
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 
 
 

 

 
 

 
 

Plan Gospodarki Odpadami  

dla gminy Koniecpol 

na lata 2004 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec, 2004 r.



 
 
 
 

Wykonawca: 
 
EKOSTANDARD 
Pracownia Analiz Środowiskowych 
ul. Ożarowska 107 
27-600 Sandomierz  
www.ekostandard.pl 
e-mail: ekostandard@ekostandard.pl 
tel. 0505006914; (015) 8325622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół autorski: 
 

mgr Robert Siudak 
mgr Bartosz Kliber 
mgr Katarzyna Pieczyńska 

http://www.ekostandard.pl/
mailto:ekostandard@ekostandard.pl


Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
1. Wstęp ............................................................................................................................ 7 

1.1. Koncepcja planu gospodarki odpadami................................................................. 7 
1.2. Cel i zakres opracowania ....................................................................................... 7 
1.3. Metodyka opracowania planu................................................................................ 8 
1.4. Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w 
krajach Unii Europejskiej ............................................................................................. 9 

1.4.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące 
postępowanie z odpadami......................................................................................... 9 
1.4.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w krajach 
Unii Europejskiej ...................................................................................................... 9 

2. Analiza aktualnej gospodarki odpadami..................................................................... 10 
2.1. Charakterystyka gospodarki odpadami na terenach wiejskich ............................ 10 
2.2. Ogólna charakterystyka gminy Koniecpol .......................................................... 11 
2.3. Rodzaj, ilość i źródła wytwarzanych odpadów ................................................... 13 

2.3.1. Odpady w sektorze komunalnym ................................................................. 13 
2.3.1.1. Wytwarzanie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych .. 14 
2.3.1.2. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej 17 
2.3.1.3 System zbiórki odpadów komunalnych.................................................. 18 
2.3.1.4. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ........................................... 18 
2.3.1.5. Szczególne rodzaje odpadów komunalnych .......................................... 20 

2.3.1.5.1Odpady wielkogabarytowe ...............................................................20 
2.3.1.5.2 Odpady budowlane i poremontowe .................................................20 
2.3.1.5.3. Komunalne osady ściekowe............................................................21 
2.3.1.5.4. Odpady z terenów zielonych...........................................................22 
2.3.1.5.5. Padłe zwierzęta ...............................................................................22 
2.3.1.5.6. Odpady niebezpieczne ....................................................................22 

2.3.1.6. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym...................................... 24 
2.3.2. Odpady gospodarcze..................................................................................... 24 

2.3.2.1. Odpady medyczne i weterynaryjne........................................................ 26 
2.3.2.2. Odpady zawierające azbest. ................................................................... 27 
2.3.2.3. Pestycydy ............................................................................................... 27 
2.3.2.4. Wraki samochodowe.............................................................................. 27 

3. Prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami..................................................... 29 
3.1. Zmiany ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Koniecpol.. 29 

3.1.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Koniecpol według danych GUS......... 29 
3.1.2. Prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów w głównych strumieniach30 

3 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

3.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów w gminie Koniecpol z podziałem na 
poszczególne strumienie ......................................................................................... 31 
3.1.4. Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie 
gminy oraz minimalne ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać 
recyklingowi i innym formom odzysku.................................................................. 33 
3.1.5. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz 
wymagany odzysk tego strumienia odpadów ......................................................... 34 
3.1.6. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów zielonych oraz wymagany 
odzysk tego strumienia odpadów............................................................................ 34 
3.1.7. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji oraz 
wskaźnik redukcji składowania tego rodzaju odpadów.......................................... 34 
3.1.8. Prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych ..... 34 
3.1.9. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów budowlanych oraz wymagany 
odzysk tego strumienia odpadów............................................................................ 35 
3.1.10. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz 
wymagany odzysk tego strumienia odpadów ......................................................... 35 

3.2. Perspektywy zmian w systemie gospodarki odpadami........................................ 36 
4. Cele i zadania dla przyszłego systemu gospodarki odpadami .................................... 37 

4.1. Odniesienie celów i zadań gminy do celów i zadań na poziomie powiatu, 
województwa i kraju wynikających z powiatowego i wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami.................................................................................................. 37 

4.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007 - 2010 ............................................................................ 37 
4.1.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego ........................... 38 
4.1.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Częstochowskiego ....................... 38 

4.2. Polityka i cele na poziomie gminy....................................................................... 39 
4.2.1. Polityka i cele na poziomie gminy wynikające ze „Studium uwarunkowań i  
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Koniecpol”...................... 39 
4.2.2. Cele i zadania „Planu gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol”............ 40 
4.2.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami ................ 49 

5. Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat........................................... 51 
5.1 Rozwój struktury organizacyjnej gospodarki odpadami ...................................... 51 

5.1.1. Odpady komunalne ....................................................................................... 51 
5.1.2 Odpady niebezpieczne ................................................................................... 54 
5.1.3. Odpady gospodarcze..................................................................................... 54 
5.1.4. Częstotliwość odbioru odpadów................................................................... 54 
5.1.5. Stawki opłat .................................................................................................. 55 

5.2 Zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów...... 55 
5.3. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami ...................... 55 

6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat ................................ 58 
7. Aspekty finansowe...................................................................................................... 66 
8. Analiza oddziaływania gminnego planu gospodarki odpadami na środowisko ......... 69 
9. Monitoring i ocena wdrażania planu .......................................................................... 71 

9.1. Aktualizacja i modyfikacja Planu ........................................................................ 71 
9.2. Raportowanie wdrażania Planu ........................................................................... 71 
9.3. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu................................................... 71 
9.4. Wojewódzka baza danych o odpadach ................................................................ 72 

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym ............................................................. 73 
Literatura......................................................................................................................... 75 
Załącznik 1...................................................................................................................... 77 

4 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 
 
 
Rys. 2.1. Położenie gminy Koniecpol w powiecie częstochowskim.............................. 12 
Tabela 2.1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Koniecpol 

(dane z Urzędu Gminy)........................................................................................... 13 
Tabela 2.2. Użytkowanie gruntów w gminie Koniecpol [ha]......................................... 13 
Tabela 2.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych (wg KPGO) ................ 14 
Tabela 2.4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (wg 

KPGO) .................................................................................................................... 14 
Rys.2.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na 

terenach wiejskich [%]............................................................................................ 15 
Rys.2.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na 

terenach miejskich [%] ........................................................................................... 15 
Tabela 2.5.  Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych 

na terenie gminy Koniecpol w poszczególnych miejscowościach ......................... 16 
Tabela 2.6.  Zebrane odpady w latach 2001-2003 na terenie gminy Koniecpol ............ 16 
Tabela 2.7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów 

infrastruktury(wg KPGO) ....................................................................................... 17 
Tabela 2.8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg 

KPGO) .................................................................................................................... 17 
Rys.2.4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury [%] . 17 
Tabela 2.9. Ilość odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstająca na 

terenie gminy Koniecpol......................................................................................... 17 
Tabela 2.10. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Koniecpol 

(dane z ZUK Koniecpol)......................................................................................... 18 
Tabela 2.11. Składowisko odpadów komunalnych w Radoszewnicy ............................ 19 
Tabela 2.12. Ilość dostarczanych rocznie odpadów na gminne składowisko w 

Radoszewnicy (wg ZUK w Koniecpolu)................................................................ 19 
Tabela 2.13. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych (wg KPGO) .. 20 
Tabela 2.14. Średni skład odpadów wielkogabarytowych(wg KPGO) .......................... 20 
Tabela 2.15.  Ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie gminy 

Koniecpol................................................................................................................ 20 
Tabela 2.16. Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach 

komunalnych na terenach wiejskich i na terenach miejskich (wg KPGO)............. 21 
Tabela 2.17. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg KPGO). 21 
Tabela 2.18. Odpady budowlane z sektora komunalnego powstające na terenie gminy 

Koniecpol................................................................................................................ 21 
Tabela.2.19. Wskaźnik nagromadzenia odpadów zielonych (wg KPGO) .................... 22 
Tabela 2.20. Ilość odpadów zielonych  powstających na terenie gminy Koniecpol ...... 22 

5 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

Tabela 2.21. Rodzaje odpadów niebezpiecznych według Rozporządzenia Ministra 
Środowiska.............................................................................................................. 23 

Tabela 2.22. Rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających na terenach wiejskich. 
(wg Żygadło, 2001.)................................................................................................ 23 

Tabela 2.23. Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach 
komunalnych na terenach wiejskich i miejskich (wg KPGO)................................ 23 

Tabela 2.24. Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów 
komunalnych na terenie gminy Koniecpol w ujęciu poszczególnych miejscowości.
................................................................................................................................ 24 

Tabela.2.25. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na 
terenie gminy Koniecpol w oparciu o wskaźniki przyjęte w planach wyższego 
szczebla. .................................................................................................................. 24 

Tabela 2.26. Ilość odpadów wytworzonych przez podmioty gospodarcze na terenie 
gminy Koniecpol w 2002 r. wg Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach .......... 25 

