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I. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa formalno-prawna  
 

Podstawą opracowania „Planu gospodarki odpadami dla gminy Popielów na lata 2004-2007 z 

perspektywą do roku 2011” jest umowa pomiędzy: Gminą Popielów, ul.Opolska 13, 46-090 Popielów, 

a Firmą FINANSE & ŚRODOWISKO, Kosowce 7, 46-024 Dąbrówka Łubniańska. 

 

Wójt gminy Popielów jest zobligowany do sporządzania Planu gospodarki odpadami 

obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 

62, poz.628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3 art.14-16 wprowadza obowiązek 

opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany 

gospodarki odpadami zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) stanowią 

część programów ochrony środowiska. Projekt planu gospodarki odpadami dla gminy Popielów na 

lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011 podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa 

opolskiego oraz przez zarząd powiatu opolskiego. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących 

planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w 

tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art.14.8). Sprawozdanie z realizacji zadań wytyczonych 

w palnie gospodarki odpadami, składane jest co 2 lata radzie gminy (art.14.13), natomiast jego 

aktualizacja nastąpi nie później niż po upływie 4 lat (art.14.14). Za aktualizację, odpowiedzialny jest 

Wójt gminy Popielów. 

 

1.4.    Zakres i cel opracowania  
 

Zakres niniejszego opracowania został określony w oparciu o zapisy zawarte w aktualnie 

obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami a przede wszystkim w oparciu o 

zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003r). Zgodnie z § 4 

Rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami określa: 

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:  

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów 

komunalnych,  

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,  

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,  

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

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;  

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian 

demograficznych i gospodarczych;  

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:  

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
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b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu 

oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych, 

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów; 

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i 

opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze 

wskazaniem miejsca unieszkodliwiania 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 pozwalających na określenie sposobu 

oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z 

uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

  

Uwzględniając zapisy ustawy o odpadach (atrt.15.7) plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie 

rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej 

teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, 

odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz inne odpady 

niebezpieczne w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu gospodarki odpadami dla gminy Popielów jest Plan 

gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego.  

Wzorem krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami w planie dokonano 

podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy: 

- odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, odpady opakowaniowe, 

- odpady powstające w sektorze gospodarczym, 

- odpady niebezpieczne.  

 

Celem ogólnym opracowania jest realizacja polityki ekologicznej państwa, której podstawowymi 

zasadami w zakresie gospodarki odpadami są: 

- minimalizacja i zapobieganie u źródła powstawaniu odpadów, 

- odzysk materiałów z odpadów poprzez recykling, powtórne wykorzystanie, regenerację lub 

przez jakikolwiek inny proces mający na celu odzyskanie surowców wtórnych, 

- wykorzystanie odpadów jako źródła energii. 

 

Celem bezpośrednim gminnego planu gospodarki odpadami jest określenie zakresu zadań 

koniecznych do zapewnienia spójnej gospodarki odpadami w gminie Popielów, w taki sposób, aby 

zapewnić ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 

organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu 

technicznego istniejącej infrastruktury. Opracowując Plan gospodarki odpadami wykorzystano zapisy 

zawarte w: 

II Polityce Ekologicznej Państwa, 

- Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010, 

- Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, 

- Planie Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim, 

- Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego 

- Planie przestrzennego zagospodarowania województwa opolskiego, 

- Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015,  
- Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Rejonie Południowej 

Polski. 
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1.5.Metodyka opracowania 
 

Opracowanie Planu przebiegało w dwóch etapach: 

- I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz wielu dokumentów 

strategicznych szczebla wojewódzkiego i krajowego. Następnie została opracowana ankieta 

dotycząca aktualnej gospodarki odpadami, prowadzonej na terenie gminy będąca podstawą 

szczegółowej oceny aktualnego stanu. 

- II etap – związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy w zakresie gospodarki 

odpadami, kierunków działań oraz programu wykonawczego do nich. Cele gminne zostały 

określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, wymaganiami Unii Europejskiej oraz 

specyfiką regionu. 

 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska i Ustawy o odpadach duży nacisk położono 

na włączenie społeczności lokalnych na każdym etapie przygotowania planu. W procesie tym zwanym 

procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak: 

- spotkania robocze, 

- bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi. 

Projekt planu gminnego, opracowany we współpracy z wieloma partnerami, będzie skierowany do 

przyjęcia przez wójta gminy a następnie przedłożony do zaopiniowania przez zarząd powiatu oraz 

zarząd województwa opolskiego. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Planem 

jest przyjęcie go przez radę gminy w formie uchwały. 

 

1.4. Terminologia 
 

W opracowaniu użyta terminologia posiada następujące znaczenie: 

- gospodarowanie odpadami – jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w 

tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 

- kompostownia – zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia biologicznego na 

kompost, ze względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do procesu i sposób 

wykorzystania kompostu, jak również warunki lokalizacyjne stosuje się różny stopień 

wyposażenia w środki techniczne, kompostowanie może przebiegać w komorach zamkniętych 

(bioreaktory) w warunkach naturalnych ( kompostowanie pryzmowe) lub w układzie pryzmowym 

(komory i pryzmy),  

- odpady – każda substancja lub przedmiot należący do jednej kategorii określonych w załączniku 

nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich 

pozbycia jest zobowiązany, 

- odpady niebezpieczne – odpady: 

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 ustawy o 

odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 

do ustawy o odpadach lub  

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do 

ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr do 

ustawy o odpadach, 

- odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym, są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 

wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość w tych odpadach oraz 

zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 

nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód 

powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi; 

- odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie 

zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
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względu na charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych, 

- odpady ulegające biodegradacji – odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu 

przy udziale mikroorganizmów, 

- odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz 

prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, 

- odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem leczeniem zwierząt lub 

świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych o 

doświadczeniach na zwierzętach, 

- odpady wielkogabarytowe – odpady takie jak stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, 

części maszyn rolniczych lub całe maszyny już nie używane w gospodarstwach rolnych itp.; 

których nie można zbierać w ramach normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z 

powodu ich rozmiaru , zalicza się do nich również wraki pojazdów mechanicznych 

- odpady z obiektów infrastruktury – odpady powstające w urzędach organów administracji 

publicznej, zakładach opieki zdrowotnej ( bez odpadów niebezpiecznych) opieki społecznej, 

szkołach i placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-

oświatowych oraz jednostkach więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich, 

- magazynowanie odpadów – jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed 

ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem, 

- posiadacz odpadów –to każdy, kto faktycznie włada odpadami ( wytwórca odpadów, inna osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniewa się, że władający powierzchnią 

ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości, 

- recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnych przetwarzaniu substancji lub materiałów 

zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o 

przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem 

odzysku energii, 

-  recykling organiczny – to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie , lub beztlenowa odpadów, 

które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 

mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na 

składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny, 

- składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów 

- wytwórca odpadów – to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów 

oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące 

zmianę charakteru lub składu tych odpadów,   

- zbieranie odpadów – każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 

segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

- zbieranie selektywne – jest wymogiem ustawy o odpadach. Jest to system oddzielnego zbierania 

dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem według jasno określonych cech. Zbieranie 

selektywne może być realizowane wg różnych systemów zbierania, najczęściej uzależnionych od 

rodzaju zabudowy i będącego w dyspozycji sprzętu do zbierania i wywozu. Selektywną zbiórkę 

od drzwi do drzwi realizuje się zestawem pojemników wyróżniających się barwą. System 

zbierania przy krawężniku bazuje na zbieraniu części odpadów (surowców wtórnych) w worki 

foliowe. Ułatwieniem w prowadzeniu zbiórki dla mieszkańca mogą być stelaże do worków.  
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

1. DANE OGÓLNE O GMINIE 
 

1.1. Lokalizacja 

 

Gmina Popielów położona jest w północno-zachodniej części województwa opolskiego  

w powiecie opolskim. Graniczy ona od zachodu z gminami Skarbimierz i Lubsza, od północy  

z gminą Świerczów, od wschodu z gminami Pokój i Dobrzeń Wielki, od południa  

z gminami Dąbrowa i Lewin Brzeski.  

Gminę Popielów tworzy 12 sołectw: Popielów, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Kaniów, 

Lubienia, Kolonia Popielowska, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa, Karłowice, Kurznie oraz Kuźnica 

Katowska. 

 
Tabela 1. Ccharakterystyka miejscowości gminy Popielów 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba 

mieszkańców 

Rok 2003 

Ilość posesji Powierzchnia 

ogólna 

[ha] 

Lasy 

% ogółu 

powierzchni 

Użytki rolne 

 

[ha] 

1.  Popielów 2 282 618 3 316 45 1 662 

2.  Stare Siołkowice 2 075 604 1505 67 1 286 

3.  Karłowice 1 305 317 1 882 52 779 

4.  Stobrawa 474 122 1 600 30 942 

5.  Nowe Siołkowice 429 127 610 42 310 

6.  Kurznie  493 115 1461 36 887 

7.  Lubienia 387 103 1794 78 370 

8.  Kaniów 317 91 1910 89 175 

9.  Rybna 285 79 783 9 634 

10.  Stare Kolnie 221 59 540 3 464 

11.  Kuźnica Katowska 146 40 1798 73 448 

12.  Popielowska Kolnia 137 39 334 3 310 

13.  Razem 8551 2314 17 533 527 8 267 
Źródło: Dane ankietowe z gminy Popielów 

 

1.2. Dane demograficzne 
 

Do analizy uwarunkowań demograficznych przyjęto rok bazowy 1999 oraz lata 2000, 2001, 2002 

zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Województwa Opolskiego oraz rok 2003 zgodnie z danymi z 

Urzędu Gminy. Obszar gminy Popielów w roku 2003 zamieszkiwało 8 551 osób, a w miejscowości 

Popielów – ośrodku gminnym zamieszkiwało 2281 osób, co stanowi 26,6% mieszkańców gminy. 

 
Tabela 2. Ludność gminy Popielów w latach1999-2003 

Gmina Ludność gminy Popielów w latach: 

 

1999rok 2000 rok 2001rok 2002rok 2003rok 

Popielów 8738 

 

8725 8699 8574 8551 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 

 

Analiza ostatnich 5 lat wykazała, że ludność gminy Popielów ma tendencje malejące, które wynoszą 

średnio 2 % rocznie. 
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Tabela 3 .  Ludność gminy Popielów w latach 1999-2003 

Gmina Ludność 

1999 2003  Zmiany w okresie 1999-2003 

w osobach % 

Popielów 8738 8551 -187 2 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 

 

 

Ruch naturalny ludności 

 

Ruch naturalny ludności gminy Popielów w ostatnich latach cechują ujemne wskaźniki przyrostu 

naturalnego, który średnio w okresie od 1999-2002 wynosi w liczbach bezwzględnych –15. 

 
Tabela 4. Przyrost naturalny w latach 1999-2002 

 Przyrost naturalny  Wartość przyrostu naturalnego 

1999 2000 2001 2002 

 Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych 4 2 -22 -14 

 Przyrost naturalny na 1000ludności  0,5 0,2 -2,6 -1,6 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 

 

 

Ruch wędrówkowy 

 

Złą sytuację demograficzną gminy Popielów wyrażającą się niskimi wskaźnikami przyrostu 

naturalnego pogłębiają występujące procesy migracyjne. Ogółem saldo migracji na przestrzeni 4 lat 

jest ujemne i wynosi średnio – 36. 

 
Tabela 5. Migracje w gminie Popielów 

Migracja 1999 2000 2001 2002 

 

Saldo migracji -35 -62 -40 -43 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 
 

Prognoza demograficzna 

 

Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do roku 2010 znacznie 

zwiększonej liczby urodzin, czyli wystąpienia wyżu demograficznego. Przedstawione procesy 

demograficzne zachodzące w minionym okresie w gminie Popielów, nie dają również podstaw przy 

wykształconych funkcjach na obszarach wiejskich do przewidywania korzystnych zmian 

ludnościowych. Korzystne zmiany mogą się pojawić, ale tylko w sytuacji, gdy nastąpi wzrost liczby 

miejsc pracy i tym samym zostanie ograniczona migracja zagraniczna spowodowana złą ekonomią.  
Demografowie przewidują, że dopiero po roku 2010 liczba ludności w kraju ustabilizuje się,                 

a obserwując tendencje zachodzące w krajach Unii Europejskiej, nieznacznie wzrośnie. Tendencje 

obserwowane w Polsce, można przyjąć za miarodajne również dla gminy Popielów. Biorąc pod uwagę 

istniejące uwarunkowania demograficzne przyjęto, że ludność gminy Popielów w dalszym ciągu 

będzie maleć średnio o 15 osób rocznie i w roku 2010 wynosić będzie 8446 mieszkańców. Poziom ten 

utrzymywać się będzie do roku 2015.  

 

Tabela 6. Prognoza demograficzna 

Gmina Zaludnienie w latach: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Popielów 8536 8521 8506 8491 8476 8461 8446 8446 8446 8446 8446 

Źródło: Wyliczenia własne 
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1.6.Struktura mieszkalnictwa 
 

Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna głównie zagrodowa. Zabudowa wielorodzinna 

występuje we wsi Karłowice na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej Zorza w postaci 

typowo miejskich, kilkukondygnacyjnych budynków prefabrykowanych z płaskim dachem. Osiedle 

zamieszkałe jest przez 97 rodzin w tym około 400mieszkańców. 
Zabudowa wielorodzinna występuje jeszcze w Popielowie (dwa Domy Nauczyciela – 8 rodzin, 

mieszkania Zakładu Energetycznego- 3 rodziny) oraz w Nowych Siołkowicach – 4 rodziny. 

 

1.7.Struktura ogrzewnictwa i infrastruktura komunalna 

 
Gmina Popielów nie posiada centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło, za wyjątkiem Spółdzielni 

Mieszkaniowej Zorza w Karłowicach, gdzie występuje kotłownia lokalna bazująca na miale 

węglowym. Zabudowa jednorodzinna wyposażona jest w indywidualne systemy grzewcze. Na 

terenach wiejskich przeważa ogrzewanie piecowe na paliwo stałe. Jednostki organzacyjne Urzędu jak 

i sam Urząd Gminy posiadają kotłownie olejowe. 

 

1.8.Układ komunikacyjny 
 

Powiązania komunikacyjne gminy realizowane są poprzez układ drogowy oraz kolejowy. Przez teren 

gminy biegną trzy drogi wojewódzkie:  

- nr 457 (Brzeg – Popielów – Dobrzeń Wielki),  

- nr 458 (Popielów – Lewin Brzeski – Obórki) 

- nr 462 (Stobrawa – Łosiów – Krzyżowice) 

powiązane z równomiernie rozłożoną siecią dróg powiatowych i gminnych zapewniających dogodny 

dojazd do każdej miejscowości w gminie. 

Centralną część gminy przecina linia kolejowa znaczenia krajowego nr 277 (relacji Opole – Jelcz – 

Wrocław) z dwoma stacjami kolejowymi: we wsi Popielów oraz Karłowice. 

 

1.6. Charakterystyka podmiotów użyteczności publicznej 
 

Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane są głównie na terenie największych wsi gminy:  

w Popielowie, Starych Siołkowicach i Karłowicach. 

 

Gastronomia 

 Restauracja „Sztantin”, ul. Michała 27, Stare Siołkowice 

 Restauracja „Na Górce”, ul. Klapacz 25, Stare Siołkowice 

 Restauracja „Popielanka”, ul. Dworcowa 27, Popielów 

 Restauracja „Max”, ul. Popielowska 2, Lubienia 

 Bar „Pod Lasem”, ul. Kupska 47, Nowe Siołkowice 

 Bar „Casablanka”, ul. Kościelna 11, Karłowice 

 Drink-Bar, ul. Kolejowa 10, Karłowice 

 Pizzeria „LAURA”, ul. Błonie 10, Stare Siołkowice 

Obiekty bazy noclegowej 

 Dom Kultury w Popielowie – 20 miejsc noclegowych 

 Klub Nocny „Sztantin” w Starych Siołkowicach – 20 miejsc noclegowych 

 Dom Myśliwski „Odyniec” w Kurzniach – 10 miejsc noclegowych 

 Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Miś”- 80 miejsc noclegowych 

 

 

Przedszkola 

 Przedszkole Publiczne, ul. Powstańców Śl., Popielów 
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 Przedszkole Publiczne, ul. Piastowska 15, Stare Siołkowice 

 Przedszkole Publiczne, ul. Młyńska 1, Karłowice 

 Oddział przedszkolny w Stobrawie 

 

Szkoły podstawowe 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śl., Popielów 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Michała 2, Stare Siołkowice 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 9, Karłowice 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Witosa 28, Stobrawa 

 

Gimnazjum 

 Publiczne Gimnazjum, ul. Klapacz 62, Stare Siołkowice  

 

Pozostałe obiekty 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śl., Popielów 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Powstańców 34, Popielów 

 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 34, Popielów 

 Gminny Ośrodek Kultury ul. Brzeska Karłowice 

 

1.7.Charakterystyka podmiotów działalności gospodarczej 

 
Popielów należy do gmin rolniczych, pozbawionych w zasadzie rozwiniętego przemysłu. 

Dominującym typem działalności jest rolnictwo z jego obsługą oraz produkcja drewna.  

Ich uzupełnieniem jest działalność wydobywcza surowców mineralnych i ich przetwórstwo oraz 

produkcja materiałów budowlanych. 

 

Do największych jednostek gospodarczych należą: 

- Tartak w Popielowie 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stobrawie, Stare Siołkowice 

- B&REXPO Sp. z o.o w Karłowicach, 

- „Gniotpol” w Kurzniach 

- Rembud w Rybnej 

- Zakład Stolarski „Gandyra” w Starych Siołkowicach 

- Zakład Produkcji Kruszywa Paweł Grabowski 

- Kółko Rolnicze w Popielowie 

- Kółko Rolnicze w Karłowicach 

 

Wśród działalności gospodarczych coraz większego znaczenia nabiera turystyka związana z rozwojem 

usług agroturystycznych we wsiach Popielów, Stare Kolnie, Kaniów i Lubienia. 

 

2. Stan środowiska naturalnego 

 

2.1. Stobrawski Park Krajobrazowy 
 

Park krajobrazowy utworzony został w 1999 roku na powierzchni 52 636 ha, głównie na obszarze 

czterech gmin Murów, Pokój, Popielów i Lubsza. Chroni obszary szczególnego nagromadzenia 

walorów przyrodniczych typowych dla nizin Opolszczyzny w tym głównie ekosystemy leśne. 

Stobrawski Park Krajobrazowy obejmuje większość obszaru gminy Popielów z wyłączeniem 

zurbanizowanej strefy w jej południowo-wschodniej części oraz wielkopowierzchniowych gruntów 

ornych w okolicach Kurzni. Łącznie w granicach parku krajobrazowego znalazło się ok. 70% terenów 

gminy. 
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Wśród walorów decydujących o zasadności powołania parku w celu ochrony najwartościowszych 

przyrodniczo obszarów są: 

 występowanie ok. 35 gatunków roślin chronionych i ok. 35 gatunków roślin rzadkich,  

z których 11 znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w Polsce”, a 3 są zagrożone w skali 

Europy, 

 występowanie ok. 125 zespołów i zbiorowisk roślinnych w tym wielu cennych  

i zagrożonych w skali kraju, 

 występowanie licznych populacji ok. 150 gatunków ptaków chronionych i ok. 30 gatunków 

innych zwierząt chronionych, w tym wielu ginących i rzadkich, mających na terenie parku 

swoje najliczniejsze stanowiska w regionie, 

 występowanie jednego z większych i ważniejszych na terenach południowej Polski obszarów 

wydmowych, 

 występowanie coraz rzadszych w górnej i środkowej Odrze, stosunkowo dobrze zachowanych 

ekosystemów typowych dla dolin dużych rzek, w tym ok. 300 starorzeczy, kompleksów 

grądów, olsów i fragmentów łęgów oraz łąk zalewowych, 

 stanowienie przez dolinę Odry ostoi ptactwa o znaczeniu europejskim, 

 bardzo wysoka lesistość terenu - ok. 80 %, 

 interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych (z dominującymi 

ekosystemami rolnymi ekstensywnie użytkowanych łąk i gruntów ornych) przedzielonych 

leśnymi terenami wododziałowymi, 

 bardzo niskie zurbanizowanie i uprzemysłowienie, 

 występowanie zróżnicowanych siedliskowo i gatunkowo wielkoprzestrzennych ekosystemów 

leśnych, 

 występowanie największych na Opolszczyźnie kompleksów wartościowych przyrodniczo 

stawów, 

 występowanie wielkoprzestrzennych ekosystemów podmokłych łąk stanowiących ostoję 

licznych gatunków zwierząt i roślin, 

 unikalne w skali regionu walory krajobrazowe. 

 

Stobrawski Park Krajobrazowy nie posiada otuliny. Otaczający, większość terenów parku Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” jest najlepszym zabezpieczeniem 

zewnętrznym dla jego walorów przyrodniczych. 

 

2.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 
 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje ok. 10% obszaru gminy w jego północno-zachodniej części. 

Głównymi walorami Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” są 

wielkoprzestrzenne tereny zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo lasów. Stanowią one fragmenty 

dawnej Puszczy Śląskiej, jednej z kilkunastu pozostałości dawnych puszcz polskich. Szczególnie 

cenne sa tu drzewostany liściaste buczyn, dąbrów i olszyn. Krajobrazy leśne urozmaicone są gęstą 

siecią dolin rzecznych, w których dominują ekosystemy łąkowe i występujące z nimi w mozaice 

agrocenozy gruntów ornych. Znaczny udział osiągają również kompleksy stawów hodowlanych. 

Tereny zurbanizowane są rozproszone i mają charakter typowo wiejski, często harmonijnie 

wkomponowany w krajobraz leśny lub łąkowy. Wielkoprzestrzenne obszary ekosystemów leśnych, 

wodnych i łąkowych sprzyjają dużej bioróżnorodności, w tym występowaniu roślin oraz zwierząt 

rzadkich i chronionych. Jest to również obszar szczególnie wysokiej koncentracji zwierząt łownych 

(jeleń, sarna, dzik, daniel, łoś).  

 

2.3. Warunki geologiczne 
 

Ukształtowanie współczesnej budowy geologicznej utworów powierzchniowych nastąpiło  

w większości w czwartorzędzie. Pod tym względem znaczna część utworów powierzchniowych  
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na terenie gminy (zwłaszcza w dolinach rzecznych) należy do jednych z najmłodszych  

w województwie opolskim. 

Dominującymi utworami powierzchniowymi w części wschodniej gminy są piaski i żwiry 

wodnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego, przedzielone piaskami, żwirami i madami 

holoceńskimi Brynicy, Budkowiczanki i Stobrawy. W części zachodniej dominują piaski, żwiry 

miejscami gliny zlodowacenia środkowopolskiego. W części południowej dominują mady rzeczne 

doliny Odry. Torfy występują lokalnie i często są przewarstwione oraz pokryte warstwą namułów 

użytkowaną łąkowo. Większy obszar występowania torfów zlokalizowano w lasach na północ  

od miejscowości Stobrawa. 

Najstarszymi utworami powierzchniowymi terenu opracowania są margle, wapienie margliste  

i piaskowce górnej kredy. Stanowią one dużą ciekawostkę geologiczną – są najdalej na północny 

zachód wysuniętymi wychodniami tych skał w województwie opolskim, oddalonymi od ich zwartego 

występowania o ok. 25 km (rejon Opola). Utwory te występują na powierzchni w dwóch miejscach: 

pomiędzy Budkowiczanką i Stobrawą, w okolicach Starych Kolni i Kabachów oraz w lesie przy 

drodze Karłowice – Nowe Kolnie. 

Budowa geologiczna terenu stworzyła uwarunkowania dla występowania złóż surowców mineralnych: 

 kruszywa naturalnego do celów budowlanych i filtracyjnych – w dolinie Brynicy,  

na południe od Nowych Siołkowic, 

  surowców ilastych do produkcji ceramiki budowlanej – w Popielowie. 

 

2.4. Warunki hydrologiczne 

 

2.4.1. Wody powierzchniowe 

 
Obszar gminy ma urozmaicony system hydrologiczny. Składają się na niego: bogata sieć rzeczna  

i melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska oraz tereny zalewowe i inne 

obszary okresowo podmokłe. 

Cały teren gminy położony jest na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki Odry.  

Jej bezpośrednim dopływem jest rzeka Stobrawa, którą zasila w wodę rzeka Budkowiczanka wraz  

z lewostronnymi dopływami –  rzeką Brynicą i Żydówką. 

 

Dopełnieniem bogatej sieci hydrograficznej, a w dużej części konsekwencją tego bogactwa są liczne 

zbiorniki wodne – starorzecza i stawy. Główne obszary występowania starorzeczy koncentrują się  

w dolinie Odry i ujściowym odcinku Stobrawy. Są one elementami wyróżniającymi uwarunkowania 

hydrologiczne tych dolin od dolin pozostałych rzek. Największe i najlepiej zachowane starorzecza 

zlokalizowane są: 

 na południe od Stobrawy – kilka starorzeczy o powierzchni 0,5-2 ha i liczne mniejsze, część  

w międzywalu, a część na polderze, 

 w lesie koło Wielopola – kilka starorzeczy o powierzchni ok. 0,5-1,5 ha oraz liczne małe, 

największe w międzywalu, pozostałe poza jego obszarem 

 

2.4.2. Wody podziemne 

 
Na terenie gminy Popielów występują dwa trzeciorzędowe zbiorniki wód podziemnych zaliczane  

do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 323 subzbiornik rzeki Stobrawa, podlegający 

najwyższej ochronie (ONO) oraz GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie, podlegający wysokiej 

ochronie (OWO). GZWP 323 (powierzchnia 180 km
2
) zalega pod doliną Stobrawy w jej dolnym 

odcinku na terenie gmin Popielów, Pokój i Lubsza, natomiast GZWP 335 (powierzchnia 2050 km
2
) 

wchodzi swoim zasięgiem w południową część gminy Popielów do wysokości dolnego odcinka doliny 

rzeki Brynicy. 
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2.5. Rodzaje gleb i ich wykorzystanie 
 

Południową cześć gminy – pradolinę Odry pokrywają mady, które w większości mają skład 

mechaniczny glin, często podścielonych piaskami. Pozostałą cześć pokrywają przeważnie gleby 

bielicowe, rzadziej brunatne. Gleby te w dużej większości mają skład mechaniczny piasków, niekiedy 

podścielonych gliną. W gminie można wyróżnić część północno-wschodnią z przewagą gleb lżejszych 

oraz południowo-zachodnią z przewagą gleb średnich. 

 

Dominujące typy gleb: 

1. Gleby piaskowe 

 piaski słabogliniaste - są poza dolinami rzek dominującymi utworami glebowymi, 

występują pospolicie na całym obszarze gminy, 

 piaski gliniaste lekkie - występują w licznych płatach w dolnym odcinku Brynicy, 

2. Gleby gliniaste 

 gliny lekkie pylaste - występują na zachód od Karłowic, 

3. Mady rzeczne 

 bardzo lekkie - występują przy nieżeglownym zakolu Odry obok Prędocina, 

 lekkie - występują w dolinie Stobrawy, 

 lekkie i średnie - występują w dolnym odcinku Budkowiczanki, 

 ciężkie - wyścielają większość holoceńskiej doliny Odry, 

 mieszane - lekkie, średnie, ciężkie, bardzo ciężkie - występują w dwóch miejscach  

w dolinie Odry: na południe od miejscowości Stobrawa oraz w okolicach Kolonii 

Popielowskiej. (Atlas Śląska ..., 1997) 

 

Gleby pochodzenia organicznego, objęte ochroną prawną (tj. gleby torfowe i murszowo-torfowe), 

występują tylko w jednym zwartym kompleksie na terenie łąk śródleśnych na gruntach wsi Popielów. 

