania niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami na terenie gminy. Cele 
wynikają z następujących zasad postępowania z odpadami: 

•  zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów, 
•  zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, 
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•  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. 

Cele i niezbędne do ich osiągnięcia działania scharakteryzowano pod względem czasowym oraz 
przypisano źródła finansowania. 
 
Podstawą  właściwego  systemu  oceny  realizacji  Planu�  jest  prawidłowy  system sprawozdawczości  
oparty  na  wskaźnikach  stanu  środowiska  i  wskaźnikach  świadomości  ekologicznej.  Taki zestaw 
wskaźników zaproponowano w niniejszej aktualizacji Planu �. Prowadzona na bieżąco sprawozdawczość 
pozwoli na rozpoznanie trudności w realizacji przedsięwzięć oraz ocenę zaangażowania poszczególnych 
jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie.  
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