Tabela 2.27. Podmioty gospodarcze posiadające decyzje zatwierdzające program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane w 2002 r. przez Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie ................................................................................... 26 

Tabela 2.28. Wykaz punktów opieki zdrowotnej, weterynaryjnej oraz aptek................ 26 
Tabela 3.1. Prognozowana liczba mieszkańców gminy Koniecpol na lata 2004-2014.. 29 
Tabela 3.2. Prognoza rocznych  zmian [%] wskaźników nagromadzenia odpadów (wg 

WPGO) ................................................................................................................... 30 
Tabela 3.3. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 

miasta Koniecpol w latach 2004-2014.................................................................... 31 
Tabela 3.4. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenach 

wiejskich gminy Koniecpol w latach 2004-2014 ................................................... 32 
Tabela 3.5. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 

gminy Koniecpol w latach 2004-2014.................................................................... 32 
Tabela 3.6. Prognozowana masa powstałych odpadów opakowaniowych oraz limity 

odzysku ................................................................................................................... 33 
Tabela 3.7. Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych oraz limity 

odzysku ................................................................................................................... 34 
Tabela 3.8. Prognozowana masa powstałych odpadów zielonych oraz limity odzysku 34 
Tabela 3.9. Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji  oraz wymagane 

wskaźniki redukcji składowania tej grupy odpadów .............................................. 34 
Tabela 3.10. Prognozowana masa odpadów budowlanych  oraz wymagane wskaźniki 

odzysku tej grupy odpadów .................................................................................... 35 
Tabela 3.11. Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych  oraz wymagane wskaźniki 

zbiórki i unieszkodliwiania tej grupy odpadów...................................................... 35 
Tabela 3.12. Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

w 2006 i 2014r ........................................................................................................ 36 
Rys. 5.1. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy 

Koniecpol................................................................................................................ 57 
Tabela 6.1 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2005-2008 .......................... 59 
Tabela 7.1. Koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy 

Koniecpol w latach 2001-2003 [zł] ........................................................................ 66 
Rys.7.1. Struktura budżetu ZUK w Koniecpolu w latach 2001-2003 ............................ 66 
Tabela 7.2. Koszt zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych 

nieselektywnie [zł] (dane ZUK w Koniecpolu) ...................................................... 67 
Tabela 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami............................ 72 
 

6 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
 
  
 
„Plan gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol” jest realizowany w oparciu o 

umowę zawartą w dniu 15.03.2004r. pomiędzy Gminą Koniecpol, reprezentowaną przez  
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, mgr Józefem Kałużą a firmą EKOSTANDARD 
Pracownia Analiz Środowiskowych. 

 
1.1. Koncepcja planu gospodarki odpadami 

 
Plan gospodarki odpadami powstaje jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 

27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, art. 14 – 16 wprowadza 
obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym. 

Szczegółowe wymagania dotyczące gminnych planów gospodarki odpadami określa 
„Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami”. 

Ponadto opracowany plan gospodarki odpadami uwzględnia założenia zawarte 
Polityce ekologicznej państwa, powiązania gospodarki odpadami z zasadami 
zrównoważonego rozwoju oraz niektóre elementy polityki Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie gospodarki odpadami. 

Plan jest skorelowany z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” oraz z 
Powiatowym i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

Rozwiązania przyjęte w Planie uwzględniają w pierwszym rzędzie działania 
zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów, odzysk materiałowy i/lub 
energetyczny oraz utylizację pozostałej części odpadów. 

 
1.2. Cel i zakres opracowania 

 
Nadrzędnym celem opracowania planu gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol 

jest: 
 
„Minimalizacja ilości odpadów powstających na terenie gminy oraz 

doskonalenie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów” 
 
Plan obejmuje całość odpadów wytwarzanych, importowanych i eksportowanych z 

terenu gminy. 
Zakres opracowania pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol” określa: 
1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:  
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a)  rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w szczególności 
odpadów innych niż niebezpieczne, 

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 innych niż niebezpieczne, 

e)  rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i 
unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów 
innych niż niebezpieczne,  

f)  wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne; 

3) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również 
wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;  

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

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

negatywnego oddziaływania na środowisko,  
c)  działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,  

d)  plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów,  

e)  sposób realizacji planu zamykania instalacji niespełniających 
wymagań ochrony środowiska; 

5) harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich 
realizację;  

6) projektowany system gospodarki odpadami, uwzględniający ich zbieranie, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie;  

7) szacunkowe koszty inwestycji, eksploatacji i  realizacji proponowanego systemu 
oraz sposoby finansowania;  

8) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów zdefiniowanych w 
planie gospodarki odpadami. 