 

Dane zawarte w Tabeli 1 wskazują, że w gminie nie występują gleby zaliczane do I klasy  

i zaledwie 0,5 % należy do klasy II. Bardzo dużo spotyka się gleb najgorszych zaliczanych do VI 

klasy, które powinny być wyłączone z rolniczego użytkowania – zajmują one około 30 % powierzchni 

gruntów ornych. Gleby klas najgorszych, tj. VI i V łącznie stanowią połowę gruntów ornych. Jakość 

gleb w gminie na tle województwa przedstawia tabela 7.  

 

 
Tabela 7. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych w gminie na tle województwa 

Gmina i 

województwo 

Grunty 

orne 

razem 

Klasy bonitacyjne 

I II III a III b IV a IV b V VI 

gmina 
ha 5521 0 30 567 846 930 390 1125 1624 

% 100,0 0,0 0,5 10,3 15,3 16,8 7,1 20,4 29,4 

województwo 
ha 449722 1897 36464 86691 71334 89619 62935 67659 33040 

% 100,0 0,4 8,1 19,3 15,9 19,9 14,0 15,0 7,4 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin Lubsza, Popielów, Pokój, Murów 

 
Gleby posiadają zróżnicowane uwarunkowania wilgotnościowe. Bardzo charakterystycznym 

zjawiskiem jest silna mozaikowatość gleb o różnych stosunkach wodno-powietrznych związana  

z bardzo gęstą siecią hydrologiczną. Wśród użytków rolnych dominują gleby optymalnie 

uwilgotnione, istotny udział powierzchniowy osiągają także gleby okresowo podmokłe (około 14 %). 

 

 

 

 

 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2004 – 2007 

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 
 

 

 

 15 

2.6. Warunki klimatyczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
 

Obszar gminy, zwłaszcza w obrębie doliny Odry i końcowym odcinku doliny Stobrawy, 

charakteryzuje się najcieplejszym i najłagodniejszym klimatem w województwie opolskim i jednym  

z łagodniejszych w kraju – średnia temperatura roku wynosi 8,5
o
C.  

Łagodność klimatu ma swoje odzwierciedlenie w termicznych porach roku. Wiosna (okres ze średnią 

temperaturą 5-10
 o
C) rozpoczyna się 30 III i trwa do 29 IV. Długie i ciepłe lato (okres ze średnią temp. 

dobową powyżej 15
 o

C) rozpoczyna się 2 VI i trwa do około 3 IX. Jesień (okres ze średnią temp. 

dobową 10-5
 o
C) rozpoczyna się 7 X, a kończy 10 XI. Krótka i stosunkowo ciepła zima rozpoczyna się 

19 XII i trwa do 22 II. 

Pod względem ilości opadów atmosferycznych teren opracowania nie należy do najzasobniejszych. 

Sumy opadów rocznych wynoszą ok. 620 mm, z czego na półrocze ciepłe (kwiecień – wrzesień) 

przypada 400–420 mm, zaś chłodne (październik – marzec) 200–260 mm. 

Średnia długość okresu zalegania pokrywy śnieżnej na badanym obszarze jest stosunkowo niska  

i wynosi ok. 50 dni. Pojawia się ona po 5 X i zanika do 25 III. Jej grubość jest mała i wynosi 10–15 

cm, maksymalnie 40 cm. 

Dominującymi kierunkami wiatrów są kierunki: południowy 17–18 % wszystkich wiatrów 

dominujących i zachodni 17–20 %. Roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnia 

gruntu wynosi srednio2,5–3 m/s. Udział cisz atmosferycznych wynosi w roku 5–10 %. Dolina Odry  

i częściowo Stobrawy jest głównym ciągiem przemieszczania mas powietrza i przewietrzania  

w regionie. 

Korzystne warunki klimatyczne przejawiają się długością trwania sezonu wegetacyjnego (temp. 

powyżej 5
 o

C). Należy on do najdłuższych w Polsce i trwa ok. 240 dni. Stwarza to bardzo korzystne 

warunki rozwojowe dla roślin i zwierząt, zwłaszcza dla tych o długim okresie rozmnażania i rozrodu. 

 

 

II. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI  
 

1. ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO 

 

1. 1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych 

 
Zgodnie z treścią art.3 ustawy o odpadach (Dz.U.Nr62, poz.628, z późn. zm.) odpady komunalne są to 

„odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 

lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. 

 

1.1.1. Źródła wytwarzania odpadów komunalnych 

 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej , 

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, 

targowiska. 

- odpady z terenów otwartych, takie jak: uliczne z koszy, zmiotki, z cmentarzy, zieleni miejskiej. 

 

Zgodnie z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami celem przyjęcia w niniejszym 

planie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych dla poszczególnych strumieni odpadów w 

odpadach komunalnych wyróżniono następujące strumienie odpadów : 

1) odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych), 

2) odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z 

pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji), 
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3) papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe na bazie papieru, papier tektura – nieopakowaniowe, 

4) tworzywa sztuczne podzielone na dwie grupy: opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa 

sztuczne nieopakowaniowe , 

5) tekstylia, 

6) szkło podzielone na dwie grupy :opakowania ze szkła i szkło – nieopakowaniowe, 

7) metale podzielone  na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, 

pozostałe odpady metalowe, 

8) odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów; gleba, ziemia, kamienie itp.; 

9) drobna frakcja popiołów – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych ( głównie 

węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję 

jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia innymi metodami poza składowaniem, 

10) odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – w 

części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych, 

12) odpady   niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych. 

 

 

1.1.2. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy Popielów 
 

Informacje o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Popielów pochodzą                           

z ankiet wypełnionych na potrzeby wykonania Planu Gospodarki Opadami przez Urząd Gminy                        

w Popielowie oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania 

odpadów. Z danych ankietowych wynika, że w roku 2003 na 2526 gospodarstw domowych w 

zabudowie jednorodzinnej umowy z firmami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych miało 

podpisanych 1895 gospodarstw domowych. 

W roku 2003 ilość odpadów zebranych i składowanych na składowisku w Karłowicach wynosiła 

779,05 Mg. Wskaźnik jednostkowy ilości zebranych odpadów na jednego mieszkańca wynosił 

0,091Mg/M/rok przy zakładanym 0,218Mg/M/r dla obszarów wiejskich w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami 

 

Dane o ilości odpadów zebranych w roku ogółem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

przedstawiono w tabeli 8. 

  
Tabela 8. Ilość odpadów komunalnych 

Gmina  Ilość odpadów [Mg/rok] Wskaźnik jednostkowy ilości 

odpadów [Mg/M/rok] 

2003 2003 

Popielów  779,05 

 

0,091 

Źródło: Dane ankietowe 

 

Uwzględniając fakt objęcia umowami nie wszystkich mieszkańców gminy oraz brak ewidencji 

odpadów komunalnych powstających w obiektach infrastruktury wykazane masy odpadów nie 

odzwierciedlają faktycznie wytworzonych odpadów na terenie gminy. Konieczne jest, zatem 

oszacowanie rzeczywistej ilości odpadów.  

 

Bilans odpadów komunalnych 

 

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim dla strumienia 

odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej w przeliczeniu na 

statystycznego mieszkańca gminy w ciągu roku. 
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Na podstawie, powyższych danych opracowano bilans ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 

komunalnym na terenie gminy Popielów.  
 

Tabela 9. Bilans odpadów komunalnych według Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim  

Lp. Strumień odpadów  komunalnych Wskaźniki emisji 

[kg/rok] 

Ilość  

[Mg/rok] 

Wieś Razem 

1.  Odpady organiczne roślinne 18,3 156,48 

2.  Odpady organiczne zwierzęce 1,1 9,41 

3.  Odpady organiczne inne 2,2 18,81 

4.  Odpady zielone 4,1 35,06 

5.  Papier i tektura ( nieopakowaniowe) 10,5 89,79 

6.  Opakowania z papieru i tektury 15,3 130,83 

7.  Opakowania wielomateriałowe 1,7 14,54 

8.  Tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe) 20,5 175,30 

9.  Opakowania z tworzyw sztucznych 6,5 55,58 

10.  Tekstylia  4,6 39,33 

11.  Szkło ( nieopakowaniowe) 0,9 7,70 

12.  Opakowania ze szkła 18,3 156,48 

13.  Metale 4,4 37,62 

14.  Opakowania z blachy stalowej 1,5 156,48 

15.  Opakowania z aluminium 0,4 3,42 

16.  Odpady mineralne 12,9 110,31 

17.  Drobna frakcja popiołowa 39,2 335,20 

18.  Odpady wielkogabarytowe 14,6 124,84 

19.  Odpady budowlane 39,0 333,49 

20.  Odpady niebezpieczne 2,0 17,10 

21.  Suma odpadów 218 1864,12 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 

 

Odpady z gospodarstw domowych 

 

W celu wyznaczenia właściwej podstawy do dalszej analizy konieczne jest dokładne określenie ilości 

odpadów i ich składu morfologicznego. Czynniki te w głównej mierze, uzależnione są od miejsca 

(warunków) powstawania odpadów. Do najistotniejszych czynników kształtujących morfologię 

odpadów z gospodarstw domowych można zaliczyć: 

- rodzaj zabudowy mieszkalnej 

- sposób zaopatrzenia w ciepło. 

 

 Na terenie gminy Popielów dominuje zabudowa jednorodzinna z systemem grzewczym z 

ogrzewaniem mieszanym z przewagą palenisk węglowych i koksowych. Zabudowa wielorodzinna 

występuje w miejscowości Karłowice również z systemem grzewczym z ogrzewaniem mieszanym. 

 

Liczbę mieszkańców w wyróżnionych rodzajach zabudowy obliczono na podstawie, danych 

otrzymanych z Urzędu Gminy. W oparciu o powyższe założenia oraz wytyczne zamieszczone w 

„Poradniku – gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami”, opracowanym przez Departament 

Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, wyliczono ilość wytwarzanych odpadów w 

gospodarstwach domowych na terenie gminy Popielów w roku 2003, która wynosiła 866Mg. 
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Tabela 10. Ilość odpadów na terenach wiejskich 

Wyszczególnienie  Mieszkańcy, gospodarstwa domowe, ilość odpadów 

 

Liczba mieszkańców Wskaźnik 

nagromadzenia 

(kg/mieszkańca/rok) 

Ilość odpadów 

(Mg/rok) 

Zabudowa 

jednorodzinna 

 

8001 

 

100 

800 

Zabudowa 

wielorodzinna 

550 120 66 

Razem 8551 110 866 
Źródło: Dane ankietowe z gminy 

 

 

Odpady z obiektów infrastruktury 

 

Obiekty z infrastruktury są to obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty 

działalności gospodarczej i wytwórczej. Ilość odpadów z obiektów infrastruktury oszacowano 

przyjmując wskaźniki nagromadzenia odpadów 45 kg/mieszkańca/rok na terenach wiejskich. Ogółem 

ilość odpadów wytworzonych w obiektach infrastruktury oszacowano na 385,12Mg /rok. 
 

Tabela 11. Skład morfologiczny odpadów z infrastruktury 

Lp. Strumień odpadu Ilość odpadów 

% Mg/rok 

1. Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 10% 38,80 

2. Papier i tektura 30% 115,44 

3. Tworzywa sztuczne 30% 115,44 

4. Materiały tekstylne 3% 11,54 

5. Szkło 10% 38,48 

6. Metale 5% 19,24 

7. Odpady mineralne 5% 19,24 

8. Frakcja drobna ( <10mm) 7% 26,94 

9. Razem 100% 385,12 
Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

 

 

Odpady budowlane 

 

Odpady budowlane są to odpady pochodzące z budów, remontu i demontażu obiektów budowlanych 

wchodzące w strumień odpadów komunalnych. Oszacowana ilość odpadów budowlanych wynosi 

333,49 Mg/rok. W tabeli poniżej przedstawiono udział procentowy poszczególnych strumieni 

odpadów w odpadach budowlanych. 

 
 Tabela 12. Odpady budowlane 

Lp. Strumień odpadu Ilość odpadów 

% Mg/rok 

1. Cegła 40% 133,40 

2. Beton 20% 66,70 

3. Tworzywa sztuczne 1% 3,33 

4. Bitumiczna powierzchnia dróg 8% 26,68 

5. Drewno 7% 23,34 

6. Metale 5% 16,67 

7. Piasek 14% 46,69 

8. Inne 5% 16,67 

9. Razem 100% 333,49 
Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
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Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 

 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych to: aerozole, akumulatory, baterie, farby, 

lakiery, farmaceutyki, rozpuszczalniki, świetlówki zużyte oleje oraz inne substancje takie jak np. 

kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne. 

W celu oszacowania ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych przyjęto 

wskaźnik 2Mg/r dla obszarów wiejskich. Ilość odpadów niebezpiecznych oszacowano na 17,10 Mg/r. 

W tabeli 13 przedstawiono udział procentowy poszczególnych składników odpadów niebezpiecznych 

w strumieniu odpadów komunalnych. 

 
 Tabela 13.   Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych  

Lp. Strumień odpadu Ilość odpadów 

% Mg/rok 

1. Baterie i akumulatory 12% 2,05 

2. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 5% 0,86 

3. Odczynniki fotograficzne 2% 0,34 

4. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcza 35% 5,99 

5. Kwasy i alkalia 1% 0,17 

6. Rozpuszczalniki 3% 0,51 

7. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg 5% 0,86 

8. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4% 0,68 

9. Środki ochrony roślin ( pestycydy , herbicydy i 

insektycydy) 

5% 

0,86 

10. Zużyte  urządzenia elektryczne i i elektroniczne 

oraz inne nie wymienione 

10% 

1,71 

11. Drewno zawierające substancje niebezpieczne  5% 0,86 

12. Urządzenia zawierające freony 3% 0,51 

13. Oleje i tłuszcze 10% 1,71 

14. Razem 100% 17,10 
Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

 

Odpady wielkogabarytowe 

 

Odpady wielkogabarytowe są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz obiektów 

infrastruktury w skład których wchodzą głównie meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Ilość 

odpadów wielkogabarytowych oszacowano w oparciu o WPGO. Przeciętny mieszkaniec w 

województwie wytwarza średnio 14kg/rok tego typu odpadów. W tabeli poniżej przedstawiono 

przeciętny skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych. 
 

Tabela 14. Odpady wielkogabarytowe 

Lp. Strumień odpadu Ilość odpadów 

% Mg/rok 

1. Drewno 60% 74,90 

2. Metale 30% 37,45 

3. Inne ( balastowe, materace, plastik, itp.) 10% 12,48 

9. Razem 100% 124,84 
Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

 

1.1.2.1. Odpady opakowaniowe wytwarzane na terenie gminy Popielów 
 

Odpady opakowaniowe stanowią 15 grupę w Katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206). Brak jest w 

Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych. Aktualnie system ten jest tworzony jako 

centralna baza danych połączona z bazami wojewódzkimi W niniejszym opracowaniu odpady 

opakowaniowe potraktowane zostały jako jeden ze strumieni odpadów komunalnych. Szacunkową 

ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych na terenie gminy Popielów podano w oparciu o dane 

ujęte w tabeli 9.Bilans odpadów  
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Tabela 15. Struktura i masa odpadów opakowaniowych wytworzonych w gminie Popielów, z podziałem na 

poszczególne rodzaje oraz masę odpadów w przeliczeniu na mieszkańca  

Lp. Rodzaj opakowania Ilość odpadów opakowaniowych w gminie 

Popielów 

Wskaźnik  razem 

kg/Mr Mg/rok 

1. Opakowania z papieru i tektury  15,3 130,83 

2. Opakowania wielomateriałowe 1,7 14,54 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 6,5 55,58 

4. Opakowania ze szkła 18,3 156,48 

5. Opakowania z blachy stalowej 1,5 156,48 

6. Opakowania z aluminium 0,4 3,42 

 Razem 43,7 517,33 

*kg/Mr- masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na jednego mieszkańca w ciągu roku  

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

 

1.1.2.2. Ilość i źródła powstawania komunalnych osadów ściekowych  
 

Na terenie gminy Popielów funkcjonuje nowa oczyszczalnia ścieków w Siołkowicach Starych. Z 

uwagi na brak kanalizacji sanitarnej na terenie gminy ścieki są dowożone do punktu zlewnego przez 

firmę Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. ul. Kośnego 3 

Czarnowąsy, realizującą zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w oparciu o zawarta umowę. 

 
Odpady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach można podzielić na: 

- odpady ze skratek, 

- odpady z piaskowników, 

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe. 

Ilość wytwarzanych osadów ściekowych na terenie gminy wynosi około 87 Mg/rok. 
 

Osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Popielowie po odpowiedniej stabilizacji są 

składowane na składowisku w Karowicach. Pod względem ilościowym osady ściekowe stanowią 

niewielki odsetek odpadów wytwarzanych w sferze odpadów komunalnych.  

 

1.3. Istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi 

 

1.3.1. Ogólna charakterystyka 

 
Przeprowadzona inwentaryzacja gminy Popielów wykazała, że istniejący system gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmuje odpady powstałe w gospodarstwach domowych, w jednostkach działalności 

gospodarczej oraz obiektach użyteczności publicznej. 

Systemem nie jest objęta gospodarka odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez służbę zdrowia, 

jednostki działalności gospodarczej, w tym małe zakłady usługowe i rzemieślnicze. Odpady te, na 

podstawie informacji z Urzędu Gminy, są przekazywane, w oparciu o stosowne umowy oraz zgodnie      

z odpowiednimi decyzjami, bezpośrednio specjalistycznym firmom zajmującym się ich 

unieszkodliwianiem. 

 

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami w gminie Popielów reguluje Uchwała                             

Nr XXI/195/97 Rady Gminy w Popielowie z dnia 05 czerwca 1997roku w sprawie przyjęcia 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów. Zasady te dotyczą 

rozmieszczenia urządzeń do gromadzenia odpadów, częstotliwości usuwania odpadów stałych                            

i płynnych komunalnych z terenów publicznych i nieruchomości. 
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System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Popielów składa się z następujących 

elementów: 

- gromadzenie odpadów, 

- wywóz odpadów poza teren gminy. 

 
1.3.2. Odbiór odpadów komunalnych 
 

Zgodnie z art.7. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach ( Dz.U. Nr 132, poz.622 z póź. zm) na prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie 

zezwolenia. 

Na trenie gminy Popielów usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z 

gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej wraz z zawartymi w ich strumieniu 

odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Popielów świadczone były do końca 2004roku przez 

firmy: Kółko Rolnicze w Karłowicach oraz Lew – Kom w Lewinie Brzeskim Sp. z o.o. w oparciu o 

zawierane umowy z mieszkańcami gminy i instytucjami. Dodatkowo wywozem odpadów zajmowała 

się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” w Karłowicach, z osiedla mieszkaniowego usytuowanego 

przy ul.Osiedle nr 1-8. Na terenie osiedla mieszka około 400 mieszkańców w 97 mieszkaniach. W 

pozostałej zabudowie wielorodzinnej zamieszkuje po 3 lub 4 rodziny. Umowy zawierane byy z każdą 

rodziną oddzielnie. Ilość zawartych umów z mieszkańcami na odbiór odpadów w roku 2004  z 

podziałem na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną przedstawiono w tabeli 16.  

 
Tabela 16. Ilość zawartych umów na odbiór odpadów  w roku 2004 

Wyszczególnienie  Mieszkańcy, gospodarstwa domowe, zawarte umowy tereny wiejskie 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba gospodarstw 

domowych 

Ilość zawartych umów na odbiór 

odpadów 

Zabudowa 

jednorodzinna 

 

8001 

 

2314 

 

1783 

Zabudowa 

wielorodzinna 

550 112 112 

Domy letniskowe - - - 

Razem 8 551 2 426 1 895 
Źródło: Dane ankietowe z gminy 

 

Systemem zbiorowej zbiórki odpadów objętych było w roku 2004 72% mieszkańców gminy 

Popielów. 

 

Od stycznia 2005 roku odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Popielów 

prowadzony jest przez  firmę REMONDIS Opole Spółka z o.o.z siedzibą w Opolu Al. Przyjaźni 9 w 

oparciu o Decyzję Wójta Gminy Popielów nr ITR-7050/5/04 z dnia 27 grudnia 2004r oraz przez firmę 

ELKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola w oparciu o decyzjęnr ITR.7050/3/04 z dnia 27 

grudnia 2004r. 

 

Firmy Lew-Kom” Sp.z o.o. ul.Konopnickiej Lewin Brzeski, Kółko Rolnicze w Karłowicach, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza’ w Karłowicach zaprzestały działalności w zakresie zbierania i 

transportu odpadów  z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności Decyzji Wójta Gminy Popielów z 

dniem 31 grudnia 2004r. 
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Rejony obsługi i wykaz firm zajmujących się odbiorem odpadów przedstawiono w tabeli 17 i 18. 
 

Tabela 17.  Rejony obsługi przez firmy wywozowe w roku 2005 

Rejon obsługi  Nazwa Zakładu i adres Opis działalności 

Teren całej gminy REMONDIS Opole Spółka z o.o. 

w Opolu  

Zbieranie i transport 

odpadów 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza’ w 

Karłowicach 

ELKOM Spółka z o.o. z siedzibą 

w Brzeziu k/Opola 

Zbieranie i transport 

odpadów,  
Źródło: Dane ankietowe z gminy 

 

 

Tabela 18. Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy 

Popielów 

Nazwa firmy posiadającej 

zezwolenie na odbiór 

odpadów komunalnych 

Adres Nr decyzji Data wydania Data ważności 

REMONDIS Opole Spółka 

z o.o. w Opolu 

 

Opole 

Al. Przyjaźni 9 

nr ITR-7050/5/04 27 grudnia 2004r 30 wrzesień 2009r. 

ELKOM Spółka z o.o. z 

siedzibą w Brzeziu k/Opola 

Brzezie 

k/Opola 

ITR.7050/3/04 27 grudnia 2004r. 31 grudzień 2006r. 

 Źródło: Dane ankietowe 

 

 

1.3.3. Gromadzenie odpadów komunalnych 

 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wszystkie nieruchomości powinny być wyposażone w urządzenia 

służące do gromadzenia odpadów, które powinny być systematycznie opróżniane i utrzymane w 

odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Gromadzenie odpadów komunalnych z terenu gminy 

Popielów odbywa się w pojemnikach o różnej objętości od 110 litrów (SM-110) do 1100 litrów (PA-

1,1) i 1700 l w zależności od potrzeb gospodarstw indywidualnych (zabudowa jednorodzinna i 

wielorodzinna), obiektów użyteczności publicznej. Odpady z osiedla mieszkaniowego w Karłowicach 

są gromadzone w betonowych boksach.  

 

Wg danych ankietowych na terenie gminy Popielów w roku 2004 eksploatowanych było: 

 16 pojemników 1,1m
3
 

 1897 pojemników 0,11m
3
 

 18 pojemników 1,7m
3
 

Szczegółowy wykaz sprzętu do gromadzenia odpadów przedstawiono w tabeli 19. 
 

Tabela 19.  Ilość sprzętu do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Popielów w 2004r. 

 

Pojemniki i kontenery o 

pojemności: 

Ilość sprzętu  [szt] 

Domy 

jednorodzinne 

Budynki 

wielorodzinne 

Instytucje i inne Ogółem 

0,11m
3 

1828 - 69   1379 

1,10m
3 

- 4 12 16 

1,7m
3 

 - 18 18 
Źródło: Dane ankietowe 

 
Należy zaznaczyć, że z roku na rok sytuacja ta ulega poprawie i coraz więcej gospodarstw posiada 

pojemniki do gromadzenia odpadów oraz podpisane umowy z Zakładami na ich wywóz na 
składowisko.  
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W roku 2004 częstotliwość i opłata za wywóz odpadów komunalnych  uzależniona bylat od firmy 

wywozowej i kształtowała się następująco: 

 

1) „LEW-KOM” Sp. z o.o w Lewinie Brzeskim 

 
Firma LEW –KOM Sp.z o.o. pobiera opłaty za wywóz odpadów z pojemników 0,11m

3
 raz na kwartał 

w wysokości 29,00zł, natomiast wywozi je co dwa tygodnie. Za wywóz odpadów gromadzonych w 

pojemnikach o pojemności 1,1,m
3
 raz na dwa tygodnie, firma pobiera opłaty w wysokości 34,98 zł. 

Firma LEW-KOM nie ponosi kosztów z tytułu składowania odpadów na składowisku w Karłowicach. 

 

2) Kółko Rolnicze w Karłowicach 

 
Kółko Rolnicze pobiera opłatę za wywóz odpadów raz w miesiącu 7,49zł 

 

3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” 

 

Mieszkańcy osiedla zarządzanego przez Spółdzielnię za wywóz odpadów płacą w opłacie 

eksploatacyjnej w zależności od zajmowanej powierzchni mieszkania. 

 

W roku 2005 firma REMONDIS z Opola wprowadziła za jednorazowe opróżnienie pojemnika na 

odpady następujące opłaty:  

- pojemnik 110l-120l – 4,50zł netto, 

- pojemnik 1100l –25.16zł netto. 

 

Częstotliwość wywozu odpadów – raz na dwa tygodnie. 

 

Firma Elkom z Brzezia pobiera opłaty za odbiór odpadów od Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zorza” w 

Karlowicach w kwocie 27,00 zł za jeden pojemnik 1100l. 

 

1.3.4.Selektywna zbiórka surowców wtórnych 
 

Na terenie gminy Popielów system selektywnej zbiórki odpadów został wprowadzony od 2005roku 

we wszystkich miejscowościach gminy poprzez ustawienie 10 zestawów pojemników na szkło białe, 

kolorowe, makulaturę i plastik. Ogółem jest ustawionych 40 pojemników do zbiórki surowców 

wtórnych. Poza tym mieszkańcy otrzymali w styczniu 2005r., 7 500 sztuk worków na papier, szkło i 

plastik  

 

1.3.5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
 

Na terenie gminy w roku 2004 nie była prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. Na podstawie danych szacunkowych ustalono, że na terenie gminy powstaje 

124,84 Mg odpadów wielkogabarytowych. 

 

1.3.6. Pielęgnacja terenów zielonych i zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt 

 

Nadzór nad terenami zielonymi sprawuje Urząd Gminy w Popielowie. Gospodarkę odpadami na 

terenie cmentarzy prowadzi parafia przy udziale rady parafialnej oraz sołtysi z radą sołecką. Na 

podstawie danych szacunkowych ustalono, że na terenie gminy powstaje około 35,06 Mg odpadów z 

pielęgnacji terenów zielonych. 

Zbieranie z terenów publicznych, w tym przede wszystkim z dróg, zwłok zwierząt bezdomnych lub 

wolnożyjących ( leśnych, polnych) jest nieuregulowane. Zgodnie z art.3 pkt.2, ust.8 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie zadanie to należy do zadań własnych gminy. Odbiór 
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padłych zwierząt z gospodarstw mieszkańcy gminy zgłaszają do Zakladu Utylizacji Zwierząt w 

Bycinie koło Pyskowic. 

 

1.3.7. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 
 

Do końca 2004 roku wszystkie zbierane z terenu Gminy Popielów odpady komunalne były  

składowane na składowisku w Karłowicach. Z dniem 3 stycznia 2005 składowisko zostało zamkniete i 

firma ROMENDIS z Opola, wywozi odpady na składowisko odpadów komunalnych w Opolu. 

 

1.3.7.1. Lokalizacja i wyposażenie składowiska 
 

Nieczynne od 3 stycznia 2005 roku gminne składowisko odpadów jest zlokalizowane na gruntach wsi 

Karłowice (działki nr 299/1; nr 495/3), na północ od Karłowic ( gmina Popielów) i północny wschód 

od ul. Karłowiczki w odległości ok. 500m od zabudowy wiejskiej. Teren wysypiska znajduje się 

częściowo na terenach obejmujących wyrobiska po eksploatacji piasku oraz częściowo na gruntach 

ornych klasy V-VI. 

Powierzchnia zajmowanego przez wysypisko terenu w granicach ogrodzenia obiektu wynosi 0,84 ha. 

Powierzchnia czaszy składowiska wynosi ok. 0,5 ha. 

 

Składowisko wyposażone jest w następujące obiekty: 

 

- kwatera deponowania odpadów wykonana jako szczelna niecka o wymiarach:  

· długość – 95m,  

· szerokość – 67,5m ,  

· powierzchnia - 0,50ha. 

 

Warstwę izolacyjną stanowi warstwa ochronna z piasków oraz częściowa folia PEHD. Niecka 

zaopatrzona jest w instalację odwadniającą, składającą się z sieci rur drenarskich 

ceramicznych oraz bezodpływowego zbiornika retencyjnego otwartego o konstrukcji z płyt 

żelbetowych. Dno niecki posiada ukształtowane z zachowaniem spadków w granicach 0,25-

04% w kierunku zbiornika, w celu zachowania prawidłowej pracy drenażu odcieków, niecka 

nie posiada instalacji odgazowującej złoże, 

 

- brodzik dezynfekcyjny o konstrukcji żelbetowej i wymiarach pozwalających na przejazd 

dowolnego typu pojazdów dostarczających odpady na teren składowiska, 

 

- budynek administracyjno-socjalny – murowany, parterowy z wydzieloną częścią 

administracyjną i socjalną, 

 

- punkt magazynowania odpadów nieprzewidzianych do składowania – wyznaczone na 

terenie składowiska miejsce z kontenerami właściwymi do magazynowania różnych rodzajów 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 

 

- magazyn materiału izolacyjnego – wyznaczone na terenie składowiska miejsce 

przeznaczone do magazynowanie materiału mineralnego, 

 

- aparatura kontrolno-pomiarowa; wysypisko nie posiada w swoim wyposażeniu aparatury 

kontrolno-pomiarowej służącej do prowadzenia stałych obserwacji wpływu na środowisko. 

Elementami stałego wyposażenia składowiska są otwory piezometryczne –2szt., stanowiące 

punkty kontroli poziomu wód gruntowych oraz poboru prób, 

 

- sprzęt eksploatacyjny stały stanowi spycharka gąsienicowa typu DT-75, inne urządzenia są 

dostarczane na teren składowiska w zależności od potrzeb, 
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- ogrodzenie terenu i zieleń izolacycjna –ogrodzenie terenu składowiska wykonano z siatki 

stalowej ocynkowanej, wysokość ogrodzenia ok.2m, naturalny pas zieleni izolacyjnej jest od 

strony północnej wysypiska. 

 

Odpady na składowisku są deponowane w ramach wyznaczonej działki roboczej o wymiarach 

ok.20mx20m. Zakończenie eksploatacji działki roboczej następuje po osiągnięciu grubości warstwy 

zdeponowanych na niej odpadów: 

- 1,10m – w przypadku stosowania tradycyjnej technologii wykonania pośrednich warstw 

izolacyjnych, 

- 1,2 – w przypadku wykonania pośrednich warstw izolacyjnych przy wykorzystaniu 

geotekstyliów. 

 

Przewidywany czas zamknięcia składowiska ocenia się na 2005rok. 

 

1.3.7.2. Stan formalnoprawny składowiska 

 
Właścicielem wysypiska jest Gmina Popielów z siedzibą w Popielowie, ul. Opolska 13,                                       

46-090 Popielów. Administratorem jest Kółko Rolnicze, ul.Polna 12, 46-037 Karłowice zgodnie                      

z zawartą umową w dniu 1993.03.01, w Popielowie między Zarządem Gminy Popielów 

reprezentowanym przez Wójta Gminy oraz członka Zarządu a Kółkiem Rolniczym w Karłowicach. 

 

Składowisko było użytkowanie i prowadzone w oparciu o zatwierdzoną instrukcję eksploatacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojęte Decyzją Starosty Opolskiego Nr 

Oś.DLP.7630-2/03 z dnia 2003.04.04. 

Wdług klasyfikacji określonej w art.50 ust.1 Ustawy z dnia 2001-04-27 o odpadach ( Dz.U.Nr 62/01; 

poz.628) składowisko było składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

 

Gmina Popielów zgłosiła pismem nr ITR-7060/1/05 z dnia 18 stycznia 2005r. do Starostwa 

Powiatowego w Opolu, fakt zaprzestania wywozu odpadów komunlanych na skladowisko w 

Karlowicach. Obecnie gmina jest w trakcie przygotowywania projektu rekultywacji składowiska. 

 

1.3.7.3. Zagrożenie dla wód podziemnych 

 
 Kwatera składowiska odpadów w Karłowicach położona jest na obszarze występowania Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych. Przeprowadzone w marcu 2004roku i w latach poprzednich badania, 

których wyniki przedstawiono w opracowaniu „Badania na potrzeby prowadzonego monitoringu 

składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach gmina Popielów” wykonane przez EMITOR SC              

z Opola wykazały, że:  

- badane wody podziemne w piezometrze nr 2 kwalifikują się do II klasy i są dobrej jakości. 

Natomiast w piezometrze nr 3 kwalifikują się do klasy IV i są niezadawalającej jakości, ze 

względu na podwyższoną zawartość miedzi i podwyższoną przewodność,  

- analiza odcieków pobranych ze zbiornika odcieków nie wykazała przekroczeń oznaczonych 

wskaźników czystości wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. 

Dz.U. Nr 212, poz. 1799, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu 

ścieków do wód lub do ziemi. 

 

1.3.7.4. Przegląd ekologiczny składowiska 
 

Protokół z przeglądu ekologicznego ze stycznia 2003r. zawierał nastepujące wnioski: 

 

1) Na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji zachowano wszelkie procedury i standardy 

wynikające z obowiązującyh w tm czasie przepisów. 
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2)  Stan techniczny obiektu jako całości oraz poszczególnych urządzeń i budowli wykazuje obawy 

poważnego niedofinansowania działań w zakresie: 

- realizacji prac konserwacyjnych i remontowych, 

- prac eksploatacyjnych, prowadzonych niezgodnie z założeniami projektowymi i przyjętymi 

standardami technicznymi. 

Zarządzający składowiskiem nie prowadził okresowych kontroli stanu technicznej sprawności 

instalacji urządzeń służacych ochronie składowiska, których obowiązek realizacji wynika z art.62 

ust 1 Ustawy Prawo Budowlane. Braki powyższej dokumentacji uniemożliwiają określenie tempa 

przebiegu degradacji obiektu oraz uchwycenia momentu zaprzestania eksploatacji obiektu według 

wymaganych zasad. Termin zaniechania praz konserwacyjno-remontowych oraz prac 

eksploatacyjnych w wymaganym zakresie określa się na lata 1995/1996 o czym świadczyć mogą 

miedzy innymi: poziom wypiętrzenia złoża odpadów ponad obwałowanie niecki – brak 

zewnetrznych warstw izolacyjnych na całej szerokości skarpy złoża oraz kilkuletnie drzewa 

wrośnięte w skarę złoża odpadów. 

3) Na podstawie wizji lokalnej na terenie obiektu można ustalić, że możliwość prowadzenia 

eksploatacji składowiska ogranicza się do okresu jednego roku. 

4) Rozbudowa lub modernizacja składowiska w celu przedłużenia okresu jego eksploatacji wydaje 

się nie mieć uzasadnienia ze względów ekonomicznych, obiekt przyjmuje do składowania zbyt 

małe ilości odpadów i wpływy finansowe za przyjęcie odpadów już w chwili obecnej nie są w 

stanie pokryć bieżących kosztów eksploatacji obiektu. 

5) Obiekt nie stanowi źródła uciążliwości dla ludności, jego lokalizacja i stan techniczny nie 

stanowi zagrożenia dla innych obiektów i obszarow chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody. 

 

Zlecenia wynikające z przeglądu ekologicznego Kółko Rolnicze realizowała tylko w zakresie 

prowadzenia mnitoringu z wymaganą częstotliwością.  

Obecny stan techniczny obiektu składowiska odbiega od przyjętych standardów i gmina Popielów 

podjęła decyzję rozpoczęcia procedury zamknięcia składowiska z dniem 3 stycznia 2005r. 

 

1.3.7.5. Ilość odpadów dowożonych na składowisko 

 
Ilość odpadów przyjmowana na składowisko w latach 1997-2003 przedstawiała się nastęująco: 

 
Tabela 20. Ilości odpadow przyjmowanych przez składowisko odpadów komunalnych w Karlowicach 

Okres rozliczeniowy 

[Rok] 

Ilość odpadów  

m
3
/r Mg/r 

1997 4539 1044 

1998 3726 857 

1999 4723 1086 

2000 4939 1136 

2001 4200 966 

2002 2220 511 

2003 3387 779 

Razem 27734 6 379 

 

 

 1.3.7.6. Bieżace taryfy opłat za przyjęcie odpadów na składowisko 
 

Taryfa opłat za przyjęcie odpadów na składowisko wynosiła w 2004 roku 21,40 PLN za m
3
.  
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1.3.7.7. Harmonogram zamknięcia składowiska i plan zadań 
 

Termin zamknięcia składowiska przewidziano na rok 2005.  

 

W procesie zamknięcia składowiska będą wykonywane prace rekultywacyjne w kierunku leśnym,                    

w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed infiltracją wód opadowych, integrujący obszar 

składowiska odpadów z otoczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu 

składowiska na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 

roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 

jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów  (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 

 

Po zakończeniu eksploatacji składowiska powierzchnia korony składowiska powinna być wyrównana 

i uszczczelniona. 

Uszczelnienie powinno być wykonane z nastęujących warstw: 

- warstwa ekranująca złożona z warstwy mineralnej o wartości współczynnika frakcji „k” nie 

większej niż 1x10-9m/s oraz sztucznej tkaniny uszczelniającej, miąższosć warstwy 

ekranującej powinna wynosić co najmniej 0,5 m, 

- warstwa drenażowa, żwirowo-piaszczysta o wartości wpółczynnika filtracji „k” większej niż 

1x10-4m/s, z systemem drenów, o miąższości nie mniejszej niż 0,5 m, 

- wierzchnia warstwa ziemna, o miąższości nie mniejszej niż 1,0m, z 0,3m warstwą gleby 

pozwlającą na wegetację roślin sprzyjającą procesom ewapotranspiracji.  

Warstwa pokrywająca stok o nachyleniu większym niż 5
0
 powinna być zabezpieczona przed procesem 

erozji. Teren składowiska powinien podlegać okresowej kontroli stanu powierzchni zboczy i korony. 

Na koronie składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne nie mogą być 

wykonywane przez okres 50 lat od daty zamknięcia składowiska. 

 

Szacunkowy koszt rekultywacji wynosi 300 tys.PLN. 

 

Monitoring składowiska  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, 

czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów ( Dz. U.Nr 220, 

poz.1858)  monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej obejmuje: 

 

- badanie wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

lub stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska odpadów – 1 raz 

dziennie, 

- pomiar poziomu wód podziemnych – co 6 miesięcy, 

- badanie parametrów wskaźnikowych w wodach, odciekowych, podziemnych i gazie 

składowiskowym – co 6 miesięcy 

- ocenę stanu zanieczyszczenia chemicznego i mikrobiologicznego gleb w sąsiedztwie 

wysypiska opartej na analizie zanieczyszczenia mikrobiologicznego gleb – 1 raz w roku, 

- kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery -   1 raz w 

roku, 

Ilość, głębokość oraz sposób budowy otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych 

określa szczegółowo pozwolenie na budowę składowiska odpadów; ilość otworów nie może być 

jednak mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, z czego jeden powinien 

znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe - na przewidywanym odpływie wód 

podziemnych.    

Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami 

geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami 

geotechnicznymi. 
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Faza poeksploatacyjna obejmuje okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu 

składowiska odpadów. 

 

1.4. Nielegalne miejsca składowania odpadów („dzikie wysypiska”) 

 
Na terenie gminy Popielów istnieje wiele tzw. nielegalnych wysypisk. Dzikie wysypiska są na bieżąco 

inwentaryzowane. Harmonogram likwidacji dzikich wysypisk podano w tabeli poniżej. 

 
Tabela 21. Dzikie wysypiska na terenie gminy Popielów 

 

Lp 

 

Lokalizacja wysypiska 

 

Własność terenu 

 

1. Kurznie dz.nr 92/2 km1, Skarb Państwa 

2. Kurznie  dz.nr 51/2 Skarb Państwa 

3. Kurznie dz. nr 130/3 Skarb Państwa 

4. Stobrawa dz. nr 263 Prywatna 

5. Stobrawa dz. nr 269 Prywatna 

6. Stobrawa dz. nr 223 Skarb Państwa 

7. Stobrawa dz. nr 218 Prywatna 

8. Popielów na części działki nr 1014/90 Prywatna 

9. Stare Siołkowice na części działki nr 749 Prywatna 

10. Karłowice na części działki 309/1 Skarb Państwa 

11. Karłowice na części działki 492 Gmina Popielów 

12. Rybna dz. 216/1 Gmina Popielów 

13. Karłowice dz. 169/5-8 Gmina Popielów 

 Razem  

 

1.5. Aktualny stan w zakresie usług transportu, zbiórki, odzysku, unieszkodliwiania 

odpadów 

 

1.5.1. Stan prawny 

 
Do dnia 7 lutego 2003r. zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

unieszkodliwienia, transportu i zbierania odpadów komunalnych wydawane były na podstawie art.7, 

ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 

Nr 132, poz.622 z póź. zm.). Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz. 78, dzień wejścia w życie - 9 luty 2003r.) zastąpiła 

pojęcie zezwolenia na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych, 

pojęciem zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Zgodnie z art. 7 ust.5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.Nr 132, poz.622 z późn. zm.) – gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze 

własnej gminy działalność w zakresie określonym w art.7 pkt.1 tj. odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (do 9 lutego 2003r. w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych), nie miały obowiązku uzyskania zezwoleń na jej 

prowadzenie. 

Aktualnie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i zbierania 

odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art. 26 i 28 ustawy z dnia 27 kwietnia z 2001r. – o 

odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź, zm.) natomiast zezwolenia na odbieranie (transport) 

odpadów komunalnych wydawane są w oparciu o art.7, ust.1, ustawy z dnia 23 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwienia, transportu i zbierania 

odpadów innych niż komunalne ( grupy 01 – 19 wg katalogu odpadów) wydawane są w oparciu o art. 

26 i 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – odpadach ( Dz.U. Nr62, poz.628, z poźn. zm.) 
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Według interpretacji Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska (pismo nr DIOS 

024/76/7474/03/ID z dnia 14.01.2004r): firma, która ustawia swoje pojemniki na odpady u wytwórcy, 

a następnie odbiera od nich odpady i transportuje do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, jest 

posiadaczem odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów. Definicja zbieranie 

odpadów zawarta w ustawie o odpadach przemawia za przyjęciem, iż miejscem zbierania jest miejsce, 

w którym są wykonywane czynności wskazane w definicji – umieszczanie w pojemnikach, 

segregowanie, magazynowanie lub inne działania, których celem jest przygotowanie odpadów do 

transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (np. zgniatanie, belowanie). Samo ustawienie 

pojemników na odpady nie jest równoznaczne z prowadzeniem zbierania tych odpadów. 

Ściśle określone rodzaje odpadów posiadacze odpadów mogą przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne 

potrzeby. Lista rodzajów tych odpadów stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 28 maja 2002r. (Dz. U. Nr 74, poz. 686). 

 

1.5.2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów  

 

Zezwolenie na zbieranie (w tym transport) odpadów komunalnych wydane w oparciu o zapisy ustawy 

o odpadach posiadają firmy wyszczególnione w tabeli poniżej. 

Tabela 22. Wykaz firm posiadających zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych 

Nazwa firmy i adres siedziby Obszar objęty zbieraniem Nr decyzji 

REMONDIS Sp. z o.o. 

Al.Przyjaźni 9 w Opolu 

Teren Gminy Popielów OŚ.7650-7/2003 

„ELKOM” w Brzeziu k/Opola Teren Gminy Popielów OŚ. MDZ-7647/31/04  

z dnia 2.03.2004r  

TERMIA T.ADAMSKI i 

W.JASTRZĘBSKI w Opolu 

Teren całego kraju OŚR.II7644/0/73/03 z dnia 

16.04.2003r. 

„HAWI” Prywatne 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

w Lędzinach 

Teren całego kraju OŚ. UK.7647-69/03 

z dnia 14.08.2003r. 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

w Stobrawie ul.Odrzańska 1 

Na terenie zakładu i z terenu 

zakładu do punktu odbioru 

odpadów 

OŚ. MDz.-7647-192/02 

Z dnia 18.03.2003r. 

EPO Sp.z o.o w Opolu Na terenie powiatu opolskiego OŚ.DLP-7647/6/01 z dnia 

25.10.2001r. 

PPHU „KORA” Tarnowski 

Andrzej w Popielowie 

Na terenie całego kraju OŚ. DLD.7647-119/02 z dnia                  

12 .09.2002r. 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Popielowie 

 

1.6. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Popielów 

 
Prowadzona do roku 2004 gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Popielów polegała 

wyłącznie na składowaniu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych na składowisku odpadów w 

Karłowicach, będącego własnością gminy Popielów.  Od roku 2005 odpaday komunlane wytworzone 

na terenie gminy są wywożone przez firmę REMONDIS i ELKOM poza teren gminy. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie gminy nie uwzględnia 

selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych czy selektywnego 

zbierania odpadów niebezpiecznych. Natomiast od stycznia 2005 roku został wprowadzony 
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selektywny system zbiórki surowców wtórnych, w tym: makulatury, szkła białego i kolorowego, 

tworzyw sztucznych. 

 

Główne problemy gospodarki odpadami komunalnymi 

 
- obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów polityki 

ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami dotyczacymi : 

· zapobiegania i minimalizacji wytwarzanych odpadów, 

- dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie, 

- ze względu na brak systemu selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych w strumieniu 

odpadów komunalnych na składowisko trafiają odpady niebezpieczne takie jak: baterie, 

świetlówki, zużyte leki, 

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Karłowicach wymaga przeprowadzenia 

procedury jego zamkniecia. 

 

 

2.  ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO  

 

2.3. Analiza stanu aktualnego  

 

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, to odpady przemysłowe, odpady z rolnictwa, rzemiosła 

i niektórych usług. Według danych ankietowych, ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy w 

roku 2003 wynosiła 174 161,47 Mg w tym poddano odzyskowi 78,6%. 

W wyniku działalności gospodarczej a w szczególności przemysłowej powstają różnorodne odpady 

charakterystyczne dla danej gałęzi przemysłu. Na terenie gminy Popielów powstawanie odpadów, 

można odnosić głównie do przemysłu rolno-spożywczego. 
 

2.4. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 

 

Odpady powstające w sektorze gospodarczym to odpady odpady z rolnictwa, rzemiosła i niektórych 

usług. Według danych ankietowych, ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy w roku 2003 

wynosiła 16,6 Mg w tym 1,995 Mg odpadów niebezpiecznych. W wyniku działalności gospodarczej a 

w szczególności przemysłowej powstają różnorodne odpady charakterystyczne dla danej gałęzi 

przemysłu. Na terenie gminy Popielów powstawanie odpadów, można odnosić głównie do przemysłu 

związanego z rolnictwem.  

 
Tabela 23.Ilość wytworzonych przez głównych wytwórców odpadów  

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość [Mg/rok] 

1.  Piekarnia „Henry” Kurzyńscy  5,1 

2.  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stobrawie 4,16 

3.  Wogas Tomasz Mechanika pojazdowe 0,57 

4.  Kółko Rolnicze w Popielowie 5,37 

5.  Gandyra Gerhard „Zakład Stolarski” Stare Siołkowice 1.4 

6.  Razem 16,6 
Źródło: Dane ankietowe z firm 

 

Ilości i rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2003 oszacowano na podstawie 

danych ankietowych uzyskanych bezpośrednio od firm oraz z bazy danych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. Na wysłanych 100 ankiet do firm odpowiedzi udzieliło 21 firm. 

W tabeli 23 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych 

wytworzonych w roku 2003 na terenie gminy Popielów z podziałem na grupy. 
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Tabela 24. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym. 

Nr grupy Nazwa grupy Odpady inne 

niż niebezpie-

czne 

[Mg.rok] 

Odpady 

niebezpie-czne  

[Mg/rok] 

Odpady 

ogółem 

wytworzone 

[Mg/rok] 

20 03 99 Odpady komunalne 5,1 - 5,1 

18 01 03* Odpady zdjagnozowania leczenia i profilaktyki 

medycznej 

- 0,878 0,878 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

1,1 - 1,1 

13 02 05* Odpadowe oleje silnikowe - 0,32 0,32 

17 04 05 Żelazo i stal 4,99 - 4,99 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne 

- 0,072 0,072 

16 01 03 Opony 0,25 - 0,25 

13 02 05* Mineralne oleje - 0,34 0,34 

16 06 01* Akumulatory ołowiane - 0,1 0,1 

02 01 08* Agrochemikalia - 0,19 0,19 

03 01 05 Ścinki z płyt wiórowych 1,4 - 1,4 

12 01 13 Elektrody 0,013 - 0,013 

15 01 02 Opakowania 0,123 - 0,123 

02 01 82 Zwierzeta padłe i ubite z konieczności 3,6 - 3,6 

16 01 07* Filtr olejowy - 0,079 0,079 

16 01 22 Inne nie wymienione elementy 0,008  0,008 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne ( filtry olejowe) - 0,012 0,012 

16 02 13* Zużyte urządzenia - 0,0036 0,0036 

Razem  16,584 1,995 18,579 

Źródło: Dane ankietowe i wyliczenia własne 

 

Tabela 25. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym wytworzone w roku 2003. 

Nr grupy Nazwa grupy Ilość odpadów  

[Mg/rok] 

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności 

3,72 

03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i 

mebli, celulozowej, papieru i tektury 

1,4 

10 Odpady z procesów termicznych 1,1 

12 Odpady z ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej 

obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

0,013 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekych paliw 0,66 

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w 

innych grupach 

0,135 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 0,44 

17 Opady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych, infrastruktury drogowej 

4,872 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 0,878 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

5,1 

Razem  18,579 
Źródło: Dane ankietowe i wyliczenia własne 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Odpady z sektora gospodarczego na terenie gminy Popielów pochodzą głównie z małych i średnich 

przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Na terenie gminy nie ma dużych zakładów. Wdług danych 

z Urzędu Statystycznego na dzień 31.12. 2004r w gminie Popileów zarejestrowanych było 493 

podmiotów gospodarczych w tym 479 zatrudniających do 9 pracowników a tylko 14 podmiotów 

gospodarczych zatrudniało od 10-50 pracowników. Brak jest zakładów zatrudniających powyżej 50 

pracowników. 
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Dane o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw są 

szacunkowe, ponieważ na 100 wysłanych do podmiotow gospodarczych ankiet odpowiedzi uzyskano 

tylko od kilku wytwórców odpadów. Dane te zostały przedstawione w tabelach 22, 23, 24. Pełny 

obraz ilości i rodzajów powstających odpadów w gminie Popielów będzie możliwy po wprowadzeniu 

systemu ewidencji elektronicznej gospodarki odpadami i objęcie nimi wszystkich podmiotów. 

 

2.3. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów niebezpiecznych 
 

Według danych ankietowych na terenie gminy Popielów wytworzono 1,995Mg odpadów 

niebezpiecznych. Największych wytwórców odpadów niebezpiecznych przedstawiono w tabeli 22. 

 
Tabela 26.  Ilość wytworzonych prze głównych wytwórców w 2002 roku odpadów niebezpiecznych  wg. danych 

ankietowych 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość [Mg/rok] 

1.  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stobrawie 0,4246 

2.  „CARITAS” Hospicjum w Starych Siołkowicach 0,878 

3.  Nogas Tomasz Mechanika pojazdowa w Popielowie 0,070 

4.  Kółko Rolnicze w Popielowie 0,19 

5.  Razem 1,5626 
Źródło: Dane ankietowe 

 

Najwięcej odpadów niebezpiecznych zostało wytworzonych w roku 2003 w Hospicjum „CARITAS” 

59% całkowitej ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne.  

Z danych ankietowych wynika,że 100% odpadów zostało unieszkodliwionych. 

Wśród wytworzonych odpadów niebezpiecznych dominowały odpady w grupach: 

- 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, 

- 15 Sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

- 16 odpady nie ujęte w innych grupach 

- 18 Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

2.4.  Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów 

 
Na terenie powiatu opolskiego odbiorem odpadów z zakładów przemysłowych zajmują się przede 

wszystkim następujące przedsiębiorstwa: 

1. „Lew – Kom” Sp. z o.o. – Lewin Brzeski 

2. Kółko Rolnicze, Popielów ul. Konopnickiej 3 

3. PROWOD, Czarnowąsy 

4. Eko-Serwis Janusz Szcześniak, Idzikowice 

5. „ZŁOMREX” Sp. z o.o. Oddział Opole. 

6. „Intereko” Przedsiębiorstwo Ekologiczne Spółka z o.o. ul.Morcinka 43, 45-317 Opole, 

7. ZO i RSC „Termia” – T.Adamski i W.Jastrzębski Spółka Cywilna 45-131 Opole ul.Cygana 7. 

 

3. SZCZEGÓLNE ODPADY NIEBEZPIECZNE  
        

Wśród dużej grupy odpadów niebezpiecznych należy szczególnym sposobem postępowania objąć: 

odpady medyczne i weterynaryjne, odpady zawierające azbest, odpady zawierające PCB, 

wyeksploatowane pojazdy oraz akumulatory i baterie. 
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3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne 

 

Inwentaryzacja powstawania odpadów medycznych 

 

Opady medyczne powstają we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach zdrowia oraz 

przychodniach specjalistycznych, gabinetach lekarskich działających na terenie gminy Popielów. Na 

obszarze gminy działają 3 ośrodki zdrowia: w Stobrawie przy ul.Kani, Karłowicach przy 

ul.Kolejowej, Siołkowicach Starych przy ul. Klepacz 28, jedna przychodnia w Popielowie przy ul. 

Dworcowej 39, Caritas – Hospicjum w Siołkowicach Starych przy ul. Piastowskiej 26 i  

zarejestrowane są dwie praktyki lekarskie. 

 Zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U.112.1206.01) odpady medyczne i weterynaryjne zaliczane są 

do grupy 18. Są to: zużyte materiały opatrunkowe, zużyty sprzęt jednorazowego użytku, opakowania 

po środkach leczniczych, odpady ze szkła, odpady organiczne (szczątki pooperacyjne i posekcyjne, 

fragmenty tkanek i narządów) i inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych, przeterminowanej 

wycofane z użytkowania chemikalia i leki. Do tj grupy należą odpady o kodach: 09 01 01, 09 01 04 i 

16 08 17. 

 

Bilans odpadów powstających w placówkach medycznych 

 

Na terenie gminy Popielów największymi wytwórcami odpadów medycznych są:  

- Caritas - Hospicjum w Siołkowicach Starych ul. Piastowska 26 

- Ośrodek zdrowia w Stobrawie ul.Kanii 

- Przychodnia w Popielowie ul.Dworcowa 39 

- Ośrodek Zdrowia w Karłowicach ul.Kolejowa  

- Ośrodek Zdrowia w Starych Siołkowicach ul. Klepacz 28 

- Samodzielna Praktyka Dentystyczna w Popielowie ul. Kościuszki. 

 

Z przeprowadzonej ankietyzacji wynika, że jednostki te wytworzyły odpadów innych niż 

niebezpieczne w roku 2003 - 15Mg, natomiast odpadów niebezpiecznych w roku 2003 – 3,4Mg. 

Wszystkie odpady niebezpieczne były unieszkodliwiane poza składowaniem.  

 

Odpady weterynaryjne 

 

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem i leczeniem zwierząt lub 

świadczenia usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i 

doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zakwalifikowane do grupy 18 02. 

Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak w przypadku 

odpadów medycznych, wyróżnić odpady o charakterze komunalnym, nie stanowiące zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście 

wymagające stosownego postępowania z nimi. 

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu jest trudne, ponieważ w województwie 

opolskim brakuje bazy danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć. 

Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, skład morfologiczny odpadów 

weterynaryjnych jest następujący: 

- tkanka zwierzęca  - 39% 

- sprzęt jednorazowy  - 17% 

- środki opatrunkowe  - 21% 

- opatrunki gipsowe  - 3% 

 

Bilans i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych 

 

Z przyczyn podanych powyżej produkcja odpadów weterynaryjnych została oszacowana na podstawie 

wskaźników literaturowych. 
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Według danych Urzędu Gminy zarejestrowany jest jeden podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą – Lecznictwo Zwierząt Siedlecki ul. Dworcowa w Popielowie. 

W gabinecie weterynaryjnym i lecznicy dla zwierząt powstaje rocznie około 0,08Mg odpadów 

niebezpiecznych, tzn. przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków. Odpady 

komunalne odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w danym regionie usługi odbioru 

odpadów od mieszkańców i dlatego ta ilość została uwzględniona w produkcji odpadów 

komunalnych. 

Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a 

także określa wymogi dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów o 

kodach 18 01 i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających w działalności służb 

medycznych i weterynaryjnych sprowadzają się w szczególności do zabicia życia biologicznego, czyli 

zmieszczenia drobnoustrojów za pomocą: spalania, dezynfekcji i sterylizacji parowej, działania mikro 

lub makro fal, dezynfekcji chemicznej lub gazowej, metod radiacyjnych.  

Firmy obsługujące zakłady medyczne i weterynaryjne to: 
1. „Intereko” Przedsiębiorstwo Ekologiczne Spółka z o.o. ul.Morcinka 43, 45-317 Opole 

2. ZO i RSC „Termia” – T.Adamski i W.Jastrzębski Spółka Cywilna 45-131 Opole ul.Cygana 7 

 

3.2. Odpady zawierające azbest 
 

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie, podczas prowadzonych prac demontażowych 

wyrobów azbestowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest. Od 1997 roku istnieje zakaz 

stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 161.628.97). W maju 2002r Rada Ministrów 

przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski” 

który zakłada usuwanie tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r. 

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

odpadów odpadom zawierającym azbest nadano następujące kody: 

06 13 04 odpady z przetwarzania azbestu, 

10 11 81 odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła) 

10 13 09 odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych, 

15 01 11 opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego ( np.azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

16 02 12 zużyte urządzenia zawierające azbest, 

17 06 05 materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 

Regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wyrobów azbestowych są: 

- ustawa o odpadach, 

- ustawa Prawo ochrony środowiska, 

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych, 

- rozporządzenia wykonawcze: 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U.Nr 138, poz.895 z 1998r.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i 

zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 1998r.)  

Na terenie województwa opolskiego brak jest zorganizowanych składowisk dla odpadów 

zawierających azbest. 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim wójt gminy 

Popielów zobowiązany jest do stworzenia bazy danych i lokalizacji, ilości i stanie istniejących 

wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia jako odpad niebezpieczny. 

 

 Stan aktualny  

 

Aktualnie przeprowadzona inwentaryzacja materiałów zawierających azbest w obiektach 

budowlanych należących do osób prywatnych wykazała ich występowanie na terenie. 
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Tabela 27. Miejsca występowania wyrobów azbestowych 
 

Lp. 

 

Nazwa wyrobu zawierającego 

azbest 

 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

 

Ilość 

1. Płyty faliste z eternitu Lubienie 3 401 m
2
 

2. Płyty faliste z eternitu Karłowice 8469 m
2
 

3. Płyty faliste z eternitu Kurznie 100 m
2 

4. Płyty faliste z eternitu Kuźnica Katowska 1551 m
2
 

5. Płyty faliste z eternitu Popielów 12 894 m
2
 

6. Płyty faliste z eternitu Stare Kolonie 260 m
2 

7. Płyty faliste z eternitu Stare Siołkowice 2 978 m
2 

8. Płyty faliste z eternitu Stobrawa 1 461 m
2 

Razem: 31 114 m
2
 

 

3.3. Odpady zawierające PCB 
 

Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje związane z wymianą płynów 

transformatorowych i likwidacją transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń 

zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985. Zgodnie z obowiązującymi obecnie 

przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 

2010roku. 

 

Stan aktualny 

 

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 roku ( Dz.U. 96 poz.860) podmioty 

gospodarcze zobligowane były do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w 

ilości powyżej 5 dm
3
 ( eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz odpadów PCB w terminie 

do 31. 12. 2002 roku i przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. 

W wyniku inwentaryzacji i z danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono, że na terenie 

gminy Popielów nie występują urządzenia zawierające PCB. 

 

3.4. Wyeksploatowane pojazdy 

 
Szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami 

pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. W ostatnich latach wraki samochodowe oraz 

maszyny rolnicze i budowlane stają się znaczącą grupą powstających odpadów. 

W strukturze wiekowej parku samochodowego dominują pojazdy stare. Prawie połowa jeżdżących 

pojazdów jest w wieku około 10lat. Oznacza to, że w najbliższych latach spodziewać się należy 

wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji i złomowanych. Przyjmując krajowe oszacowania, 

określa się ilość wycofywanych z eksploatacji pojazdów będzie na poziomie około 2,5% rocznie.  

Samochód po zakończeniu użytkowania staje się odpadem niebezpiecznym mogącym szkodliwie 

oddziaływać na środowisko w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami. Z 

ogólnej masy pojazdu około 80% stanowią materiały do recyklingu materiałowego i energetycznego.  

W związku z powyższym zużyte lub nie nadające się do użytku samochody powinny być 

przekazywane przez ostatniego właściciela firmom posiadającym uprawnienia Wojewody do 

demontażu samochodów i do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. 

Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają odpady niebezpieczne, prowadzą odzysk 

materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. 

 

Stan aktualny 

 

Ilość zużytych samochodów osobowych oszacowanych na podstawie danych uzyskanych z Urzędu 

gminy Popielów, przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 28.  Zużyte samochody na terenie gminy Popielów 

Ilość wycofanych z eksploatacji samochodów osobowych wg danych Urzędu Gminy Popielów 

Rodzaj samochodu Rok Ilość 

zarejestrowanych 

[szt.] 

Przyrost ilości 

zarejestrowanych 

samochodów 

[szt. ] 

Ilość 

wyrejestrowanych 

samochodów 

[szt. ] 

Samochodów 

osobowych 

2003 3270 43* 4 

Samochody 

ciężarowe 

2003 362 4* - 

Razem: 3632 47 4 
*Dane z Urzędu Gminy w Popielowie, stan na dzień 14.07.2004r. 

  

 

3.5. Akumulatory i baterie 

 

W grupie tej dominują akumulatory ołowiowe, których głównym źródłem są środki transportu. 

Źródłem akumulatorów kadmowo-niklowych jest przede wszystkim przemysł. Poza tym powstaje 

duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad 

niebezpieczny. Zużyte akumulatory są nabywane od użytkowników przez sieć skupu (sklepy 

motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne) 

Akumulatory wraz z elektorlitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w 

Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż 

w kraju brak jest odpowiedniej technologii.. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny 

być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały zaklasyfikowane do 

grupy 16 i podgrupy 16 06. W tej podgrupie wyszczególniono następujące rodzaje odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Kod odpadu Baterie i akumulatory 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 03 Baterie zawierające rtęć 

16 06 06  Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 

 

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym na celu odzysk 

ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów jest prowadzony głównie poza terenem gminy 

Oszacowane ilości akumulatorów ołowiowych i stacjonarnych źródeł prądu 

 

Akumulatory ołowiowe pochodzące z samochodów osobowych 

Na terenie Gminy Popielów na koniec 2003 roku zarejestrowanych było 3270 sztuk samochodów 

osobowych. Przyjmując, wymianę akumulatora, co 3,5 roku oraz wagę akumulatora 5 kg, ilość 

zużytych akumulatorów pochodzących z samochodów osobowych wynosi około 4,67 Mg. 

 

Akumulatory ołowiowe pochodzące z samochodów ciężarowych 

Na terenie gminy na koniec 2003 roku zarejestrowanych było 362 sztuk samochodów ciężarowych. 

Przyjmując, wymianę akumulatora, co 3 lata oraz wagę akumulatora 1 kg, ilość zużytych 

akumulatorów pochodzących z samochodów ciężarowych wynosi ok.0,12 Mg. 

 

Łączna oszacowana ilość akumulatorów ołowiowych z elektrolitem wynosi 4,79 Mg przyjmuje się, że 

z ich wymiany powstaje około 10% złomu ze środków transportu, czyli 0,479 Mg. 
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3.6. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz 

przemysłu, instytucji, biur, szpitali, handlu i innych. Są to urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt 

komputerowy, sprzęt łącznościowy, urządzenia laboratoryjne, aparatura pomiarowa i sterująca. Sprzęt 

elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych (często z zawartością 

środków zmniejszających palność) i metali, a w mniejszej ilości ze szkła i papieru. Głównym 

sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowa sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna 

uwzględniać : 

- selektywną zbiórkę, 

- sortowanie, demontaż oraz przetwarzanie ( recykling), 

- odzysk lub unieszkodliwianie 

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpadowe urządzenia elektroniczne i elektryczne  zostały  

zaklasyfikowane do grupy 16 i 20. Są to: 

- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, 

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, 

- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

160209 do 160212 

- 16 03 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213, 

- 16 02 15* niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń, 

- 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony, 

- 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne składniki, 

- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki 

 

Stan aktualny 

 

Na terenie gminy Popielów nie są prowadzone jakiekolwiek statystyki dotyczące ilości  zużytych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie działa również zorganizowany system selektywnej 

zbiórki i recyklingu tych opadów co powoduje, że w większości odpady te trafiają na wysypiska 

odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego. Brak jest również danych dotyczących ilości 

sprzętu przekazanego do recyklingu w specjalistycznych firmach. 

 

Zgodnie z dyrektywą UE przyjmuje się, że ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wynosi co 

najmniej 4kg/mieszkańca/rok. W związku z tym należy przypuszczać, że na terenie gminy ilości 

odpadów elektrycznych i elektronicznych osiągają wielkości około 38,25 Mg/rok. 

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z  niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz.U.Nr 63, poz.639, z póź.zm) nakłada 

na producentów i importerów n/w urządzeń obowiązek odzysku i recyklingu: 

- urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (HFC i HCFC), 

- urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw 

domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (HFC i HCFC), 

- lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych. 
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4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 
 

4.1. Prognozowane ilości odpadów komunalnych 
 

Prognozy dotyczące emisji odpadów w gminie Popielów opracowano do roku 2014. Na ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych w skali gminy wpływ mają liczba mieszkańców oraz zmiany 

wskaźników emisji odpadów, których trendy wynikają przede wszystkich z rozwoju społeczno-

gospodarczego. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i 

wiejskich, a także prognozę zmian wskaźników w latach 2007, 2011 i 2014 przyjęto za Planem 

gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego. 

Do dalszych prac przyjęto następujące założenia: 

- liczba mieszkańców w gminie Popielów będzie utrzymywać się na istniejącym poziomie, 

- rozwój turystyki wynikający z występujących walorów przyrodniczych, 

- przez najbliższe pięć lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne, 

następnie pojawiać się będą postawy proekologiczne, 

- wzrost PKB w najbliższych latach do poziomu 6%, 

- racjonalizacja materiałowa i energetyczna już działających firm, 

- konieczność sprostania warunkom konkurencji na rynku europejskim między innymi poprzez  

redukcję kosztów działalności- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, kar za ich 

wytwarzanie i.t.p. 

Analiza danych przedstawionych w tabeli pozwala również na zaobserwowanie pewnych tendencji, a 

mianowicie: 

- większość strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych po roku 2011 będzie malała, 

- obserwuje się bardzo niewielki spadek ilości odpadów metalowych, opakowań z blachy 

stalowej oraz odpadów niebezpiecznych, 

- w przypadku tworzyw sztucznych nieopakowaniowych oraz drobnej frakcji popiołowej 

zaobserwowano tendencje malejącą w latach 2013-2015. 

- prognoza dla gminy Popielów w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych wskazuje na 

stały kilkuprocentowy spadek większości strumieni odpadów komunalnych 
 

Tabela 29. Wskaźniki zmian składu morfologicznego odpadów według KPGO 

Lp. Strumień 

odpadów 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Odpady organiczne 

roślinne 
1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.  Odpady organiczne 

zwierzęce 
0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

3.  Odpady organiczne 

inne 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

4.  Odpady zielone 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

5.  Papier i tektura - 

nieopakowaniowe 
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

6.  Opakowania z 

papieru i tektury 
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

7.  Opakowania 

wielomateriałowe 

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

8.  Tworzywa 

sztuczne- 

nieopakowaniowe 

2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% -2% -2% -2% -2% 

9.  Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -2% -2% -2% -2% 

10.  Tekstylia  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

11.  Szkło 

(nieopakowaniowe) 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

12.  Opakowania ze 

szkła 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

13.  Metale 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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14.  Opakowania z 

blachy stalowej 
1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15.  Opakowania z 

aluminium 
1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

16.  Odpady mineralne 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

17.  Drobna frakcja 

popiołowa 

0% 0% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

18.  Odpady 

wielkogabarytowe 

-2% -2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19.  Odpady budowlane 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 5,92% 

20.  Odpady 

niebezpieczne 

8,45% 8,45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabela 30. Wskaźniki wytwarzania odpadów w latach 2004-2014 

Lp Strumień odpadów 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 
1 Odpady organiczne roślinne 18,854 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 19,042 

2 Odpady organiczne zwierzęce 1,1 1,1 1,089 1,078 1,067 1,056 1,045 1,035 1,025 1,015 1,005 

3 Odpady organiczne inne 2,333 2,380 2,427 2,475 2,524 2,574 2,625 2,651 2,677 2,703 2,730 

4 Odpady zielona 4,350 4,437 4,525 4,615 4,707 4,801 4,897 4,946 4,955 5,004 5,054 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 11,142 11,364 11,477 11,591 11,707 11,824 11,942 11,942 11,942 11,942 11,942 

6 Opakowania z papieru i tektury 16,236 16,560 16,725 16,892 17,061 17,231 17,403 17,403 17,403 17,403 17,403 

7 Opakowania wielomaterialowe 1,803 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 21,754 22,189 21,189 22,189 22,189 21,189 22,189 21,745 21,310 20,883 20,465 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 6,696 6,763 6,763 6,763 6,763 6,763 6,763 6,627 6,494 6,364 6,237 

10 Tekstylia 4,739 4,786 4,833 4,881 4,929 4,978 5,027 5,077 5,127 5,178 5,229 

11 Szkło (nieopakowaniowe) 0,954 0,973 0,992 1,011 1,031 1,051 1,072 1,082 1,092 1,102 1,113 

12 Opakowanie ze szkla 19,419 19,807 20,203 20,607 21,019 21,439 21,869 22,085 22,305 22,528 22,753 

13 Metale 4,668 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 

14 Opakowania z blachy stalowej 1,545 1,569 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 

15 Opakowania z aluminium 0,412 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 

16 Odpady mineralne 13,290 13,422 13,556 13,691 13,827 13,962 14,241 14,383 14,526 14,671 14,817 

17 Drobna frakcja popiolowa 39,20 39,2 38,024 36,883 35,776 34,702 33,660 32,650 31,670 30,720 29,798 

18 Odpady wielkogabarytowe 13,74 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 

19 Odpady budowlane 44,628 47,269 50,067 53,030 56,169 59,494 63,016 66,746 68,748 72,817 75,001 

20 Odpady niebezpieczne 2,55 2,701 2,71 2,701 2,701 2,71 2,701 2,701 2,71 2,701 2,701 

 Suma odpadów 229,413 234,043 235,663 239,49 242,553 244,857 249,533 252,156 253,067 256,114 257,331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2004 – 2007 

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 

 

 

 41 

 

 

 
Tabela 31. Ilość odpadów wytworzonych w latach 2004 – 2014w gminie Popielów 

Lp Strumień odpadów 2004r 2005r 2006r 2007r 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 

1 Odpady organiczne roślinne 160,94 162,26 161,97 161,69 161,40 161,11 160,83 160,83 160,83 160,83 160,83 

2 Odpady organiczne zwierzęce 9,39 9,37 9,26 9,15 9,04 8,93 8,83 8,74 8,66 8,57 8,49 

3 Odpady organiczne inne 19,91 20,28 20,64 21,02 21,39 21,78 22,17 22,39 22,61 22,83 23,06 

4 Odpady zielona 37,13 37,81 38,49 39,19 39,90 40,62 41,36 41,77 41,85 42,26 42,69 

5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 95,11 96,83 97,62 98,42 99,23 100,04 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 

6 Opakowania z papieru i tektury 138,59 141,11 142,26 143,43 144,61 145,79 146,99 146,99 146,99 146,99 146,99 

7 Opakowania wielomaterialowe 15,39 15,67 15,64 15,61 15,59 15,56 15,53 15,53 15,53 15,53 15,53 

8 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 185,69 189,07 180,23 188,41 188,07 179,28 187,41 183,66 179,98 176,38 172,85 

9 Opakowania z tworzyw sztucznych 57,16 57,63 57,53 57,42 57,32 57,22 57,12 55,97 54,85 53,75 52,68 

10 Tekstylia 40,45 40,78 41,11 41,44 41,78 42,12 42,46 42,88 43,30 43,73 44,16 

11 Szklo (nieopakowaniowe) 8,14 8,29 8,44 8,58 8,74 8,89 9,05 9,14 9,22 9,31 9,40 

12 Opakowanie ze szkla 165,76 168,78 171,85 174,97 178,16 181,40 184,71 186,53 188,39 190,27 192,17 

13 Metale 39,85 40,57 40,50 40,43 40,35 40,28 40,21 40,21 40,21 40,21 40,21 

14 Opakowania z blachy stalowej 13,19 13,37 13,27 13,25 13,22 13,20 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 

15 Opakowania z aluminium 3,52 3,54 3,54 3,53 3,53 3,52 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

16 Odpady mineralne 113,44 114,37 115,31 116,25 117,20 118,13 120,28 121,48 122,69 123,91 125,14 

17 Drobna frakcja popiolowa 334,61 334,02 323,43 313,17 303,24 293,61 284,29 275,76 267,48 259,46 251,67 

18 Odpady wielkogabarytowe 117,28 114,74 114,53 114,33 114,13 113,93 113,73 113,73 113,73 113,73 113,73 

19 Odpady budowlane 380,94 402,78 425,87 450,28 476,09 503,38 532,23 563,74 580,65 615,01 633,46 

20 Odpady niebezpieczne 21,77 23,02 23,05 22,93 22,89 22,93 22,81 22,81 22,89 22,81 22,81 

21 Suma odpadów 1958,72 1994,28 2004,55 2033,51 2055,88 2071,74 2107,56 2129,71 2137,40 2163,14 2173,42 

22 Liczba mieszkańców 8536 8521 8506 8491 8476 8461 8446 8446 8446 8446 8446 
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4.2. Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych 
 

W Planie Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Opolskiego dla gmin położonych w obrębie powiatu 

prognozuje się następujące tendencje w wytwarzaniu odpadów opakowaniowych: 

- wzrost opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, opakowań ze szkła do roku 2006 do około 5% a potem niewielki spadek, 

- niewielki wzrost opakowań z blachy stalowej i aluminium. 

Generalnie w planie powiatowym do roku 2006 prognozuje się niewielki wzrost odpadów 

opakowaniowych a w dalszych latach minimalny spadek. 

Dla gminy Popielów w oparciu o przedstawione wytyczne przyjęto następującą prognozę 

odpadów opakowaniowych:  

 
Tabela 32. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w gminie Popielów 

 

Rodzaj odpadów opakowaniowych 

2004 2005 2006 2007 

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

Opakowania z papieru i tektury  138,59 141,11 142,26 143,43 

Opakowania wielomateriałowe 15,39 15,67 15,64 15,61 

Opakowania z tworzyw sztucznych 57,16 57,63 57,53 57,42 

Opakowania ze szkła 165,76 168,78 171,85 174,97 

Opakowania z blachy stalowej 13,19 13,37 13,27 13,25 

Opakowania z aluminium 3,52 3,54 3,54 3,53 

Razem 393,61 400,1 404,09 408,21 

 

4.3. Prognoza ilości osadów ściekowych  
 

Ustalając ilości ścieków, jakie będą trafiały na oczyszczalnie w najbliższych latach brano pod uwagę 

istniejące i przyszłe projekty budowy kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków. Według ostatnich 

danych uzyskanych z gminy Popielów, planowana jest zaończenie budowy kanalizacji sanitarnej we 

wsi Popielow i przystąpienie do kanalizowania pozostaych miejscowości gminy. W tym kontekście 

zakłada się, że do 2014 roku w gminie oczyszczaniem ścieków będzie objęte około 85% 

mieszkańców. W tabeli przedstawiono prognozowane ilości osadów ściekowych powstających na 

terenie gminy. 

 
Tabela 33. Prognozowana ilość osadów ściekowych 

Rok 2005 2007 2010 2014 

Prognoza masy osadów 

[Mg] 

87 90 130 240 

 

Przedstawione ilości osadów ściekowych, jakie będą powstawać w komunalnej oczyszczalni mogą 

ulec zmianie w miarę tempa realizacji wymienionych wcześniej projektów. Zmiany mogą dotyczyć 

głównie tempa powstawania odpadów, dlatego prognoza powinna być weryfikowana po upływie 

dwóch do trzech lat. 

 

4.4. Prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym 
  
Prognozując powstawanie odpadów w sektorze gospodarczym należy uwzględnić istniejące 

uwarunkowania oraz cele polityki ekologicznej państwa, których realizacja wymusza stosowanie 

materiałooszczędnych technologii produkcji.  

W obrębie gminy Popielów odczuwane są szczególnie dotkliwe skutki kryzysu gospodarczego. W 

związku z tym dokonywanie szacunków powstawania odpadów należy oprzeć przede wszystkim o 

wskaźniki rozwoju gospodarczego w kraju. Jako stałą tendencję przewiduje się w najbliższych 15 

latach wyjście z recesji i rozwój gospodarczy w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu. 
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Doświadczenia światowe wskazują, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrost ilości 

wytwarzanych odpadów. Jednakże polityka wspólnotowa w zakresie gospodarki odpadami 

ukierunkowana jest na oddzielenie wzrostu PKB od ilości powstających odpadów. Wprowadzane mają 

być technologie przyjazne środowisku znacznie zmniejszające generowanie odpadów. 

Na ilość powstających odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. Do roku 2014 sytuacja 

demograficzna województwa opolskiego jak również gminy Popielów nie ulegnie większym 

zmianom. 

Tworząc prognozy ilości powstających odpadów trzeba także uwzględnić istniejące strefy odpadów 

nie ewidencjonowanych. Odpady te, w miarę wprowadzania i udoskonalania systemów ich ewidencji i 

zbiórki, powinny być poddawane procesom odzysku lub odpowiednio unieszkodliwiane.  

W tym kontekście przewiduje się, że do roku 2006 w gminie Popielów zostanie utrzymany obecny 

poziom odpadów, lecz ich bilans ulegnie zmianie ze względu na wprowadzenie ścisłej ewidencji. W 

dalszej perspektywie czasowej do 2014 roku przewiduje się relatywne zmniejszenie w stosunku do 

produkcji ilości wytwarzanych odpadów, związane z wprowadzeniem technologii mało i 

bezodpadowych.  

Zakłada się, że na terenie gminy nie powstaną nowe, duże zakłady przemysłowe. Głównymi 

wytwórcami odpadów na terenie gminy w dalszym ciągu będzie przemysł rolny. Jednocześnie należy 

założyć rozwój turystyki, który przyczyni się do rozwoju usług związanych ze zwiększającą się liczbą 

gości i turystów oraz zwiększenia ruchu turystycznego. Wpłynie to na zwiększenie ilości odpadów z 

podmiotów usługowych. Ponieważ wielkości te są trudne do zdefiniowania, również wzrost tych 

odpadów nie jest możliwy do oszacowania. 

 

4.4.1. Prognoza powstawania odpadów zużytych opon 
 

Zwiększenie ilości pojazdów ogółem oraz eliminacja pojazdów wyeksploatowanych zwiększy ilość 

zużytych opon. Szacuje się również, że do roku 2010 nastąpi około 20% wzrost masy zużytych opon 

samochodowych. Zakładając wymianę opon w samochodach co 4 lata i ciężar jednej opony średnio 10 

kg przyjęto następującą prognozę ilości zużytych opon:  
 

Tabela 34. Prognoza  zużytych opon 

Prognozowana ilości zużytych opon[Mg] 

2005 2007 2010 2015 
38,5 40,8 44,5 44,5 

  

4.5. Prognoza powstawania niektórych grup odpadów niebezpiecznych 

 
Dla celów prognostycznych poddano analizie tylko specyficzne grupy odpadów niebezpiecznych oraz 

odpady niebezpieczne zawarte w strumieniu odpadów komunalnych 

 

4.5.1. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 

Prognozę ilości samochodów wycofanych z eksploatacji, wykonano uwzględniając: 

- ilość zebranych samochodów, 

- ilość nowych samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy, 

- wskaźnik ilości samochodów na 1000 ludności, 

- prognozy demograficzne. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę powstawania odpadów z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
Tabela. 35. Samochody wycofane z eksploatacji w latach 2006-2015 

Prognoza ilości odpadowych samochodów wycofanych z eksploatacji 

2005 2007 2010 2015 

115 122 133 133 
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W roku 2007 przewiduje się około dwukrotny wzrost ilości powstawania odpadów z pojazdów 

samochodowych w stosunku do roku 2003. po roku 2010 ilość tego rodzaju odpadów będzie zgodnie z 

prognozą, malała. 

 

4.5.2. Oleje odpadowe 

 

Zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami współczynniki zmniejszania ilości 

wytwarzanych odpadów olejów przepracowanych są następujące: 

- rok 2007  - 98%, 

- rok 2011 – 98%, 

- rok 2015 – 88% 

Wobec powyższego zakładając, że ilość wytworzonych olejów odpadowych w przyjętej perspektywie 

dla gminy wynosić będzie: 

 
Tabela 36. Prognoza ilości odpadów olejów przepracowanych 

Prognozowana ilość odpadów olejów przepracowanych[Mg] 

2005 2007 2010 2015 
18,8 19,3 21,0 19,0 

 

Spadek możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych związany jest z prognozowanym 

spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększenia czasu ich eksploatacji. 

 

4.5.3. Baterie i akumulatory 

 

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako źródła prądu. Występują w postaci 

wielkogabarytowej i małogabarytowej. 

 

Akumulatory wielkogabarytowe dzielone są na : 

- kwasowo-ołowiowe, 

- niklowo-kadmowe. 

Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na: 

- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, 

- akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe. 

Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Akumulatory kadmowo-niklowe 

wielkogabarytowe używane są głównie przez podmioty gospodarcze. Ich ilość wprowadzana na rynek 

systematycznie maleje. 

Poniżej w tabeli podano prognozę wytwarzania zużytych akumulatorów w obrębie gminy w oparciu o 

KPGO:  

 
Tabela 37. Prognoza ilości akumulatorów ołowiowych 

Prognozowana ilość zużytych akumulatorów ołowiowych[Mg] 

2005 2007 2010 2015 

7,48 7,93 8,64 9,51 

 

Tabela 38.  Prognoza ilości akumulatorów niklowo-kadmowych 
Prognozowana ilość zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych[Mg] 

2005 2007 2010 2015 
0,085 0,08 0,06 0,04 
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4.5.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  
 

Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyższym tempem rozwojowym. 

Postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są 

zastępowane urządzeniami nowej generacji. Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i 

elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. Na podstawie badań w Unii 

Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3-5% w skali roku. Charakterystyka 

jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie na skutek ograniczenia 

stosowania substancji niebezpiecznych. 

Przewiduje się, że w roku 2015 ilość odpadów tej grupy ulegnie podwojeniu w stosunku do roku 

bazowego 2000. 
 

Tabela 39. Prognoza powstawania  wycofanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na lata 2006-2015 

Prognozowana ilość odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg] 

2006 2007 2010 2015 

39,0 41 55 60 

 

4.5.5. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych 

 
 Prognozowaną ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych przedstawiono 

w rozdziale 4.1. Prognozowane ilości odpadów komunalnych 

 

4.5.6. Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem 

specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do określenia. 

Prognozując ilość tych odpadów liczyć się należy z faktem, że ilość ta będzie wzrastać wolniej aniżeli 

wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia jak i 

spodziewanego wdrożenia programu gospodarki odpadami. 

Szacuje się, że na terenie gminy Popielów ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych będą 

utrzymywać się na tym samym poziomie jak obecnie czyli około 4,0Mg/rok. 

 

4.6.7. Odpady zawierające azbest 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz.20) od 1997 roku istnieje zakaz 

stosowania wyrobów zawierających azbest. W maju 2002r Rada Ministrów przyjęła „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”, który zakłada 

usuwanie tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w 

sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczana, azbestu oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, 

poz 1876) mówi że: 

- właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub 

wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających 

azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację, właściciel, zarządca lub użytkownik 

sporządza w dwóch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej 

wojewodzie, a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu 

sporządzenia następnej informacji. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami 

przedkładają informację wójtowi. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie 

do dnia 31 stycznia każdego roku.  

- wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych 

instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r., 
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- szczegółowe wymagania techniczne w zakresie oczyszczania pomieszczeń, w których 

znajdują się instalacje lub urządzenia, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby 

zawierające azbest, określa projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobów 

zawierających azbest wraz z harmonogramem prac, sporządzony na koszt właściciela, 

zarządcy lub użytkownika instalacji lub urządzenia. 

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie 

przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac 

oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać 

zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady.  

 

Z uwagi na obowiązek sporządzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 

zakończone, w planie nie przedstawiono prognozy powstawania odpadów z azbestu.  

 

V. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI 

ODPADAMI  
 

1. SEKTOR KOMUNALNY  
 

Cel strategiczny 

 

Uwzględniając cel nadrzędny, polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami, którym 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, 

odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska 

końcowe unieszkodliwienie odpadów nie wykorzystanych, dla gminy Popielów określono następujący 

strategiczny cel gospodarki odpadami:  

 

- minimalizacja ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz wdrożenie 

nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 

Cel ten jest zgodny również z celami krótkoterminowymi i długoterminowymi określonymi w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego i Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Opolskiego a odnoszącymi się do podnoszenia świadomości społecznej obywateli, wprowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych 

oraz intensyfikacji działań związanych z zamykaniem i rekultywacją nieefektywnych składowisk. 

 

Cele krótkoterminowe  gospodarki odpadami na lata 2004 - 2007  

 

- objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkańców gminy,  

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze 

szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów 

komunalnych do środowiska, w tym likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów opracowanie 

harmonogramu likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów, 

- stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w szkolnictwie, 

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych, 

- skierowanie na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 88% (wagowo) 

całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995. 

- osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: 
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 opakowania z papieru i tektury      48% 

 opakowania ze szkła      40% 

 opakowania z tworzyw sztucznych    25% 

 opakowania metalowe      40% 

 opakowania wielomateriałowe     25% 

 odpady wielkogabarytowe     20% 

 odpady budowlane      15% 

 odpady niebezpieczne ( z grupy odpadów komunalnych) 15% 

- podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,  

- zamkniecie, rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Karłowicach. 

 

Cele długoterminowe gospodarki odpadami na lata 2007-  2011  

 

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

- monitorowanie wdrażania ustaleń planu 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej 

niż 64% wytworzonych odpadów komunalnych, 

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 

75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 

stosunku do roku 1995, 

- osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych 

- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Karłowicach. 

 

1.1.  Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
 

Podstawowymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Popielów są: 

- minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

- bezpieczne składowanie odpadów których nie można w danych warunkach techniczno-

ekonomicznych poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

 

1.1. 1. Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych 
 

Minimalizacja produkcji odpadów będąca celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa, wymaga 

stosowania wielu zachęt i metod redukcji ilości odpadów, należą do nich: 

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na 

obszarach z zabudową jednorodzinną, 

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia ilości 

odpadów np. dla gospodarstw indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) odzyskujących 

część odpadów w wyniku selektywnej zbiórki odpadów można wprowadzić obniżone opłaty 

za wywóz odpadów komunalnych , 

- edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcenia społeczeństwa do ograniczenia 

wytwarzania odpadów: 

 w systemie nauczania począwszy od zajęć w szkołach podstawowych i w gimnazjach  

 za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa) 

 za pomocą rozpowszechnionych ulotek, akcji plakatowej itp. 
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W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w 

opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, wykorzystywania 

mniej toksycznych produktów (np. farb, lakierów) i.t.p. 

 

1.1.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

 
Zapewnienie odzysku i recyklingu 

 
Poziomy odzysku i recyklingu zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz w Powiatowym 

Planie Gospodarki Odpadami i dotyczą: 

- redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji , 
- redukcji ilości odpadów opakowaniowych, 

- redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych, 

- redukcji ilości odpadów budowlano-remontowych pochodzących z sektora komunalnego, 

- redukcji ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. 

 

Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów opakowaniowych 
 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 94/62/EC podstawowymi zasadami gospodarki odpadami 

opakowaniowymi powinny obejmować : 

- przeciwdziałanie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 

- stosowanie w możliwie szerokim zakresie opakowań wielokrotnego użycia, 

- stosowanie odpowiednich dla poszczególnych rodzajów odpadów metod utylizacji. 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne będzie osiągnięcie do końca 2007 roku 

następujących poziomów odzysku i recyklingu: 

- odzysku w wysokości  - 50% 

- recyklingu w wysokości - 25% 

W latach 2007-2014 przewiduje się poziomy odzysku w granicach 60-75% oraz recyklingu w 

granicach 55-70%. 

Prognozowaną ilość odpadów opakowaniowych celem określenia wymaganego do uzyskania do roku 

2007 poziomu odzysku i recyklingu przedstawiono w tabeli poniżej: 

 
Tabela 40. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w gminie Popielów 

 

Rodzaj odpadów opakowaniowych 

2004 2005 2006 2007 

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

Opakowania z papieru i tektury  138,59 141,11 142,26 143,43 

Opakowania wielomateriałowe 15,39 15,67 15,64 15,61 

Opakowania z tworzyw sztucznych 57,16 57,63 57,53 57,42 

Opakowania ze szkła 165,76 168,78 171,85 174,97 

Opakowania z blachy stalowej 13,19 13,37 13,27 13,25 

Opakowania z aluminium 3,52 3,54 3,54 3,53 

Razem 
393,61 400,1 404,09 408,21 

 

Ilości odpadów opakowaniowych przewidzianych do recyklingu i odzysku oszacowano w oparciu o 

roczne poziomy recyklingu ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w 

sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w 

poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007r. ( Dz.U.Nr 104, poz.982). 
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Tabela 41.  Roczne poziomy odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 

31 grudnia 2007 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 39% 42% 45% 48% 

Opakowania wielomateriałowe 12% 16% 20% 25% 

Opakowania z tworzyw sztucznych 14% 18% 22% 25% 

Opakowanie ze szkła 22% 29% 35% 40% 

Opakowania z blachy stalowej 11% 14% 18% 20% 

Opakowania z aluminium 25% 30% 35% 40% 

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007r. ( Dz.U.Nr 104, poz.982). 

 

 

Tabela 42. Wymagany recykling i odzysk odpadów opakowaniowych w latach 2004-2007 w Mg/rok 

Odpady opakowaniowe 2004 2005 2006 2007 

Opakowania z papieru i tektury 54,05 59,27 64,02 68,85 

Opakowania wielomateriałowe 1,85 2,51 3,13 3,90 

Opakowania z tworzyw sztucznych 8,00 10,37 12,66 14,36 

Opakowanie ze szkła 36,47 48,95 60,15 69,99 

Opakowania z blachy stalowej 1,45 1,87 2,39 2,65 

Opakowania z aluminium 0,88 1,06 1,24 1,41 

Razem 102,70 124.03 143,58 161,15 

Łączny uzyskany procent recyklingu 26,0 30,9 35,97 39,4 

Wymagany dodatkowy odzysk % - - - 10,52 

Wymagany dodatkowy odzysk w Mg/rok - - - 42,96 

Łączny odzysk w tym recykling odpadów 

opakowaniowych w Mg/rok 
102,70 124.03 143,58 204,11 

% odzysku odpadów opakowaniowych 26,0 30,9 35,97 50% 

 

Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wiąże się przede wszystkim ze 

zwiększeniem efektywności i rozszerzenia zakresu selektywnej zbiórki dla poszczególnych typów 

odpadów opakowaniowych, co z kolei wymaga przeprowadzenia kampanii informacyjnych oraz 

objęcia selektywną zbiórką jak największej liczby mieszkańców. 

Głównymi kierunkami w gospodarce odpadami opakowaniowymi są: 

- organizacja systemu zbiórki i transportu 

- budowa stacji przeładunkowych, 

- budowa stacji doczyszczania odpadów zebranych selektywnie 

System gospodarki odpadami opakowaniowymi opiera się głównie na odpowiedzialności 

producentów za zagrożenia dla środowiska wynikające z wprowadzania na rynek opakowań, ich 

stosowania oraz odzysku. 

 

Odpady z papieru i tektury 

 

Przemysł celulozowo-papierniczy w Polsce jest przygotowany do końca 2007 roku do osiągnięcia 

zakładanego 48% recyklingu odpadów opakowaniowych. Zakłady celulozowo-papiernicze 

przyjmują makulaturę z opakowań, jeśli tektura lub papier nie są powleczone asfaltem, parafiną, 

woskiem itp. Stosuje się je do wytwarzania papieru i tektury na: nowe opakowania (nie stykające się 

bezpośrednio z artykułami spożywczymi), ręczniki papierowe i papiery toaletowe, papier gazetowy, 

itp. Podstawowe działania w zakresie odpadów z papieru i tektury powinny być ukierunkowane na: 

- zwiększenie efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki lub skupu poprzez 

zwiększenie ilości pojemników i objęcie selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców, 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej celowość segregacji makulatury 

opakowaniowej w gospodarstwach domowych, jednostkach gospodarczych i handlowych itd. 
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- przeprowadzanie właściwej segregacji odpadów na znormalizowane gatunki makulatury 

(poprawa bazy technicznej firm usług komunalnych w zakresie segregacji), 

- zwiększenie zapotrzebowania na wyroby celulozowo – papiernicze z udziałem makulatury 

(propagowanie stosowania tych wyrobów). 

 

Opakowania ze szkła 

 

Generalnie w Polsce obserwuje się znaczący deficyt surowca w tej grupie materiałowej. W polskich 

uregulowaniach prawnych wprowadzono 40% poziom recyklingu dla opakowań szklanych w roku 

2007. Wszystkie opakowania szklane jednorazowego użycia, lub zużyte opakowania zwrotne mogą 

być wykorzystane powtórnie do produkcji w hutach szkła. O przydatności stłuczki szklanej do 

recyklingu decyduje przede wszystkim ich czystość oraz dokładność segregacji na poszczególne 

odmiany (szkło bezbarwne, brązowe, zielone).W województwie opolskim opakowania szklane ze 

szkła bezbarwnego mogą być w całości wykorzystywane przez Hutę Szkła w Jedllicach jako surowiec 

do produkcji. Zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej jest jednak związane z: 

- poprawą efektywności i rozszerzeniem zakresu zbiórki/skupu (zwiększenie ilości pojemników 

i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, wprowadzeniu pojemników na różne kolory 

szkła (bezbarwne i kolorowe), przeprowadzenie kampanii informacyjnej propagującej 

celowość segregacji na poziomie gospodarstwa domowego, zakładu, jednostki handlowej itd. 

- prowadzeniem właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady (brak 

zanieczyszczenia obcego pochodzenia), 

- rozbudowa zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki. 

 

Odpady z tworzyw sztucznych 

 

W KPGO zakłada się, że w odniesieniu do odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 

powinien być rozbudowany przede wszystkim recykling materiałowy, głównie dla odpadów 

jednorodnych polimerowo, z których można odzyskać surowce wtórne o odpowiednich standardach 

jakościowych, znajdujące zbyt na rynku. Przy obecnie utrzymującej się tendencji wysokich cen 

tworzyw pierwotnych przewidywany jest wzrost popytu na surowce wtórne. 

Nie zakłada się stosowania na dużą skalę recyklingu chemicznego, który jest znacznie droższy i 

wymagałby kosztownych inwestycji technologicznych, co może nie być realne w obecnych 

warunkach gospodarczych kraju. 

Plan działania w gospodarowaniu odpadami z tworzyw sztucznych opiera się na: 

- wprowadzeniu dla producentów i użytkowników opakowań wymogu przeprowadzenia analizy 

stosowanych opakowań lub systemów pakowania pod kątem przydatności do recyklingu, a 

także certyfikacie opakowań w tym zakresie ( na szczeblu centralnym), 

- określenie rodzajów opakowań przydatnych do recyklingu, dla których zbiórka ma 

ekonomiczne uzasadnienie (na szczeblu ponadlokalnym), 

- zwiększenie efektywności zakresu selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych 

(zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, inicjować 

działania informacyjne propagujące celowość segregacji odpadów na poszczególne polimery), 

- poprawie bazy technicznej przedsiębiorstw odbierających odpady w zakresie odpadów na 

poszczególne polimery i przygotowanie ich do przetwórstwa zgodnie z warunkami odbioru 

technicznego określonymi przez zakładu przetwórcze, 

- promocji działań prowadzących do zwiększenia zapotrzebowania na wyroby z udziałem 

surowców wtórnych (akcje informacyjne propagujące wyroby wytwarzane z udziałem 

tworzyw wtórnych). 

 

Odpady metalowe 

 

Odpady z blachy stalowej stosunkowo łatwo mogą być oddzielone od pozostałych odpadów w 

sortowniach, składowiskach i kompostowniach za pomocą separatorów magnetycznych  a następnie 

wykorzystywane w hutach jako złom. Polskie huty nie dysponują jednak technologią odcynowania 
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blachy stalowej i w związku z tym opakowania wykonane z takiej blachy mogą być dodawane w 

ograniczonych ilościach jako złom przy wytopie gorszych gatunków wyrobów metalurgicznych. 

W roku 2007 zakłada się 20% poziom recyklingu odpadów metalowych i 40% recykling 

odpadów aluminiowych. Opakowaniowe odpady aluminiowe (puszki do napojów, pojemniki 

aerozolowe, tuby itp.) po oczyszczeniu są wartościowym surowcem do produkcji różnych wyrobów 

aluminiowych. Obecnie najbardziej efektywne jest przetwórstwo puszek po napojach natomiast 

opakowania aerozolowe, jako pojemniki ciśnieniowe, wymagają wprowadzenia odrębnej zbiórki 

prowadzonej  przez specjalistyczne firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie. 

Plan działań w gospodarki odpadami metalowymi zakłada: 

- doprowadzenie do rozbudowy linii złomu opakowaniowego w sortowniach, kompostowniach 

i składowiskach odpadów komunalnych, 

- propagowanie recyklingu aluminium   

 

Odpady wielomateriałowe 

 

 W przypadku opakowań wielomateriałowych (w których nie można rozdzielić poszczególnych 

materiałów) brak jest obecnie w kraju technologii przetwórczych o znaczących zdolnościach. W roku 

2007 zakłada się 25% poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych 
Plan działań w gospodarowaniu odpadami wielomateriałowymi zakłada: 

- wprowadzenia dla producentów i użytkowników opakowań wymóg przeprowadzenia oceny 

opakowań pod kątem przydatności do odzysku, a w szczególności do recyklingu lub 

certyfikacie opakowań w tym zakresie (na szczeblu centralnym), 

- dostosowanie systemu selektywnej zbiórki do tych rodzajów opakowań, dla których istnieją 

technologie przetwórcze. 

 

 Zgodnie z art. 35. ust.1. ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opacie produktowej i opłacie depozytowej 

(Dz.U. z dnia 22 czerwca 2001r). Wójt jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania 

zawierającego informacje o: 

- rodzaju ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot 

działający w jej imieniu,rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych 

przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu, 

- wydatkach poniesionych na działania wyżej określone  

Sprawozdanie wójt przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego 

następującego roku, którego dotyczy sprawozdanie marszałkowi województwa i 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  
  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić 

wagowo: 

- w 2010 roku – 75% 

- w 2013 roku – 50% 

- w 2020 roku – 35% 

w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 

1995roku.   

Jako odpady ulegające biodegradacji traktowane są : 

- odpady zielone, 

- odpady z opakowań papierowych, 

- papier nieopakowaniowy, 

- domowe odpady organiczne 
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Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego do roku 2010 należy uzyskać 

12% odzysku odpadów biodegradowalnych  w stosunku do roku 1995. Jako wyjściową ilość odpadów 

biodegraadowalnych wytworzoną w roku 1995 na terenie gminy Popielów przyjęto 367Mg (z WPGO) 

 
Tabela 43. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz poziomy ich  odzysku / unieszkodliwiania [Mg/rok] 

Odpady 

biodegradowalne 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji 

Odpady organiczne 

roślinne 

160,94 162,26 161,97 161,69 161,40 161,11 160,83 160,83 160,83 160,83 160,83 

Odpady organiczne 

zwierzęce 

9,39 9,37 9,26 9,15 9,04 8,93 8,83 8,74 8,66 8,57 8,49 

Odpady organiczne inne 

 

19,91 20,28 20,64 21,02 21,39 21,78 22,17 22,39 22,61 22,83 23,06 

Odpady zielone 

 

37,13 37,81 38,49 39,19 39,90 40,62 41,36 41,77 41,85 42,26 42,69 

Papier i tektura 

(nieopakowaniowe) 

95,11 96,83 97,62 98,42 99,23 100,04 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 

Opakowanie z papieru i 

tektury 

138,59 141,11 142,26 143,43 144,61 145,79 146,99 146,99 146,99 146,99 146,99 

Razem 461,07 467,66 470,24 472,9 475,57 478,27 481,04 461,07 467,66 470,24 472,9 

Obowiązkowy odzysk i dozwolone składowanie odpadów ulegających biodegradacji 

Obowiązkowy odzysk 12% 12% 12% 12% 12% 12% 25% 25% 25% 50% 50% 

Dozwolone składowanie 88% 88% 88% 88% 88% 88% 75% 75% 75% 50% 50% 

Całkowita ilość odpadów 

ulegająca biodegradacji 461,07 467,66 470,24 472,9 475,57 478,27 481,04 461,07 467,66 470,24 472,9 

Ilość poddanych 

odzyskowi opakowań 

papierowych 54,05 59,27 64,02 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 

Dodatkowy konieczny 

odzysk/unieszkodliwienie 

odpadów 84 85,39 83,22 81,05 83,72 86,42 137,19 117,22 117,22 217,39 220,05 

Dopuszczalne 

składowanie odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

323 323 323 323 323 323 275 275 275 184 184 

 

 

Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych 
Rozwój selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych powinien spowodować uzyskanie 

następujących poziomów odzysku: 

 w roku 2006 – 20% odpadów wielkogabarytowych, 

 w roku 2010 – 50 % odpadów wielkogabarytowych 

 w roku 2014 – 70 % odpadów wielkogabarytowych 

 
Tabela 44. Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki [Mg/rok] 
 

Odpady 

wielkogabarytowe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość odpadów 

[Mg/rok] 
117,28 114,74 114,53 114,33 114,13 113,93 113,73 113,73 113,73 113,73 

Poziom 

odzysku/recyklingu [%] 
20% 20% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 50% 70% 

Poziom 

odzysku/recyklingu [Mg] 
23,46 23,46 22,91 22,9 22,83 56,87 56,87 56,87 56,87 79,61 

Dopuszczalne 

składowanie [Mg/rok] 
93,82 91,28 91,62 91,43 91,3 57,06 56,86 56,86 56,86 34,12 
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Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych budowlanych 
 

Odzysk odpadów remontowo-budowlanych  w wyniku selektywnej zbiorki odpadów powinien być 

następujący: 

 w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych,  

 w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych, 

 w roku 2010 – 40 % wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych, 

 w roku 2014 – 60% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych. 

 
Tabela 45. Prognoza wytwarzania odpadów budowlanych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki [Mg/rok] 

Odpady budowlane 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

380,94 402,78 425,87 450,28 476,09 503,38 532,23 563,74 580,65 615,01 

Poziom 

odzysku/recyklingu [%] 

15% 15% 15% 15% 15% 40% 40% 40% 40% 60% 

Poziom 

odzysku/recyklingu [Mg] 

57,14 60.42 63,88 67,54 71,41 201,35 212,89 225,5 232,26 369,00 

Dopuszczalne 

składowanie [Mg/rok] 

323,8 342,36 361,99 382,74 404,68 302,03 319,34 338,24 348,39 246,01 

 

Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów niebezpiecznych 

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych 

do poziomu: 
 w roku 2005 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

 w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

 w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych , 

 w roku 2014 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

Wykorzystując dane z prognozy ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w gospodarce 

komunalnej obliczono masę odpadów, którą należy uzyskać w ramach selektywnej zbiórki odpadów.  

 
Tabela 46. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki [Mg/rok] 

 

Odpady niebezpieczne 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

21,77 23,02 23,05 22,93 22,89 22,93 22,81 22,81 22,89 22,81 

Poziom selektywnego 

zbierania [%] 

15% 15% 15% 15% 15% 50% 50% 50% 50% 80% 

Poziom selektywnego 

zbierania [Mg] 

3,27 3,45 3,46 3,44 3,43 11,47 11,41 11,41 11,44 18,25 

Dopuszczalne 

składowanie [Mg/rok] 

18,5 19,57 19,59 19,49 19,46 11,46 11,4 11,4 11,45 4,56 
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1.1.3. Zestawienie poziomów odzysku i recyklingu 

Tabela 47. Zestawienie poziomów odzysku i recyklingu 

Lp. Frakcja odpadu Ilość 

wytworzona 

Poziom odzysku 

/unieszkodliwienia 

Poziom selektywnej 

zbiórki 

Dopuszczalne 

składowanie 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1.  Biodegradowalne 467,66 12 144,66 - - 88 323 

2.  Wielkogabarytowe 117,28 - - 20 23,46 80 93,82 

3.  Budowlane 380,94 - - 15 57,14 85 
323,8 

4.  Niebezpeieczne 21,77 - - 15 3,27 85 
18,5 

Rok 2007 

1. Biodegradowalne 472,9 12 155,27 - - 88 323 

2. Wielkogabarytowe 114,53 - - 20 22,91 80 91,62 

3. Budowlane 425,87 - - 15 63,88 85 361,99 

4. Niebezpeieczne 23,05 - - 15 3,46 85 19,59 

Rok 2010 

1. Biodegradowalne 481,04 12 186,07 - - 75 275 

2. Wielkogabarytowe 113,93 - - 50 56,87 50 57,06 

3. Budowlane 503,38 - - 40 201,35 60 302,03 

4. Niebezpeieczne 22,93 - - 40 
11,47 

60 11,46 

Rok 2014 

1. Biodegradowalne 472,9 12 288,9 - - 50 184 

2. Wielkogabarytowe 113,73 - - 70 79,61 30 34,12 

3. Budowlane 615,01 - - 60 369,00 40 246,01 

4. Niebezpeieczne 22,81 - - 60 18,25 40 
4,56 
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Tabela 48. Prognoza emisji odpadów opakowaniowych w roku 2007 oraz wymagane poziomy odzysku 

Lp Frakcja odpadu Ilość 

wytworzona 

Poziom recyklingu Poziom odzysku Dopuszczalne 

składowanie 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

1. 1

.
  

Opakowania z papieru i 

tektury 

143,43 48 

68,85 

 

 

10,52 

 

- 

  

 

50 

 

204,11 

2.  Opakowania 

wielomateriałowe 

15,61 25 
3,90 

3.  Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

57,42 25 
14,36 

4.  Opakowanie ze szkła 174,97 40 
69,99 

5.  Opakowania z blachy 

stalowej 

13,25 20 
2,65 

6.  Opakowania z aluminium 3,53 40 
1,41 

7.  Razem 
408,21 

 
161,15 

 42,96 

 

1.1.4. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu 

oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - propozycje 
 

Podstawą racjonalnej gospodarki odpadami jest odpowiedni system zbiórki odpadów. Istnieje ścisły 

związek pomiędzy planowanymi na danym obszarze metodami unieszkodliwiania odpadów, a 

systemem zbiórki odpadów. Gromadzenie odpadów w miejscu powstania stanowi pierwsze ogniwo 

ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na 

terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach. Gromadzenie 

odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.  

Selektywna zbiórka odpadów może odbywać się w następujący sposób: 

- zbieranie selektywne u „źródła”, 

- kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbierania), 

- zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu). 

Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy) 

odbierane mogą tam być: 

- odpady niebezpieczne, 

- odpady wielkogabarytowe,  

- odpady budowlane, 

- odpady z ogrodów i terenów zielonych. 

 

Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji 

 

Szczególnie istotne z punktu widzenia założonych celów jest właściwe zbieranie odpadów 

ulegających biodegradacji. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji powinno się 

odbywać już w gospodarstwach domowych, gdzie mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady 

organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku. 

Stosowane mogą być następujące metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji: 

 

1.  Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji w tym :  

- bezpośrednio z domostw zbieranie przy „krawężniku”, 

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw 

domowych (centra zbierania), 

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu). 
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2. Zbieranie mieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym - odpady ulegające 

biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku 

zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne przeznaczone do 

specjalistycznego unieszkodliwiania. 

Metoda pierwsza zbierania gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody recyklingu organicznego odpadów 

ulegających biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, 

również do nawożenia upraw.  

Metoda druga zbierania daje surowiec zanieczyszczony. Może być ona zagospodarowany m.in. w 

procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania 

pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości mogący 

zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone zastosowanie. 

 

Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych 

 

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie 

następujących systemów organizacyjnych: 

 

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów 

zbiorczych (centrum recyklingu, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 

GPZON). Ich ilość będzie uzależniona od potrzeb i w każdym przypadku będzie to 

indywidualna decyzja władz miejscowych poprzedzona analizą warunków lokalnych, 

 

- regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami 

objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy do roku), 

 

- zbieranie poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze 

lokalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania 

różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek 

odpady niebezpieczne. 

 

Selektywne zbieranie odpadów  wielkogabarytowych 

 

Systemy zbierania odpadów wielkogabarytowych : 

- okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia 

takiej usługi na telefon, 

- dostarczenie sprzętu do zakładu zagospodarowania odpadów lub recyklingu przez właścicieli 

własnym transportem, 

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbierania sprzętu 

elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów 

wielkogabarytowych upraszcza system zbierania odpadów i ich usuwania. Odpady te nie 

zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych. 

 

1.1.5. Analiza wariantów strategii, celów oraz zadań 

 
Stworzenie racjonalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w aktualnych 

uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych jest bardzo trudne. Długoletnie umowy z głównym 

przewoźnikiem  powodują, że gmina nie jest posiadaczem odpadów komunalnych i w związku z tym 

nie ma podstaw do egzekwowania ustaleń planu. Sytuacja ta sugeruje następujące warianty: 
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1. Przeprowadzenie zgodnie z ustawą z dnia 13 wrzesnia 1996r.o utrzymaniu czystości                  

i porządku w gminie (Dz.U.Nr 132, poz.622, z póź.zm.) referendum gminnego o przejęciu 

przez gminę obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku gmina staje się posiadaczem wszystkich odpadów komunalnych i może 

w drodze przetargu przekazać prowadzenie gospodarki odpadami na jej terenie jednej firmie                               

i prowadzić tylko jej nadzór. Wariant bardzo korzystny dla gminy takiej jak Popielów o małej 

liczbie ludności.Ponadto w przypadku, gdy mieszkaniec płaciłby za wywóz odpadów                     

w formie podatku nie był by zainteresowany wywozem odpadów do lasu, na dzikie wysypiska 

czy paleniem w piecu węglowym, a wrzucałby je do pojemnika. Pozwoliłoby to również 

Gminie wybrać firmę zajmująca się gospodarką odpadami na terenie gminy w sposób 

kompleksowy i najtańszy. Problemem jest brak obywatelskiej postawy mieszkańców gminy                

i niechęć do uczestniczenia w wyborach czy w referendach. Należy przypuszczać, że wyniki 

referendum nie byłyby korzystne dla władz gminy. 
 
2. Utworzenie na terenie gminy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych                                 

i Niebezpiecznych. Gmina jest posiadaczem odpadów z selektywnej zbiórki odpadów 

objętych odbiorem bezpłatnym: papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych i metali, 

opakowań ze szkła białego i kolorowego, organicznych i niebezpiecznych. Z analizy 

ekonomicznej wynika, że koszty eksploatacji tak zorganizowanej zbiórki odpadów są większe 

od wpływu z tego tytułu. Dlatego nasuwa się wniosek, że nieopłacalnym jest prowadzenie 

zbiórki selektywnej we własnym zakresie ze względu na zbyt małą ilość odpadów 

powstających na terenie gminy Popielów. 

 

3. W gminie Popielów proponuje się zorganizowanie ruchomych punktów zbiórki odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. System polega na zastosowaniu jako 

punktu zbiórki kontenera – baraku, z możliwością transportu przez samochód 

samozaładowawczy hakowy. Kontener mieści w sobie pojemniki na różnego rodzaju odpady 

niebezpieczne. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zostanie 

powierzone firmie REMONDIS SP. z o.o. w Opolu. Dodatkowo zostanie ustawione 5 

zestawów po dwa pojemniki na odpady niebezpieczne. 

Aktualnie ustawionych jest 40 pojemników na surowce wtórne. Planuje się ustawić 

dodatkowo następne 40 pojemników na surowce wtórne co pozwoli na osiągnięcie 

następującego systemu zbiórki surowców wtórnych: 4 zestawy pojemników w Popielowie              

(16pojemników), 4 zestawy pojemników w Starych Siołkowicach (16 pojemników), 

Karłowice 3 zestawy pojemników (12 sztuk) pozostałe 9 miejscowości po jednym zestawie 

pojemników (36 sztuk). 

 

 

1.2. Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Popielów 
 

Analiza istniejących uwarunkowań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych pozwoliła na 

określenie optymalnego dla gminy Popielów systemu gospodarki odpadami, zgodnie z wariantem 

trzecim,  funkcjonującego zgodnie z  następującymi zasadami : 

 

- zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane 

będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów). Pozostałe odpady                 

(tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów 

zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku, 

 

- na terenach wiejskich z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie 

odpadów organicznych we własnym zakresie, 
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- włączenie się do systemu gospodarki odpadami gminy Opole alternatywnie do systemu 

gospodarki odpadami sąsiednich gmin lub innych. 

 

Zarówno system zbierania opakowaniowych surowców wtórnych jak i systemu odbioru odpadów 

niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami 

opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikającymi z : 

 ustawy z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych                              

(Dz.U.Nr 63 poz.638 z późn.zm.) 

 ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej. 9 Dz.U. Nr 63, poz.639 z późn.zm). 

    

Proponowany system wykorzystuje następujące techniki i technologie gospodarki odpadów: 

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła”, 

- transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki, 

- zbiórka, transport (wywóz) i utylizacja odpadów wielkogabarytowych, 

- transport i utylizacja odpadów budowlanych, 

- recykling organiczny bioodpadów, 

- zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych, 

- składowanie. 

 

Koncepcja proponowanego dla gminy Popielów systemu gospodarki odpadami oparta jest na: 

- selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, 

- regularnym odbiorze odpadów niebezpiecznych przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z 

pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio jeden raz w roku), 

- ustawienie pojemników w zestawach 5x2 pojemniki na odpady niebezpieczne, 

- wywozu odpadów komunalnych poza teren gminy. 

 

1.2.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” dla gminy Popielów 
 

Na terenie gminy Popielów proponuje się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 

opakowaniowych system zbiórki „u źródła”, z podziałem na: 

- odpady o cechach surowców wtórnych jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, 

- bioodpady, 

- odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (jak m.in. 

świetlówki, akumulatory, baterie, przeterminowane leki, olej przepracowany, płynne 

chemikalia, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady azbestowe, części 

elektroniczne, zużyte urządzenia zawierające freon) 

- pozostałe odpady. 

 

Prognozowanie ilości surowców wtórnych i bioodpadów do uzyskania w selektywnej zbiórce na 

terenie gminy Popielów, określono w tabeli 47 i 48 na podstawie danych o ilości odpadów 

komunalnych oraz zakładanego wskaźnika pozyskania. 

 

Selektywna zbiórka ww. frakcji odpadów powinna odbywać się w: 

- zestawach pojemników na terenie wszystkich miejscowości gminy Popielów co najmniej po 

jednym zestawie, 

- zestawach worków plastikowych na terenie zabudowy jednorodzinnej sołectw gminy 

Popielów. 
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Segregacja odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej 

 
Mieszkańcy terenów zabudowy wielorodzinnej powinni zbierać w swoich domostwach odpady 

podzielone na trzy grupy: 

- I grupa – odpady przeznaczone do selektywnej zbiórki: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne 

i metale, 

- II grupa – bioodpady, 

- III grupa – pozostałe, zmieszane odpady. 

 

Poza gospodarstwem domowym następowałaby selekcja odpadów I grupy do odpowiednich 

różnokolorowych pojemników. Jeden zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie 

zabudowy wielorodzinnej powinien obsługiwać teren zamieszkały przez około 300 mieszkańców. 

Zestawy powinny być zlokalizowane blisko ciągów pieszych, a maksymalna odległość zestawu 

pojemników do granicy terenu, który ma obsługiwać, nie może być większa niż 300 m. 

 

Segregacja odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej 

 
W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zaleca się segregacje w workach odpadów o 

cechach surowców wtórnych tj. makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali. Odpady pozostałe 

suche winne być gromadzone w pojemnikach. Odpady biodegradowalne są zbierane i 

unieszkodliwiane w kompostownikach  przez właścicieli posesji. 

Każde gospodarstwo domowe winno być wyposażone w jeden zestaw worków do selektywnej zbiórki 

odpadów składającego się z sześciu worków w kolorach: niebieski, żółty, biały, zielony, czerwony i 

brązowy.  

Na podstawie powyższych założeń oraz liczby posesji w gminie niezbędną ilość zestawów 

worków określono na poziomie około 2314 sztuk. 

 

Podsumowując, do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Popielów zaplanowano następujące 

ilości zestawów pojemników i worków: 

- docelowo: 

 80 pojemników o pojemności 1,1 m
3
 do zbiórki surowców wtórnych ustawionych 

w każdej miejscowości gminy Popielów, 

 

 około 2314 zestawów worków dla sołectw. 

 

Propozycja kolorystyki pojemników i worków do selektywnej zbiórki 
 

Na terenie całej gminy zaleca się wprowadzenie jednolitej kolorystyki pojemników i worków do 

selektywnej zbiórki, tj.: 

- niebieski do makulatury, 

- żółty do tworzyw sztucznych, 

- biały do szkła białego, 

- zielony do szkła kolorowego, 

- czerwony do metalu, 

- brązowy do bioodpadów, 

- czarny do odpadów pozostałych (alternatywnie eksploatowane obecnie pojemniki). 

Na pojemnikach i workach  wskazane jest umieszczenie naklejki z określeniem rodzaju odpadów, 

jakie można do niego wrzucić, a jakich nie wolno.   

 

Do niebieskich pojemników i worków  należy zbierać: gazety, zeszyty, książki, opakowania 

papierowe (torebki i pudełka), kartony. Pudła i pudełka należy przed wyrzuceniem złożyć, aby 

zajmowały jak najmniej miejsca. Wrzucana makulatura powinna być sucha i nie zabrudzona farbami, 

tłuszczami oraz zawierać dodatków innych materiałów, np.: gumy, tworzyw sztucznych itp. Do 
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pojemników z makulaturą nie wolno wrzucać papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub z 

tworzyw sztucznych (opakowania po napojach, środkach spożywczych), kalek biurowych. 

 

Do żółtych pojemników i worków należy zbierać opróżnione z resztek butelki po napojach (PET), 

płynach do prania i mycia, opakowania z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych, 

kosmetykach oraz torby tzw. reklamówki. Do pojemników z odpadami tworzyw sztucznych nie wolno 

wrzucać foliowych woreczków po mleku, tworzyw piankowych, styropianu, worków i pojemników po 

środkach ochrony roślin i nawozach sztucznych oraz wyrobów z PCV, jak płytki i wykładziny. 

 

Do białych pojemników i worków należy zbierać opakowania szklane białe opróżnione z resztek, 

butelki po napojach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych. 

Do pojemników ze szkłem nie wolno wrzucać porcelany, ceramiki, szkła okiennego i zbrojonego, 

luster, żarówek, lamp neonowych i halogenowych, zakrętek i kapsli. 

 
Do zielonych pojemnik i worków  należy zbierać opakowania szklane kolorowe opróżnione z 

resztek, butelki po napojach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw 

sztucznych. Do pojemników ze szkłem nie wolno wrzucać porcelany, ceramiki, szkła okiennego i 

zbrojonego, luster, żarówek, lamp neonowych i halogenowych, zakrętek i kapsli. 

 

Do czerwonych pojemników i worków należy zbierać puszki po napojach, folie aluminiowe, puszki 

po  przetworach i konserwach, kapsle, drobny złom żelazny i metali kolorowych. Do pojemników z 

metalami nie wolno wrzucać puszek po lakierach, farbach, aerozolach, puszek z zawartością farby, 

lakierów, dużych gabarytowo złomów metali (obudowy pralek, silników elektrycznych, rowerów itp.), 

części maszyn, pojazdów. 

 

Do brązowych pojemników i worków należy zbierać resztki jedzenia, stare pieczywo, zwiędłe 

rośliny, obierki z jarzyn i owoców, odpady kuchenne, korę drzew, liście, wiórki z drewna, słomę, 

siano, skoszoną trawę. Do pojemników z bioodpadami nie wolno wrzucać mięsa, kości, płynnych 

resztek jedzenia, bardzo tłustych i mocno solonych resztek jedzenia, jednorazowych pieluch, 

podściółki z kuwet dla kotów i woreczków z odkurzacza. 

Przykłady zestawów worków i napisów na workach przedstawiono na rysunkach poniżej.  

Rys.1. Przykładowe zestawy worków do selektywnej z zbiórki odpadów 

 

1.2.1.1. Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych 

 
Unieszkodliwienie odpadów biodegradowalnych planuje się osiągnąć poprzez kompostowanie                       

i fermentację. W założeniach przewiduje się: 

 przydomowe kompostownie w zabudowie jednorodzinnej, 

 pojemink w zabudowie wielorodzinnej. 
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W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia do zabudowy wielorodzinnej zbiorczego systemu 

zbiórki odpadów biodegradowalnych odbywać się ona może do kontenera ustawionego w obrębie 

zabudowy a odpady wywożone będą w miarę zapełnienia do Regionalnej Kompostowni w momencie 

jej powstania. 

Właściciele ogródków przydomowych winni wybudować własne proste kompostowniki lub zakupić 

pojemniki do kompostowania. Przykłady rozwiązań przedstawiono na rysunku 

 

Rys.2.  Przykłady kompostowników 

 

Rozwiązanie to jest korzystne z kilku powodów: 

 rozproszone punkty kompostowania są znacznie mniej uciążliwe dla środowiska; 

 mieszkańcy nie płacą za odbiór odpadów; 

 mieszkańcy posiadają dodatkowo nawóz pod uprawę warzyw i kwiatów. 

 

W kompostownikach tych można gromadzić niemal wszystkie domowe odpady organiczne 

(z wyjątkiem niektórych zwierzęcych), odpady ogrodowe, jak np. liście, rozdrobnione gałęzie, rośliny 

pochodzące z pielenia upraw, oraz niektóre rodzaje odpadów produkcyjnych (trociny, kora, 

nieimpregnowane drewno, ścinki papieru itp.). W gospodarstwach hodujących zwierzęta dodatkowo 

kompostuje się wyściółkę. 

Wielkość kompostowników i ich szczegółowe rozwiązania powinny być dostosowane do ilości i 

rodzajów odpadów. W gospodarstwach rolnych kompostowania odpadów dokonuje się w pryzmach, 

które muszą być co pewien czas (na przykład raz na 2 tygodnie) napowietrzane poprzez przerzucanie 

odpadów. W domach jednorodzinnych, o mniejszej ilości odpadów, kompostowniki buduje się z siatki 

drucianej lub desek ze znacznymi przerwami między nimi dla lepszego napowietrzenia masy 

kompostowej. Można też nabyć gotowe kompostowniki z tworzyw sztucznych z komorą o 

wymuszonym napowietrzaniu, które znacznie skracają okres kompostowania. 

 

1.2.2. Transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki 
 

W projektowanym systemie przyjęto założenie, że wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 

prowadzonej na terenie gminy Popielów będzie odbywać się samochodami firm zajmujących się 

wywozem odpadów pozostałych. 

Zapotrzebowanie na środki transportu selektywnie gromadzonych surowców wtórnych oraz 

bioodpadów będzie rosło w miarę rozwoju zbiórki selektywnej. Wzrost ten będzie wynikał ze 

współczynnika odzysku i całkowitej masy wytworzonych odpadów. 
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Proponowane częstotliwość wywozu surowców wtórnych i bioodpadów zbieranych na terenie gminy 

Popielów   przedstawiono w tabeli 49. 

 
 Tabela 49. Częstotliwość wywozu surowców wtórnych i bioodpadów zbieranych na terenie Gminy Popielów. 

RODZAJ 

ZABUDOWY 

LATA 

FUNKCJONOW

ANIA SYSTEMU 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU 

SUROWCE  WTÓRNE BIOODPADY 

PAPIER, SZKŁO, 

METALE 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

Zabudowa 

jednorodzinna 

2005 – 2007 1 raz na miesiąc 1 raz na miesiąc - 

2007- 2011 1 raz na miesiąc 1 raz na miesiąc - 

  

1.2.3. Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia  

odpadów komunalnych 
 
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych na terenie gminy 

Popielów obejmować będzie: 

- zorganizowanie ruchomych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (system 

kontenerowy). System polega na zastosowaniu jako punktu zbiorki kontenera – baraku, z 

możliwością transportu przez samochód samozałodawczy hakowy (Mobilny Punkt). Kontener 

mieści w sobie pojemniki na różnego rodzaju odpady niebezpieczne. Planowane jest 

ustawienie kontenera trzy dni w roku, przez jeden dzień w trzech miejscowościach. 

Częstotliwość ta wydaje się wystarczająca przy uwzględnieniu założenia, że ilość odpadów 

niebezpiecznych stanowi wg. źródeł – 1-2% odpadów komunalnych. Przy wyborze miejsca 

lokalizacji kontenera uwzględnione zostaną ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Jako najwłaściwszy termin wydaje się 

druga połowa września – pozwoli to na przeprowadzenie krótkiej akcji edukacyjnej w gminie 

i jednocześnie pozwoli liczyć na sprzyjającą przedsięwzięciu pogodę. Aby przedsięwzięcie 

było efektywne, przed jego realizacją przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców akcja 

informacyjna o terminach i miejscach przeprowadzenia zbiórki. 

- ustawienie na terenie gminy Popielów pięć zestawów pojemnków na odpady niebezpieczne po 

dwa pojemniki w zestawie, 

- Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, jak: 

o  apteki - zbiórka nieużytecznych lekarstw,  

o szkoły - zbiórka baterii, punkty serwisowe, 

o wybrane sklepy - opakowania po środkach ochrony roślin. 

Organizację zbiórki przeterminowanych leków przez apteki należy uzgodnić z Wojewódzkim 

Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej w Opolu. 

Zbiórka baterii w szkołach może być elementem programu edukacyjnego dzieci i młodzieży. 

Zbiórka akumulatorów i baterii przez punkty serwisowe oraz opakowań po toksycznych 

środkach ochrony roślin przez wybrane sklepy jest dopełnieniem ustawowych obowiązków 

nałożonych na .posiadaczy odpadów w postaci baterii i akumulatorów oraz producentów, 

importerów i sprzedawców substancji niebezpiecznych. Mieszkańcy oraz małe zakłady 

rzemieślnicze i jednostki usługowe powinni zbierać odpady niebezpieczne w przeznaczonych 

do tego celu, odpowiednich pojemnikach. 
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Rys.3. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

 

 

Zebrane w mobilnych punktach oraz w ustawionych na terenie gminy pięciu zestawach pojemnikach 

odpady niebezpieczne będą przekazywane do unieszkodliwiania specjalistycznym firmom 

posiadających stosowne zezwolenia odnośnie transportu i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych. Dane o specjalistycznych firmach zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów 

niebezpiecznych, podano w tabeli 50. 

 
Tabla 50. Zestawienie firm zajmujących się unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 

strumienia odpadów komunalnych. 

Lp. Nazwa firmy Adres 

 

Rodzaj i kod unieszkodliwianych odpadów 

niebezpiecznych 

  

1. Przedsiębiorstwo 

Ekologiczne 

Intereko Sp. z 

o.o. 

45-317 Opole  

ul. G. Morcinka 43

  

- materiały zawierające azbest; kod 170601, 1706 03, 

- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne i 

opakowania po ww. substancjach; kod 200113, 200114, 

200115, 200117, 

- odpady środków ochrony roślin; kod 200119, 

- zużyte świetlówki; kod 200121, 160213, 

- zużyte urządzenia zawierające freon; kod 200123, 

- zaolejone odpady i przepracowany olej; kod 200126, 

150202, 130204, 130205, 130206, 130208, 

- odpady farb, tuszów, klejów, lepiszczy i żywic oraz 

detergentów zawierających, 

- substancje niebezpieczne, kod 200127, 200129 

2. Zakład Utylizacji 

Odpadów  

Sp. z o.o.

  

45-573 Opole ul. 

Al. Przyjaźni 9 

- materiały zawierające azbest; kod 170601, 170603, 

- rozpuszczalniki; kod 200113, 

- kwasy; kod 200114, 

- alkalia; kod 200115, 

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; kod 

200121, 

- oleje i tłuszcze; kod 200126, 

- farby, tusze, kleje, lepiszcza, żywice zawierające 

substancje niebezpieczne; kod 200127, 

- przeterminowane leki; kod 200231, 

- zużyte baterie i akumulatory; kod 200133 
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3. Firma SINOMA 31-867 Kraków  

Os. 2 Pułku 

Lotniczego 9/79 

- świetlówki, zużyte źródła światła; kod 160213, 200121, 

- farby, lakiery, 

-   odpady medyczne i przeterminowane leki 

4. MEGA 

SERVICE 

RECYKLING 

Utylizacja 

sprzętu 

elektronicznego 

43-300 Bielsko – 

Biała 

 ul. Kossaka 5 

- sprzęt komputerowy wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi, 

- sprzęt biurowy, bankowy, AGD, RTV, telekomunikacyjny 

i energetyczny, 

- baterie i akumulatory, 

- części elektroniczne, 

- źródła światła zawierające rtęć kody: 160209, 160210, 

160211, 160213, 160214, 160215, 160216 

 

5. Hydrobudowa 

Śląsk SA 

 

 

Zakład Produkcji 

Przemysłowej w 

Mikołowie 

40-028 Katowice ul. 

Francuska 34  

 

 

ul. Żwirki i Wigury 

58 

43-190 Mikołów 

- użyte świetlówki i lampy wyładowcze, 

 

 

Źródło: Na podstawie materiałów reklamowych firm. 
 

1.2.4. Zbiórka i transport odpadów wielkogabarytowych  

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w początkowym okresie 2005 – 2007r. będzie odbywała się 

poprzez zbiórkę tzw. „wystawki”. Mieszkańcy raz w roku w uprzednio określony dzień będą 

wystawiać odpady wielkogabarytowe przed posesją, a firma zajmująca się zbieraniem odpadów będzie 

je odbierać bezpłatnie. 
 

1.2.5. Zbiórka i transport odpadów budowlanych 

 
W Gminie Popielów nie przewiduje się lokalizacji zakładu przeróbki odpadów budowlanych.  

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsca ich powstawania powinny zajmować się 

wytwórcy tych odpadów - firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace 

remontowe. Segregowanie tych odpadów na przydatne do odzysku i nadające się tylko do składowania 

powinno następować już na placu budowy. Miejsce i czas odbioru odpadów budowlanych zależne są 

od harmonogramu prac budowlanych. Realnym, więc sposobem ich odbioru jest „odbiór na telefon”. 

 

1.2.6. Strategie i instrumenty służące promowaniu zbierania selektywnego 
 

W celu zachęcania mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności 

wykorzystywane będą następujące działania: 

 

- obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn.zm) oraz ustawy 

z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.1996.132.622 z póź. zm.) 

- wykorzystanie prawa lokalnego do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, 

poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów 

obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do 

zbierania ( zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U.1996.132.622) 

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają  na 

wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych ( mniejszy pojemnik lub 

rzadszy odbiór). Inną zachęta finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla 

gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie. 
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- edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnych stanowi zasadniczą 

część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcenie „producenta” 

odpadów do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji u 

źródła. 

 

1.2.7. Składowanie odpadów i potrzeby w tym kierunku 
 

Prowadzanie zbierania surowców wtórnych spowoduje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych 

na składowisku. 

Uwzględniając wytyczne Dyrektyw UE oraz Polityki ekologicznej Państwa, określające limity 

unieszkodliwienia poszczególnych rodzajów odpadów, szacunkowa ilość odpadów komunalnych 

prognozowana do składowania w skali roku w gminie Popielów będzie następująca: 

 

- do roku 2007 – ok. 1471,17 Mg 

- do roku 2011 – ok. 1289 Mg 

 

1.2.7.1. Likwidacja dzikich wysypisk 
 

Na obszarze gminy istnieje wiele tzw. nielegalnych wysypisk. Powstają one często tam, gdzie 

mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników  na odpady. Innym powodem ich powstawania 

jest niewłaściwa postawa mieszkańców. Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, 

tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane( np. płyty azbestowe, 

resztki farb i lakierów),odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. Dzikie wysypiska 

są na bieżąco inwentaryzowane i likwidowane. 

Gmina zinwentaryzowała istniejące dzikie wysypiska. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram 

likwidacji dzikich wysypisk. 

 
Tabela 51. Terminy likwidacji dzikich wysypisk 

 

Lp 

 

Lokalizacja wysypiska 

 

Termin 

likwidacji 

 

Koszt w PLN 

 

Własność terenu 

 

1. Kurznie dz.nr 92/2 km1, 2007 9 000 Skarb Państwa 

2. Kurznie  dz.nr 51/2 2007 10000 Skarb Państwa 

3. Kurznie dz. nr 130/3 2007 10000 Skarb Państwa 

4. Stobrawa dz. nr 263 2006 7000 Prywatna 

5. Stobrawa dz. nr 269 2006 7000 Prywatna 

6. Stobrawa dz. nr 223 2007 7000 Skarb Państwa 

7. Stobrawa dz. nr 218 2006 7000 Prywatna 

8. Popielów na części działki nr 1014/90 2007 20000 Prywatna 

9. Stare Siołkowice na części działki nr 749 2007 10000 Prywatna 

10. Karłowice na części działki 309/1 2007 10000 Skarb Państwa 

11. Karłowice na części działki 492 2006 10000 Gmina Popielów 

12. Rybna dz. 216/1 2006 30000  

13. Karłowice dz. 169/5-8 2007 10000  

 Razem  147 000  

 

 

1.3. Przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi  
 

Omówione w punkcie Rozdziale V pkt.1. zagadnienia związane z realizacją nadrzędnego celu polityki 

ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami, zostały przez zespół projektowy Finanse & 

Środowisko przedstawione Gminie Popielów na spotkaniu w dniu 13 lipiec 2004r.  
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Celem spotkania był wybór strategii oraz celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy 

Popielów na lata 2004-2011. Po konsultacji przyjeto dla gminy Popielów następujące cele 

strategiczne: 

 

1.3.1. Cele strategiczne, krótkoterminowe i długoterminowe dla gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Popielów 
 

Cel strategiczny  

 
Minimalizacja ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz wdrożenie nowoczesnego 

systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 

Cele krótkoterminowe  na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi 
 

- objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkańców gminy, a w szczególności mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych, 

- regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych). Do tego celu, stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami 

objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio dwa razy do roku), 

- skierowanie na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych do 88% 

(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- podniesienie świadomości ekologicznej społecznej mieszkańców gminy, a przez to 

podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- uzyskanie 20 % odzysku odpadów wielkogabarytowych oraz 15% odzysku odpadów 

remontowo-budowlanych do 2007 roku . 

 

Cele długoterminowe na lata 2007 – 2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi 
 

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

- monitorowanie wdrażania ustaleń planu, 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej 

niż 64% wytworzonych odpadów komunalnych, 

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 

75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

- uzyskanie 50% odzysku odpadów wielkogabarytowych i 40% odpadów remontowo-

budowlanych . 

 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

- osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów w tym: 

 opakowania z papieru i tektury      48% 

 opakowania ze szkła      40% 

 opakowania z tworzyw sztucznych    25% 

 opakowania ze stali       20% 

 opakowania z aluminium     40% 

Cele długoterminowe na lata 2007-  2011 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

- osiągnięcie poziomu odzysku w wysokości w granicach 60-75% oraz recyklingu w granicach 

55-70%. 
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Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi 

ulegającymi biodegradacji 
 

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 

12%, 

- kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie. 

 

Cele długoterminowe na lata 2007-  2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi 

ulegającymi biodegradacji 

 
- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 

25%, 

- kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie. 

 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

wytworzonymi w sektorze komunalnym 
 

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców jak i z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

- osiągnięcie w 2007 roku zakładane limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 

15%. 

 

Cele długoterminowe na lata 2007-  2011 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

 
- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych  zarówno od mieszkańców jak i od małych i średnich przedsiębiorstw, 

- osiągnięcie w 2011 roku zakładanego limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 

15%. 

 

1.3.2. System gospodarki odpadami dla gminy Popielów na lata 2004-2011 
 

Przyjęty system gospodarki odpadami dla gminy Popielów jest zgodny z systemem opisanym w 

punkcie 1.2. 

 

1.3.3. Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Popielów 

 
Wdrożenie  nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Popielówproponuje się przeprowadzić w 

następującej kolejności: 

- podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej zasady gospodarki odpadami w gminie 

Popielów, 

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej wprowadzającej selektywną zbiórkę                   

„u źródła” w gminie Popielów, 

- wyznaczenie miejsc dla Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

- organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych,  

- podpisanie porozumienia z gminą Opole na korzystanie z jej składowiska odpadów i 

Regionalnego Centrum Segregacji Odpadów 

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy.  
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Do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy 

uchwały określającej nowe zasady gospodarki odpadami zgodne z niniejszym Planem gospodarki 

odpadami.  

Podstawą sprawnego wdrożenia nowego systemu jest społeczna akceptacja, którą można pozyskać 

poprzez systematyczną edukację ekologiczną. Działania edukacyjno-informacyjne powinny być 

kontynuowane z różnym nasileniem przez cały czas wprowadzania systemu. W tym czasie 

konieczne jest wyjaśnianie mieszkańcom celu selektywnego zbierania odpadów, jak również 

podanie sposobu uczestnictwa w zbiórce i informowanie o wynikach zbiórki oraz wykorzystaniu 

odzyskanych surowców. 

 

1.3.4. Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych 

 
Przed ustawieniem ruchomych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych,  należy przystąpić do 

zorganizowania zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy. Zbiórka ta, powinna być 

prowadzona, zgodnie z określonymi w przepisach ochrony środowiska wymaganiami dotyczącymi 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w wytypowanych na terenie gminy Miejscach Zbiórki 

Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, którymi mogą być: apteki, szkoły, sklepy motoryzacyjne oraz 

wybrane sklepy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin. Zbiórką należy objąć następujące 

rodzaje odpadów: nieużyteczne lekarstwa, baterie, akumulatory i opakowania po środkach ochrony 

roślin. 

Proponuje się następujące etapy zbiórki odpadów niebezpiecznych: 

- podjęcie decyzji o przystąpieniu do zbiórki odpadów niebezpiecznych i powierzenie 

obowiązku koordynowania tego przedsięwzięcia odpowiedniemu Referatowi w Urzędzie 

Gminy 

- pisemne poinformowanie aptek, szkół, punktów serwisowych i sklepów motoryzacyjnych 

oraz sklepów sprzedających środki ochrony roślin o planowanym przystąpieniu do zbiorki 

odpadów niebezpiecznych i zaproponowanie współpracy. Udział w akcji powinien być 

dobrowolny, bez wynagrodzenia, wszystkie koszty związane z wprowadzeniem systemu 

powinna ponieść gmina; 

- w przypadku aptek pisemna zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w 

Opolu na lokalizację punktów zbiórki w wytypowanych aptekach, 

- zakup sprzętu niezbędnego do zbiórki, tj.: specjalistycznych pojemników i dostarczenie ich do 

MZWON z umową użyczenia, 

- podpisanie umowy między gminą a specjalistyczną firmą posiadającą stosowne zezwolenia na 

transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, 

- promowanie zbiórki podczas realizacji programu edukacji ekologicznej. 

 

2. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO 
 

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych i ponownie 

wykorzystanych gospodarczo odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie 

w odniesieniu do 1990roku. Odnosząc te wartości do średniej krajowej (37,2% w 1990 r.) w roku 

2010 wskaźnik ten powinien wynosić 74,4%. Bardzo ważnym zagadnieniem jest również 

minimalizacja wytwarzanych odpadów poprzez wdrażanie technologii bezodpadowych i stosowania 

opakowań wielokrotnego użytku, a także nie stosowania procesów produkcyjnych energochłonnych, 

materiałochłonnych czy wodochłonnych. Dopiero w następnej kolejności należy stosować zasadę 

powtórnego wykorzystania powstających odpadów a więc zasadę recyklingu. Utylizacja odpadów jest 

ostatnim ogniwem w łańcuchu i powinna być stosowana jedynie wtedy, kiedy wcześniejsze metody 

nie mogą przynieść efektu. 
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2.1. Cele strategiczne, krótkoterminowe i długoterminowe 
 

Cel strategiczny 
 

- ograniczenie wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie 

nowoczesnego systemu ich unieszkodliwienia i gospodarczego wykorzystania. 

 

Cele krótkoterminowe i długoterminowe do roku 2011 

 
- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych  technologii produkcji, 

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do 

zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania 

odpadów, 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i 

zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez 

nie odpadów oraz wykorzystanie istniejących już instalacji zagospodarowania, 

- dążenie do osiągnięcia odzysku z sektora gospodarczego na poziomie 95%, 

- wdrożenie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

Zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest 

wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna 

odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. 

Trzeba jednak zadawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie 

wojewódzkim, na pewno nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Zakłada się, że system gospodarki 

odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego  będzie prowadzony stosownie do obowiązujących 

przepisów prawnych. Odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 

gminy Popielów będą poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z dotychczasową 

praktyką.   

Istotnym zadaniem jest rozpowszechnienie właściwej gospodarki odpadami pochodzącymi z małych 

przedsiębiorstw, które często nie dopełniają obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pozbywając się odpadów przemysłowych w sposób zagrażający środowisku (np. poprzez wymieszanie 

ich z odpadami komunalnymi). 

 

3. ODPADY NIEBEZPIECZNE 

 

Cele strategiczne, krótkoterminowe i długoterminowe 
 

 Cel strategiczny  

 
- eliminacja bądź minimalizacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkiego Planem Gospodarki Odpadami oraz 

Powiatowym  Planem Gospodarki Odpadami  zadaniami do realizacji w zakresie gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Popielów  w latach 2004-2011 są: 

 

3.1.Odpady zawierające PCB 
 

Obecnie na terenie gminy Popielów nie stwierdzono występowania urządzeń zawierających PCB. W 

przypadku zidentyfikowania w/w urządzeń należy realizować następujące cele krótkookresowe i 

długookresowe: 

 

Cele krótkoterminowe do 2007r 
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- weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB, 

- likwidacja urządzeń zawierających PCB, 

- kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoring procesu 

likwidacji urządzeń zawierających PCB, 

- kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania  

z odpadami zawierającymi PCB. 

 

Cele długoterminowe 2007-2011 r. 

 

- monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB, 

- prowadzenie prac likwidacyjnych – zakończenie 2010 r. 

 

3.2.Oleje odpadowe  
 

Cele krótkoterminowe do 2007r 

 

- uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych ( smarowych) do roku 2007 w 

wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i  poziomu recyklingu w 

wysokości 25%,  

Działania 

 
Zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych (małe i 

średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) poprzez utworzenie Mobilnych Punktów 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania 

z olejami odpadowymi, rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje 

benzynowe itp., okresowe i stałe zbiórki w  wyznaczonych punktach, 

 

3.3. Wyeksploatowane pojazdy 
 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku  

 
- zwiększenie stopnia złomowania starych samochodów, 

- zwiększenie stopnia wykorzystania surowców 

 

Cele długoterminowe do roku 2015 

 
- zwiększenie po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych 

pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom 

ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie. 

Działania  
Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 

wersja projektu z dnia 18.12.2002 zakłada się: 

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i 

odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu 

rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy 

pojazdu rocznie, 

dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i 

odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% 

średniej masy pojazdu rocznie 

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede wszystkim 

podjęcie działań na poziomie krajowym. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z 

wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego 
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przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w 

przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę 

produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań z zakresu 

demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub 

organizacjami odzysku. 

 

3.4. Zużyte opony 

 

Cele krótkoterminowe i  długoterminowe do roku 2011 

 
- zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon. 

 

Działania 

 
Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach oraz 

obowiązki producentów związane z opłata produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia 

wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystywanie 

produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. 

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. 

Szacunki wykonane w opracowaniu pt. „Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów 

gumowych” wykazały, że w latach 2000 i 2005 będzie powstawać odpowiednio 120 tys. Mg i 150 tys. 

Mg zużytych opon, z czego wykorzystane jest średnio 35% odpadów (dane dla całego kraju). Odpady 

gumowe, a w szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na ich 

trwałość. Na podstawie badań Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego zużyte 

opony stanowią ok. 70% odpadów gumowych. 

Problem zużytych opon i odpadów gumowych jest rozwiązywany przez: 

- przedłużenie czasu ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia trwałości (wg 

danych statystycznych obecnie bieżnikuje się ok. 40% opon ciężarowych, opony osobowe są 

bieżnikowane w niewielkim stopniu; 

- odbieranie przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zbierania, 

strzępienia i spalania odpadów gumowych; 

- przewożenie na składowiska stanowiąc prawie 96% wszystkich wyrobów gumowych tam 

składowanych. 

Do zagospodarowania odpadów gumowych powinny powstawać zakłady produkujące granulat 

poprzez np. mechaniczne rozdrabnianie opon i odpadów gumowych. Granulat może zostać 

wykorzystany np. do produkcji materiałów budowlanych i galanterii gumowej. 

 

3.5. Akumulatory i baterie 

 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku 

 
- zintensyfikowanie zbiórki akumulatorów i baterii, 

- 100% odzysk akumulatorów ołowiowych oraz przynajmniej ilości pozostałych baterii i 

akumulatorów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w 

sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych ( Dz.U.Nr 104, poz.982) w ilości: 

 akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 70%, 

 akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 50%, 

 pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) –50%. 

 

Działania 
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Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp.;okresowe i stałe zbiórki w 

wyznaczonych punktach, edukację ekologiczną. W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi 

akumulatorami i bateriami niezbędne jest zorganizowanie ich zbierania z rozproszonych miejsc 

powstawania. Obowiązek odzysku z rynku zużytych baterii i akumulatorów został nałożony na 

podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowane jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. 

Zgodnie z art. 20.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku ( z późniejszymi zmianami) o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opacie produktowej i 

opłacie depozytowej ( Dz.U. z dnia 22 czerwca 2001r). sprzedawca detaliczny akumulatora 

ołowiowego ( kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora 

 

3.6. Odpady azbestowe  

 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku 

 
- usuwanie odpadów zawierających azbest zgodnie z przepisami obowiązującymi przy pracach 

z azbestem i kierowanie ich do kwater przeznaczonych dla odpadów zawierających azbest na  

składowiska odpadów niebezpiecznych, 

- przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu na poziomie gminy wraz z 

monitoringiem podejmowanych działań, 

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i 

bezpiecznym jego demontażu, w tym organizacja szkoleń dla firm budowlanych zajmujących 

się demontażem płyt azbestowo-cementowych  

 

Cele długoterminowe do 2011 roku 

 
- całkowite usunięcie wyrobów azbestowych do roku 2032 

 

Działania  

 
W Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim proponuje się 

wybudowanie kwater przeznaczonych na składowanie odpadów azbestowych na składowisku 

odpadów komunalnych w Ziemiełowicach w gminie Namysłów. 

Powierzchnia potrzebna na składowanie odpadów azbestowych z terenu woj. opolskiego wynosi 3ha . 

Zakłada się budowę składowisk odpadów azbestowych: 

- o powierzchni 2 ha do 2005r. 

- o powierzchni 1 ha po 2013r. 

Zagadnienia dotyczące stopniowej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie 

do spełnienia wymogów środowiska oraz stworzenie odpowiednich warunków do wdrażania 

przepisów prawnych i norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii 

Europejskiej, zostały zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. 

 

3.7. Farby i lakiery 

 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku i długoterminowe do 2011 roku 

 
- zintensyfikowanie zbiórki farb i lakierów, 

- stosowanie mniej toksycznych farb i lakierów. 

 

Działania 
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- rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, handel i 

usługi, 

- okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach, 

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o 

wysokiej zawartości  substancji stałych, 

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie, 

 

3.8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

 

Cele krótkoterminowe  do 2007 roku 
- osiągnięcie do 31 stycznia 2006 r. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na 

poziomie 4kg/M zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC z dnia 27.01.2003r w sprawie odpadów 

sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, 

- osiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 

rocznych poziomów odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz. U. 

Nr 104, poz.982) : 

 urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancję zubożające warstwę ozonową 

(CFC i HCFC): odzysk – 50 % , recykling- 50 %, 

 urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla 

gospodarstw domowych zawierające substancję zubożającą warstwę ozonową (CFC i 

HCFC); odzysk – 70 %, recykling – 70%, 

 chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę 

ozonową: odzysk – 50 %, recykling – 50%. 

 

Działania 

 

Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminny 

(systemy zbiórki: z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów 

niebezpiecznych organizowane przez gminy, od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów 

sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu), rozwój działań w 

zakresie przedłużenia okresu użytkowania a mianowicie; przekazanie starszego typu sprzętu innym 

użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa przy współudziale producentów, okresowe i stałe 

zbiórki w wyznaczonych punktach 

 

3.9 . Przeterminowane środki ochrony roślin 

 

Cele krótkoterminowe i długoterminowe do 2011 roku 
- stworzenie systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych środków roślin  

i opakowań po nich, 

- stworzenie systemu zagospodarowania przeterminowanych środków ochrony roślin i 

opakowań po nich zalegających na terenie powiatu. 

 

Działania 

 
- organizacja selektywnej zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po 

nich. Systemy zbiórki: 

 z gospodarstw domowych – przez sklepy lub punkty zbierania odpadów 

niebezpiecznych organizowanych, 

 od podmiotów gospodarczych – przez dystrybutorów pestycydów, 

- opracowanie systemu zagospodarowania przeterminowanych środków ochrony roślin i 

opakowań po nich zalegających. 
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3.10. Odpady medyczne 

 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku 
- bezpieczne przechowywanie odpadów medycznych, 

- transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady medyczne 

zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, 

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród pracowników służby zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów medycznych i wskazaniem pożądanych 

zachowań w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

 

Cele długoterminowe do 2011 roku 
- zapobieganie praktykom termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w instalacjach 

grzewczych. 

 

3.11. Odpady weterynaryjne 

 

Cele krótkoterminowe do 2007 roku 
- objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady weterynaryjne 

zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, 

- eliminacja nieprawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi  

 

Cele długoterminowe do 2011 roku 
- objęcie systemem zbiórki i transportu oraz prawidłowego unieszkodliwiania wszystkich 

wytwórców odpadów weterynaryjnych powstających na terenie gminy Popielów. 

 

Zbiorcze zestawienie poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych 
 
Tabela  52.  Zestawienie odzysku i recyklingu 

Lp. Frakcja odpadu Ilość wytworzona Poziom odzysku Poziom recyklingu 

Mg/rok % Mg/rok % Mg/rok 

Rok 2005 

1.  Zużyte opony 38,5 60 23,1 9 3,47 

2.  Akumulatory ołowiowe 7,48  Wszystkie 

zgłoszone 

 Wszystkie 

zebrane 

3.  Akumulatory niklowo-

kadmowe 

0,085 50 0,043 50 0,043 

4.  Oleje  18,8 43 8,08 27 5.06 

Rok 2007 

1.  Zużyte opony 40,8 75 30,6 15 6,12 

2.  Akumulatory ołowiowe 7,93  Wszystkie 

zgłoszone 

 Wszystkie 

zebrane 

3.  Akumulatory niklowo-

kadmowe 

0,08 70 0,056 70 0,056 

4.  Oleje  19,3 50 8,65 35 6,76 
Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r.( Dz.U. Nr 104 poz.982) 
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4. Zadania strategiczne do wykonania w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie 

gminny Popielów 

 
Tabela  53.  Harmonogram realizacji przedsięwzięć 

Zadania Jednostka Termin 

realizacji Odpowiedzialna Współpracująca lub 

nadzorująca 

Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami 

Przyjęcie przez gminę zaproponowanego w Planie 

systemu gospodarki odpadami 

Urząd Gminy Firmy świadczące usługi 

odbioru odpadów 

komunalnych 

2005 

Opracowanie nowej uchwały o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie przystosowanej do 

nowych wymogów prawa z uwzględnieniem 

wszystkich elementów selektywnej zbiórki 

odpadów 

Urząd Gminy - 2005 

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Gminy 

dostosowanej do obowiązujących przepisów 

Prawa Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru 

gospodarki odpadami na terenie gminy.  

Urząd Gminy - 2005 

Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką 

odpadami w gospodarstwach indywidualnych 

Urząd Gminy - Praca ciągła 

Edukacja ekologiczna Urząd Gminy  Praca ciągła 

Objęcie mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów u ”źródła” i w sąsiedztwie 

Edukacja mieszkańców Urząd Gminy  Praca ciągła 

Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w 

gospodarstwach indywidualnych 

Urząd Gminy  Praca ciągła 

Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego zbierania odpadów organicznych 

Zakup i rozmieszczenie na terenie gminy 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowlanych  

Urząd Gminy Organizacje ekologiczne 2005 

Stworzenie indywidualnego systemu 

kompostowania odpadów organicznych. 

Wspieranie rozwoju indywidualnych 

kompostowni wykorzystujących selektywne 

zbieranie odpadów we własnym zakresie ( odpady 

kuchenne, zielone) przez odpowiednie akcje 

władz gminy 

Urząd Gminy Organizacje ekologiczne 2005-2006 

Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

Uruchomienie ruchomego punktu zbierania 

odpadów niebezpiecznych  

Urząd Gminy  2005 

Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów Urząd Gminy  2005 
Ustawienie 5 zestawów x  2 pojemniki na odpady 

niebezpieczne 

Urząd Gminy  2005 

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

Objęcie systemem zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej (odbiory min. raz 

do roku ) 

Urząd Gminy  2005 

Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów- 

opłaty za odbiór jak za odpady komunalne 

Urząd Gminy  2005 

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

Akcja informacyjna dla firm budowlanych 

działających na terenie gminy 

Urząd Gminy  2005 

Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami 

Analiza i weryfikacja działania istniejącego 

systemu gospodarki odpadami oraz działania 

Urząd Gminy  Zadanie 

ciągłe 
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edukacyjne 

Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców dla opakowań z papieru i tektury, 

aluminium, szkła, tworzyw sztucznych, stali, wielkogabarytowych 

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych – w ramach systemu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

włączenie w system obiektów infrastruktury i firm 

Urząd Gminy, 

Przedsiębiorcy , 

podmioty 

posiadające 

pozwolenia na 

transport i zbiórkę 

odpadów 

Stanowisko ds. Ochrony 

Środowiska Urzędu 

Gminy, Marszałek 

Województwa 

Opolskiego 

2004-2007 

Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich 

wytwarzania oraz właściwej segregacji odpadów 

Przedsiębiorcy , 

podmioty 

posiadające 

pozwolenia na 

transport i zbiórkę 

odpadów 

 Zadanie 

ciągłe 

Kontrola prowadzonej gospodarki odpadami 

opakowaniowymi - wytwórcy odpadów i firmy 

prowadzące działalność w zakresie transportu, 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

WIOŚ  Zadanie 

ciągłe 

Stworzenie systemu zbierania zwłok padłych zwierząt 

Opracowanie sytemu zbierania z terenów 

publicznych zwłok padłych zwierząt 

Urząd Gminy, 

Powiatowy 

Inspektor 

Weterynarii 

Podmioty posiadające 

zezwolenia na transport, 

zbieranie, 

unieszkodliwianie 

odpadów 

weterynaryjnych  

2005 

Zmiana uchwały o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie 

Urząd Gminy Powiatowy Inspektor 

Weterynaryjny 

 

Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 

Inwentaryzacja źródeł wytwarzania odpadów WIOŚ Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny, 

Powiatowy  

2005 

Kontrola realizacji obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami w zakładach 

medycznych i weterynaryjnych 

WIOŚ Zadanie 

ciągłe 

Budowa systemu kontroli zgodności z prawem gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym 

Stworzenie systemu ewidencji wytwórców, 

posiadaczy, ilości i rodzajów odpadów 

wytwarzanych, magazynowanych, ewidencja 

sposobu usuwania odpadów 

Urząd 

Marszałkowski, 

Starostwo 

Powiatowe 

WIOŚ 2005 

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze 

środowiska 

Posiadający 

urządzenia 

zawierające PCB 

Organizacje ekologiczne 2005-2010 

Kontrola zakładów posiadających urządzenia 

zawierające PCB 

WIOŚ  zadanie 

ciągłe 

Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest 

Ewidencja źródeł powstawania odpadów 

azbestowych 

Inspektor nadzoru 

budowlanego, 

Stanowisko ds. 

Ochrony 

Środowiska UG  

Organizacje ekologiczne zadanie 

ciągłe 

Akcja informacyjna w ramach działań 

edukacyjnych 

Urząd Gminy  Zadanie 

ciągłe 

Utworzenie systemu dopłat dla osób fizycznych  Urząd Gminy  Zadanie 

ciągłe 

Utworzenie systemu gospodarki odpadami zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Kontrola zgodności wytwarzania  WIOŚ  Zadanie 

ciągłe 

Stworzenie systemu ewidencji gospodarki Starostwo  Zadanie 
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odpadami zużytych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych 

Powiatowe ciągłe 

Uzyskanie wymaganych poziomów odzysku opon samochodowych 

Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki , 

gromadzenia i transportu odpadowych opon w 

ramach systemu kontroli podmiotów oraz 

selektywnej zbiórki odpadów w ielkogabarytwych 

Stanowisko ds. 

Ochrony 

Środowiska UG 

posiadacze 

odpadów 

 2005-2010 

 

 

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY IMPLEMENTACJI 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

 
1. Harmonogram finansowo-rzeczowy 
 

W formułowaniu harmonogramu oraz możliwości finansowania Planu Gospodarki Odpadami, 

obejmującego wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007, z perspektywą 

do 2011r., uwzględniono przede wszystkim kryteria wyboru przedstawione poniżej: 

- wynikające z obowiązku ustawowego, 

- zawarte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 

2007-2010”, 

- proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004-2006, 

- ujęte w „Strategii rozwoju województwa opolskiego” jako priorytetowe, 

- uzgodnione podczas konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji/organizacji. 

Proponowane przedsięwzięcia podzielono na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne. 

 

Do zadań nieinwestycyjnych zaliczono: 

 

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem  surowców wtórnych oraz 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- podjęcie działań związanych z zwiększeniem skuteczności istniejącego i planowanego 

systemu gospodarki odpadami, 

- opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe 

bieżące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów 

zbiórki , transportu, odzysku i unieszkodliwiania, ewidencja, rejestracja, monitoring), 

- opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu, 

- pozyskiwanie funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, 

- edukację i szkolenia w szczególności w zakresie zmian w prawodawstwie i 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

Koszty ponoszone przez gminę Popielów związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach ( Dz.U.Nr 132 poz. 622 z póź. zmianami) dotyczą: 

- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

- działania selektywnej zbiórki odpadów, 

- wprowadzenia systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze 

strumienia odpadów komunalnych.Koszty związane z wprowadzeniem zbiórki 

odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 

związane będą z kosztami działania systemu i kosztami programu edukacyjno-

informacyjnego, 

- usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu gminy – zadanie to obejmować 

będzie działania polegające na : usunięciu materiałów zawierających azbest z 
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obiektów gminy oraz dofinansowania usunięcia materiałów zawierających azbest z 

zabudowy prywatnej. 

  

Koszty inwestycyjne 

 

Koszty inwestycyjne związane będą z zamknięciem składowiska w Karłowicach jego rekultywacją 

oraz likwidacją dzikich składowisk i wynoszą: 

- rekultywacja składowiska wraz z dokumentacją  – 330 000PLN, 

- likwidacja dzikich składowisk – 147 000PLN. 

 

Koszty eksploatacyjne 

 

- zużycie materiałów - zakup zestawów worków. Zakłada się koszt jednego worka                             

0,35 PLN/szt., 

- zakup pojemników typu MGB na surowce wtórne przez firmę REMONDIS, 

- obsługa systemu mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych: 

· postawienie kontenera  850 PLN x3 (raz do roku)  =     2 550 PLN. 

- opróżnienie pięciu zestawów pojemników na odpady komunalne niebezpieczne, raz 

na kwartał – 90złx5=450 zł. 

 

Ogółem koszt do poniesienia przez Gminę oraz terminy rozpoczęcia poszczególnych przedsięwzięć 

przedstawiono w tabeli poniżęj. 

 
Tabela 54. Koszt do poniesienia przez gminę Popielów w ciągu jednego roku. 

Lp. Rodzaj nakładu Ilość 

[szt.] 

Cena 

jednostkowa 

obsługi  

[zł – netto] 

Wartość/rok Ostateczny 

termin  

1. Ustawienie i obsluga zestawów 

pojemników 1100l na surowce wtórne 

80 - Nieodpłatnie 

REMONDIS 

30 czerwiec 

2005r 

2. Wprowadzenie zbiórki surowców 

wtórnych systemem workowym 

21 000 O,35  7 350,00 1.02. 2005r. 

3. Ustawienie i obsługa zestawów 

pojemników do zbiórki odpadów 

komunalnych niebezpiecznych 

5 zestawów 

x  2 pojemniki 

90,00 1 800,00 Ikw/Iikw 2005r. 

4. Przeprowadzenie w 3 miejscowościach 

zbiórki odpadów komunalnych 

niebezpiecznych w systemie 

kontenerowym 

3x6 godzin 850,00 2 550,00 Połowa 

września  

5. Edukacja ekologiczna  2  Nieodpłatnie 

REMONDIS 

 

6.  Razem koszt prowadzenia 

gospodarki odpadami w ciągu 

jednego roku  

  11 700,00  

 

1.1. Koszty działania selektywnej zbiórki odpadów  

 
Na terenie gminy Popielów segregacją odpadów w roku 2005 zajmować się będą firma REMONDIS 

Sp. zo.o.w Opolu. W roku 2005 koszt segregacji odpadów do poniesienia przez gminę będzie wynosić 

11 700,00PLN 
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1.2. Zestawienie nakładów inwestycyjnych, nieinwestycyjnych i eksploatacyjnych dla 

systemu gospodarki odpadami na terenie gminy  
 

W tabeli 55 przedstawiono wycenę działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych związanych z 

implementacją Planu gospodarki odpadami w latach 2004-2007. Źródła finansowania podane w 

tabelach przedstawiają w dużej części potencjalne możliwości finansowania. Należy podkreślić, że 

zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych zadań, 

charakteryzujących się mniejszą skalą, o mniejszym ekologicznym efekcie. Oznacza to możliwość 

uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w harmonogramie, o ile dane 

przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach średnioterminowych dla gminy 

Popielów.
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Tabela 55. Szacunkowe koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne   

Opis przedsięwzięcia  Jednostka 

realizująca 

Termin 

realizacji 

Koszty w tys. PLN Potencjalne źródła 

finansowania Całkowi-

ty koszt 

w tym w latach: 

2004 2005 2006 2007 

Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym – zadania nie inwestycyjne 

Opracowanie raportu z wykonania PGO gmina  2006-2007 4 - - 2 2 Środki własne 

Ocena stopnia wykonania PGO gmina 2007 
- - - - - 

- 

Wspieranie i koordynowanie działań 

dotyczących rozwoju ponadgminnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

gmina Zadanie 

ciągłe - - - - - 

- 

Opracowanie i realizacja programu 

edukacyjno -promocyjnego z zakresu 

racjonalnej gospodarki odpadami na terenie 

gminy  

gmina Zadanie 

ciągłe 
10 - 6 3 1 

Środki własne, 

WFOŚiGW 

Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki 

odpadami 

gmina 

organizacje 

pozarządowe,  

Zadanie 

ciągłe 6 - 2 2 2 

Środki własne 

Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia 

w zorganizowanym odbiorze odpadów 

gmina, firmy 

wywozowe 

2004-2005 
3 - 1 1 1 

Środki własne 

Wdrażanie systemu kontroli uczestniczenia w 

zorganizowanym odbiorze odpadów 

gmina od 2005 
- - - - - 

- 

Opracowanie dokumentacji rekultywacji 

składowiska  

  
30 - 30 - - 

 

Razem   
53 - 39 8 6 

Środki własne, 

WFOŚiGW 

Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym – zadania inwestycyjne 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

zgodnie z tabela nr 53. 

  
35,1  11,70 11,70 11,70 

 

Monitoring składowiska   2007 49,2  8,00 20,6 20,6  

Likwidacja dzikich wysypisk  2006-2007 147,00   61,00 86,00  

Rekultywacja składowiksa składowiska  2006 300,00 - 150,00 150,0 -  

Razem   

531,3 - 169,7 202,3 118,3 

Środki własne,  

WFOŚiGW 

PFOŚiGW 
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Gospodarka odpadami niebezpiecznymi  

Opracowanie szczegółowego harmonogramu 

usuwania azbestu wraz z monitoringiem 

gmina 2005 - - - - - - 

Działania informacyjno-edukacyjne w 

zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych 

 gmina 2004-2007 3,0 - 1 1 1 Środki własne 

Dotowanie mieszkańcom usuwania 

azbestowych pokryć dachowych  (koszt 

pakowania + transport, 270PLN/MG) 

gmina Zadanie 

ciągle 

14,0 - 5 5 4 WFOŚiGW, środki 

własne 

Razem   20,0 - 7,0 7,0 6,0  

Ogółem   604,3  215,7 258,3 130,3  
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Tabela 56.  Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych w latach                    

2008-2011 

Działania Koszt w tys.zł 
Opracowanie raportu z wykonania PGO 2 

Edukacja – kontynuacja 10 

Monitoring składowiska 82,4 

Segregacji odpadów u źródła łącznie z kosztem zbiórki odpadów niebezpiecznych   46,8 

Razem  141,2 

 

Tabela 57. Koszty implementacji PGO w latach 2004-2011 w tys.zł 

Lata Sektor komunalny  

Razem Koszt zamknięcia, 

rekultywacji, monitoringu 

składowiska 

Pozostałe 

2004-2007 604,3 379,2 225,1 

2008-2011 141,2 82,4 58,8 

 

Środki finansowe na pokrycie działań zawartych w PGO będą pochodziły z następujących źródeł: 

środki własne gmin, fundusze ekologiczne w tym środki pochodzące z opłat produktowych. 
  

VII. PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
 

1. Potrzeba edukacji ekologicznej 

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania 

społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć 

globalnie, działać lokalnie". Powinna ona obejmować wszystkie grupy społeczeństwa – decydentów, 

dorosłych, dzieci i młodzież. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną 

oraz działaniami praktycznymi. 

 

W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, 

dlatego też konieczne jest przeprowadzanie edukacji ekologicznej. Należy zwrócić uwagę, że dbałość 

o czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas i rozpoczyna się już w naszych domach. 

Doświadczenia wielu zachodnich państw wskazują, że tylko przy współudziale mieszkańców można 

uzyskać zakładane efekty w zakresie poprawy stanu środowiska. Dlatego tak ważne jest 

zaangażowanie każdego mieszkańca gminy w problem ochrony środowiska. Poprzedzone to musi być 

oczywiście odpowiednim, „teoretycznym”, przygotowaniem społeczeństwa do planowanych działań.  

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków 

powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.623) art.406 – 408. 

 

2. Strategia prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej 
 

Wprowadzając system edukacji ekologicznej należy określić następujące elementy: 

- Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami, 

- Odbiorców edukacyjnego programu gospodarki odpadami, 

- Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami, 

- Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej, 

- Analizę odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej. 
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2.1. Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami 
 

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych  

i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami,  

 

Cel ten może być osiągnięty przez poprzez: 

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów, 

- przekonywanie do świadomego dokonywania zakupów (minimalizacja wpływu reklam) – do 

kupowania rzeczy trwałych, wybierania towarów bezodpadowych oraz posiadających 

opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji, 

- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów 

(recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych, 

- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami, 

- uświadomienie mieszkańcom, że obecnie stosowane w gminie sposoby pozbywania się 

odpadów są niewłaściwe i niebezpieczne. 

 

2.2. Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami 
 

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami 

prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych 

poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych. 

Wobec powyższego odbiorców programu edukacyjnego można podzielić na: 

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich 

typów), 

- nauczyciele, 

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji 

państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu, 

- pozostali dorośli mieszkańcy. 

 

2.3. Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami 
 

Realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami winno być: 

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych i najwcześniej 

dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej), 

- dwutorowe, realizowane w formie biernej – informacyjnej oraz w formie czynnej polegającej 

na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych), 

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za 

składowanie odpadów na składowiskach, 

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów, 

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiorki odpadów w najbliższej okolicy, 

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań. 

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, 

wymaga stosowania środków dydaktycznych, nazywanych formami przekazu. 

Formy przekazu można podzielić na: 

 Materiały drukowane 

- krótkie materiały drukowane, takie jak: ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, 

zestawienia faktograficzne, broszury i wkładki, obwieszczenia i powiadomienia służb 

komunalnych; 

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, 

stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne, komunikaty; 
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- plakaty; 

- starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie; 

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały 

dla nauczycieli; 

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy itp.). 

 Materiały audiowizualne 

- reklamy społeczne i obwieszczenia w radiu i telewizji; 

- wywiady dla radia i telewizji; 

- filmy; 

- programy komputerowe i interaktywne strony internetowe, 

- pokazy i wystawy (np. plastyczne, fotograficzne). 

 Imprezy promocyjne 

- konferencje prasowe; 

- wizyty oficjalne; 

- zebrania mieszkańców; 

- imprezy okolicznościowe (festiwale, pikniki, akcje – Dzień Ziemi, Światowy Dzień 

Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata); 

- warsztaty, seminaria i konferencje. 

 

Każda z proponowanych form przekazu posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Wybór formy 

przekazu często uwarunkowany jest możliwościami finansowymi, jednak należy dążyć do tego, aby 

formy te były zróżnicowane i trafiły do jak najszerszego grona odbiorców. Często stosuje się łączenie 

różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić 

krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę 

rysunków dzieci przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne 

są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur. 

 

2.4. Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej 

 

2.4.1. Organizacje pozarządowe 
W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, 

zajmujących się edukacją ekologiczną. Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia zakresu 

merytorycznego prowadzonych działań, z drugiej zaś strony pozwoli na obniżenie jej kosztów. 

Wielokrotnie bowiem z racji swych działań statutowych organizacje te świadczą swa pomoc w formie 

nieodpłatnej.  

Na terenie województwa opolskiego funkcjonują różne organizacje ekologiczne, instytuty i fundacje 

mające własne wydawnictwa edukacyjne w formie książek, ulotek czy broszur oraz organizują 

szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla nauczycieli i uczniów. Do największych organizacji 

ekologicznych można zaliczyć miedzy innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, 

Federację Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Klub „Gaja”. 

 

2.4.1.1.Szkoły 
 

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie 

oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często pełnią rolę 

liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, szczególnie przy poruszaniu kwestii 

potrzebnych lecz niepopularnych. Wobec powyższego proponuje się przeprowadzenie warsztatów 

ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli. Tematyka szkoleń powinna zawierać  

następujące zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby 

postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, utylizacja, recykling, 

oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i UE. 
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 Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz 

realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania powinien polegać na: 

- przeprowadzeniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami 

wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych 

materiałów reklamowych, 

- cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym 

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się: 

- przeprowadzenie konkursów fotograficznych, plastycznych 

- wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach 

kółka plastycznego czy informatycznego 

- organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzenia gier komputerowych w 

celu uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych o tematyce gospodarki odpadami. 

 

2.5. Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej 
 

Ostatnim etapem prowadzonej edukacji ekologicznej jest badanie odzewu społecznego. Analiza 

odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w programie edukacyjno-

informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości w dziedzinie gospodarki odpadami. 

Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego 

programu. Może to na przykład oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została 

nieodpowiednio zrozumiana. Dobrym sposobem sprawdzenia odzewu społecznego jest 

przeprowadzenie ankiety, najlepiej przed i po zakończeniu programu. 

 

3. Przykładowe tematy szkoleń 
 

Szkoleniami powinni być objęci wszyscy przedstawiciele społeczności lokalnej, pamiętać należy 

jednak o odpowiedniej formie przedstawiania tematów w zależności od wieku adresatów.  

Podstawowy zakres szkoleń powinien objąć następujące tematy: 

- Ochrona środowiska naturalnego, 

- Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska, 

- Trucizny w śmieciach domowych, 

- Nadmierne opakowania, 

- Zapobieganie powstawaniu odpadów, 

- Recykling, 

- Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, technologii i produktów, 

- Idea czystego regionu, 

- Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku, 

- Problematyka dzikich składowisk, 

- Konieczność oszczędzania surowców i paliw naturalnych. 

Podczas prowadzenia aukcji edukacyjnej należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów 

w opakowaniach wielokrotnego użytku, nie kupowania produktów nadmiernie opakowanych, 

wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu.( np. kupowania napojów w 

szklanych butelkach oraz produktów opakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z 

surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych. 

Każdy z mieszkańców powinien otrzymywać kwartalny biuletyn zawierający bieżące informacje na 

temat danych ilościowych o wielkości zbiórki, sposobie wykorzystania odzyskanych surowców, 

efektach ekologicznych, surowcowych i ekonomicznych oraz dotyczących bieżących zleceń nt. 

gospodarki odpadami na terenie. 

Rozpowszechnianie tych form przekazu powinny zajmować się spółdzielnie mieszkaniowe, rady 

osiedli, grupy samorządowe, kościoły, fundacje ds. ochrony przyrody w porozumieniu z Urzędem 

Gminy. 
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VIII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU 
 

1.Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodnie z kompetencjami  

i obowiązkami podmiotów zarządzających wynikającymi: 

- z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów, 

- z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Wójta Gminy 

Popielów 

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami powinien być komplementarny z całym systemem planowania 

na obszarze gminy a w szczególności: 

- z Programem Ochrony Środowiska ( którego jest integralną częścią) 

- z planami zagospodarowania przestrzennego 

- pozostałymi planami np. ochrony zdrowia itp. 

 

1.1. Zadania własne samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami  
 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. do zadań 

własnych gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i tworzenie 

warunków niezbędnych do ich utrzymania (art.3.2.). Zapisane w art.3.2. zadania gmina powinna 

realizować na podstawie planu gospodarki odpadami. 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze 

uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy a dotyczące 

m.in. (art.4): 

- prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym, 

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

Rada Gminy może ustalić – w drodze uchwały – górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art.6.2). Ustalając stawki 

powyższych opłat, Rada Gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbieranie i 

transportowane w sposób selektywny (art. 6.4). 

 

1.2. Aktualizacja PGO 
 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz 

na 4 lata. Wójt gminy przygotowuje, co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 

Sprawozdania przedstawiane jest Radzie Gminy. 

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie 

przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu 

aktualizacji Planu. Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka 

procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie o odpadach. 

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

- określenia stopnia wykonania zakładanych przedsięwzięć, 

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 
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- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, 

- analizy przyczyn ich rozbieżności. 

 

1.3. Wskaźniki wdrażania Programu 
 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na 

wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości 

społecznej. W tabeli 58i 59 zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. 

 
Tabela 58. Wskaźniki monitorowania Planu) – sektor komunalny 

Lp. Wskaźniki charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor 

komunalny 

Dane z oceny stanu 

gospodarki odpadami 

A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko 

1.  Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]  X 

2.  Ilość zebranych odpadów  komunalnych [Mg/rok] X 

3.  Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] X 

4.  Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok 

[kg/M/rok] 

X 

5.  Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok 

[kg/M/rok] 

X 

6.  Udział odpadów z sektora odpadów komunalnych składowanych na 

składowiskach [%] 

X 

7.  Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w [Mg] (w 

stosunku do roku 1995) 

X 

8.  Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] X 

9.  Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: 

- tworzywa sztuczne 

- papier i tektura 

- szkło 

- opakowania z blachy stalowej 

- opakowania z aluminium 

- opakowania wielomateriałowe 

X 

10.  Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu 

zebranych odpadów komunalnych i komunalnopochodnych [%] 

X 

11.  Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: 

- tworzywa sztuczne 

- papier i tektura 

- szkło 

- metale 

X 

12.  Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: 

- wielkogabarytowych 

- budowlanych 

- niebezpiecznych 

X 

B. Wskaźniki świadomości społecznej 

1.  Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 

odpadami wg oceny jakościowej 

X 

2.  Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców 

(np. dzikie wysypiska) 

X 

3.  Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych X 
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Tabela 59. Wskaźniki monitorowania Planu (2002 rok) – sektor gospodarczy 

Lp. Wskaźniki charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor 

gospodarczy 

Dane z oceny stanu 

gospodarki odpadami 

1.  Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym  

[tys. Mg/rok] w tym: 

- niebezpiecznych 

X 

2.  Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w 

przemyśle [ /%] w tym: 

 -     tymczasowo składowane 

- wykorzystywane 

- unieszkodliwiane 

- składowane 

X 

3.  Nagromadzenie odpadów [tys. Mg] z czego: 

- wykorzystano 

X 

4.  Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: 

- odpady o charakterze komunalnym 

- odpady infekcyjne i specjalne 

X 

5.  Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: 

- odpady infekcyjne 

- odpady specjalne 

X 

 

X 

6.  Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg] X 

 

Określenie powyższych wskaźników wymaga odpowiednich informacji; 

- pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez 

odpowiednie służby 

- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych ( grupa B), np. raz na 4 lata. 

Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii publicznej. 

Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi społecznej. Są wynikiem 

badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału 

społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez 

społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy. 

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji 

„Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan. 

 

IX. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE 

 

1. Koszty inwestycyjne 
 

Koszty inwestycyjne to zwykle wydatki, których pokrycie nie jest możliwe wyłącznie ze środków 

budżetowych gmin. Istnieje jednak coraz szersza możliwość montażu finansowego z kilku źródeł, 

wśród których należy wymienić: 

- pożyczki udzielane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej,  

- kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska, 

- komercyjne kredyty bankowe, 

- środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych. 

 

1.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji  

i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: 
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ilość środków finansowych, jakimi dysponują fundusze, warunki udostępniania środków 

pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. 

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa – Prawo Ochrony Środowiska 

 

1.2. Banki 

 
Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki 

współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę 

kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują 

współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, 

międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych 

gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do 

wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego 

inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają również linie kredytowe w całości ze środków 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych instytucji. 

 

2. Koszty eksploatacyjne 
 

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacyjnych są opłaty za wywóz odpadów  

i opłaty za ich przyjęcie do składowania lub unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami 

przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży: 

- surowców wtórnych, 

- kompostu, 

 

Za przychody należy również uznać oszczędności wynikające ze zminimalizowania kosztów 

transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z redukcją i unikaniem 

powstawania odpadów (akcje edukacyjne). 
 

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych miedzy 

właścicielem nieruchomości a firma usługową komunalną lub prywatną. 

 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie opłat komunalnych (np. jak za wodę czy ścieki), 

przy czym należy dążyć do opłat za faktycznie usuwane odpady, a nie ryczałtowych. Jedyną 

możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie opłat komunalnych jest 

przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum przyniosło wynik pozytywny, gmina 

mogłaby przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak władze gminne 

winny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli 

obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. 

 

Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób 

korzystających z usługi. Pozwoliłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc 

zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminy muszą mieć 

bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych 

odpadów, a także pobieranymi opłatami. 

 

Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która 

następnie rozlicza się z firmą świadczącą usługi. 

 

Cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać: 
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- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną 

eksploatacją obiektów gospodarki odpadami, 

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy 

realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), 

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi. 

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1% przeciętnej płacy krajowej.  

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową 

usług, stanowić podstawę do planowania finansowego, być finansową motywacją  

do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. 

 
X. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w 

gminie Popielów można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ praktycznie na wszystkie 

komponenty  środowiska a w szczególności na: 

- eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie w związku z nielegalnym składowaniem odpadów  

( dzikie wysypiska), 

- degradację gleb i ich toksyczne skażenie wywołane zanieczyszczeniami z dzikich składowisk 

odpadów czy też innych obiektów do magazynowania odpadów.  

- tzw. „zaśmiecanie środowiska naturalnego”, co może powodować degradację terenów leśnych, 

różnorodność biologiczną oraz jakość środowiska miejsko-wiejskiego, 

- potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób demontażu i 

utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.. 

 

Na podstawie analizy i wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w PGO na środowisko można 

stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie: 

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z likwidacją dzikich 

składowisk odpadów komunalnych, 

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia  wód powierzchniowych i podziemnych 

w wyniku objęcia zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych i 

komunalnopochodnych, ograniczenia udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych 

składowanych na składowiskach w 2011 roku do poziomu 75% w stosunku do roku 1995, 

składowaniu w 2011 roku nie więcej niż 64% ilości odpadów wytworzonych, 

- w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbierania 

odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków środowiska miejsko-

wiejskiego, 

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie 

degradacji gleb i zasoby leśne. 

 

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne z dyrektywami Unii 

Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego . Planowane działania zmierzają do osiągnięcia 

celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, 

wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów. 

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz działań 

edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie frakcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną duży nacisk położyć na wszędzie tam gdzie to 

możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku (współpraca 

szczególnie z obiektami handlowymi). W związku z rozwojem nowych technologii produkcji 

opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w perspektywie, najbliższych kilku lat podjęcie 

rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami 
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biodegradowalnymi. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów 

przemysłowych w tym także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w 

przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre 

zakłady pozwoleń zintegrowanych. 

W gospodarce odpadami pozwoleniami zintegrowanymi podlegają instalacje: 

- do odzysku lub unieszkodliwienia, za wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o 

zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, 

- do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony 

na godzinę, 

- do unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 

przetwarzania ponad 50 ton na dobę, 

- do składowania odpadów, za wyjątkiem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 

10 ton na dobę lub całkowitej pojemności ponad 25 000ton. 

 

Skutkować to powinno ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów i instalacji 

stosowanych w gospodarce odpadami. 

W nieznaczny sposób wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów w stosunku do 2003roku. Przy takim 

wzroście odpadów komunalnych ilość deponowanych na składowisku odpadów z tej grupy utrzyma 

się a poziomie 2003roku. 

Projekt nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji 

zanieczyszczeń z projektowanych instalacji odpadami. 

 

XI. STRESZCZENIE  

Istniejący w gminie Popielów system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje odpady powstałe 

w gospodarstwach domowych, w jednostkach działalności gospodarczej oraz obiektach użyteczności 

publicznej.  

Systemem nie jest objęta gospodarka odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez służbę zdrowia, 

jednostki działalności gospodarczej, w tym małe zakłady usługowe i rzemieślnicze. Odpady te, na 

podstawie informacji z Urzędu Gminy są przekazywane, w oparciu o stosowne umowy oraz zgodnie z 

odpowiednimi decyzjami, bezpośrednio specjalistycznym firmom zajmującym się ich 

unieszkodliwianiem. 

Na trenie gminy Popielów usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z 

gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej wraz z zawartymi w ich strumieniu 

odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Popielów świadczone były do końca 2004 roku przez 

firmy: Kółko Rolnicze w Karłowicach oraz Lew – Kom w Lewinie Brzeskim Sp. z o.o. w oparciu o 

zawierane umowy z mieszkańcami gminy i instytucjami. Dodatkowo wywozem odpadów zajmowała 

się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza” w Karłowicach, z osiedla mieszkaniowego usytuowanego 

przy ul. Osiedle nr 1-8. Na terenie osiedla mieszka około 400 mieszkańców w 97 mieszkaniach. W 

pozostałej zabudowie wielorodzinnej zamieszkuje po 3 lub 4 rodziny. Umowy zawierane są z każdą 

rodziną oddzielnie. Ilość zawartych umów z mieszkańcami na odbiór odpadów z podziałem na 

zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną przedstawiono w tabeli poniżej. 
Tabela 60. Ilość zawartych umów na odbiór odpadów  

Wyszczególnienie  Mieszkańcy, gospodarstwa domowe, zawarte umowy tereny wiejskie 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba gospodarstw 

domowych 

Ilość zawartych umów na odbiór 

odpadów 

Zabudowa 

jednorodzinna 

 

8001 

 

2314 

 

1783 

Zabudowa 

wielorodzinna 

550 112 112 

Razem 8 551 2 426 1 895 
Źródło: Dane ankietowe z gminy 



 

 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POPIELÓW NA LATA 2004 – 2007 

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

 92 

 

Aktualnie odbiorem odpadów zajmuje się firma REMONDIS Sp.zo.o w Opolu oraz ELKOM Zp.z o.o 

w Brzeziu k/Opola. 

 

W roku 2003 ilość odpadów zebranych i składowanych na składowisku w Karłowicach wynosiła 

779,05 Mg. Wskaźnik jednostkowy ilości zebranych odpadów na jednego mieszkańca wynosił 

0,091Mg/M/rok przy zakładanym 0,218Mg/M/r dla obszarów wiejskich w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami. 

 

W gminie Popielów proponuje się zorganizowanie ruchomych punktów zbiórki odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. System polega na zastosowaniu jako punktu 

zbiórki kontenera – baraku, z możliwością transportu przez samochód samozaładowawczy hakowy. 

Kontener mieści w sobie pojemniki na różnego rodzaju odpady niebezpieczne. Prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zostanie powierzone firmie REMONDIS SP. z o.o. w 

Opolu. Dodatkowo zostanie ustawione 5 zestawów po dwa pojemniki na odpady niebezpieczne. 

 

Aktualnie ustawionych jest 40 pojemników na surowce wtórne. Planuje się ustawić dodatkowo 

następne 40 pojemników na surowce wtórne co pozwoli na osiągnięcie następującego systemu zbiórki 

surowców wtórnych: 4 zestawy pojemników w Popielowie  (16pojemników), 4 zestawy pojemników 

w Starych Siołkowicach (16 pojemników), Karłowice 3 zestawy pojemników (12 sztuk) pozostałe 9 

miejscowości po jednym zestawie pojemników (36 sztuk). 

 

Uwzględniając cel nadrzędny polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami, którym 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, 

odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska 

końcowe unieszkodliwienie odpadów nie wykorzystanych, dla Gminy Popielów określono 

następujący strategiczny cel gospodarki odpadami:  

 

minimalizacja ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz wdrożenie nowoczesnego 

systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 

Cel ten jest zgodny również z celami krótkoterminowymi i długoterminowymi określonymi w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego i Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Opolskiego a odnoszącymi się do podnoszenia świadomości społecznej obywateli, podniesienia 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, 

odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów 

komunalnych oraz intensyfikacji działań związanych z zamykaniem i rekultywacją nieefektywnych 

składowisk. 
 

Cele krótkoterminowe  na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi 
 

- objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 

gminy, a w szczególności mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych, 

- wprowadzenie na terenie gminy Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,  

- skierowanie na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 88% (wagowo) 

całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- podniesienie świadomości ekologicznej społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- uzyskanie 20 % odzysku odpadów wielkogabarytowych oraz 15% odzysku odpadów remontowo-

budowlanych do 2007 roku . 
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Cele długoterminowe na lata 2007 – 2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi 
 

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

- monitorowanie wdrażania ustaleń planu, 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 

64% wytworzonych odpadów komunalnych, 

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 75% 

(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

- uzyskanie 50% odzysku odpadów wielkogabarytowych i 40% odpadów remontowo-

budowlanych  do roku 2011. 

 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów w tym: 

 opakowania z papieru i tektury      48% 

 opakowania ze szkła      40% 

 opakowania z tworzyw sztucznych    25% 

 opakowania ze stali       20% 

 opakowania z aluminium     40% 

 

Cele długoterminowe na lata 2007-  2011 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi 
 

- osiągnięcie poziomu odzysku w wysokości  w granicach 60-75% oraz recyklingu w granicach 

55-70%. 

 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi 

ulegającymi biodegradacji 
 

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 

12%, 

- kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie. 

 

Cele długoterminowe na lata 2007-  2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi 

ulegającymi biodegradacji 

 
- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów 

komunalnych  ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 

25%, 

- kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie. 

 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

wytworzonymi w sektorze komunalnym 
 

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców jak i z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, 
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- osiągnięcie w 2007 roku zakładane limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 

15%. 

 

Podstawowymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Popielów są: 

- minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

- bezpieczne składowanie odpadów których nie można w danych warunkach techniczno-

ekonomicznych poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania 

System zbierania odpadów opierać się będzie na systemie workowym w obrębie zabudowy 

jednorodzinnej i pojemnikowym na terenach zabudowy wielorodzinnej. 

 