 
1.3. Metodyka opracowania planu 

 
Proces tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami odbywał się wieloetapowo. 

W pierwszym etapie pozyskano informacje ogólne na temat terenu gminy oraz 
istniejącego systemu gospodarki odpadami. Wykorzystano wszystkie dostępne źródła 
informacji określające aktualny stan i tendencje zmian systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy Koniecpol. Podstawowym źródłem informacji były dane zgromadzone i 
udostępnione przez Urząd Gminy w Koniecpolu oraz Zakład Usług Komunalnych w 
Koniecpolu. Ponadto korzystano z danych udostępnionych przez Główny Urząd 
Statystyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, 
Starostwo Powiatowe.  

Dla planowanego systemu określono ramy i uwarunkowania wynikające z 
istniejących programów sektorowych dla obszaru gminy oraz planów gospodarki 
odpadami wyższego szczebla.   

W kolejnym etapie sporządzona została prognoza ilości wytwarzanych odpadów w 
oparciu o prognozę zmian demograficznych oraz prognozę zmian wskaźników 
nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów. 

W oparciu o prognozę wytwarzanych odpadów na terenie gminy sporządzony został 
projekt systemu gospodarki odpadami dla gminy uwzględniający wszelkie 
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uwarunkowania i zależności wynikające z istniejących programów sektorowych i planów 
gospodarki odpadami wyższego szczebla.  

Diagnoza stanu obecnego gospodarki odpadami oraz koncepcja projektowanego 
systemu gospodarki odpadami zostały poddane konsultacjom z władzami, Radą Gminy i 
pracownikami Urzędu Gminy w Koniecpolu oraz przedstawicielami mieszkańców gminy. 

Sporządzony został harmonogram działań na lata 2005-2008 ujmujący poszczególne 
zadania niezbędne do osiągnięcia założonych celów, wraz z szacunkowymi kosztami 
realizacji zadania w poszczególnych latach, potencjalnymi źródłami finansowania 
zadania, jednostką odpowiedzialną za realizację oraz wskaźnikiem monitoringu 
wykonania zadania. 

Gminny plan gospodarki odpadami po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu i Zarząd 
Województwa został uchwalony przez Radę Gminy. 

 
1.4. Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz w 
krajach Unii Europejskiej 

 
1.4.1. Podstawowe akty prawne polskiego ustawodawstwa regulujące 
postępowanie z odpadami 

 
1) Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628),  
2) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz.U.2001.62.627). Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 
dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638), 

3) Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 
2001 r. (Dz.U.2001.63.639), 

4) Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. 
(Dz.U.2001.100.1085), 

5) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 
r. (Dz.U.1996.132.622). 

 
1.4.2. Podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z odpadami w krajach 
Unii Europejskiej 

 
1) Dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów,  
2) Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,  
3) Dyrektywy dotyczące określonych sposobów przetwarzania i usuwania 

odpadów, spalania odpadów komunalnych (89/369/EWG i 89/429/EWG) oraz 
spalania odpadów niebezpiecznych (94/67/WE),  

4) Dyrektywy dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów:  
a)  oleje odpadowe - 57/439/EWG,  
b)  polichlorowane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE,  
c)  odpady pochodzące z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu - 

78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG,  
d)  baterie i akumulatory - 91/157/EWG,  
e)  rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - 86/278/EWG,  
f)  opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62/EC, 

5) Dyrektywa 1999/31/EC Rady Europy z dnia 26 kwietnia 1999 o składowaniu 
odpadów, 

6) Rozporządzenie Rady 93/259/EWG dotyczące transgranicznego przesyłania 
odpadów w obrębie UE, do UE i poza jej obszar. 

 
 Szczegółowy wykaz aktów prawnych aktualnie obowiązujących znajduje się w  

Załączniku nr 1. 
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2. ANALIZA AKTUALNEJ GOSPODARKI ODPADAMI  
 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 

późn. zm) przez gospodarowanie odpadami - rozumie się zbieranie, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów. W „Planie gospodarki odpadami dla gminy 
Koniecpol” gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na kategorie, 
uwzględniające zarówno miejsce (sektory) ich powstawania, jaki i charakter odpadów: 

- odpady komunalne, 
- odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i usługowym , 
- odpady  wytworzone w sektorze gospodarczym, 
- odpady niebezpieczne. 
 

2.1. Charakterystyka gospodarki odpadami na terenach wiejskich 
 
Gospodarowanie odpadami na terenach wiejskich jest uwarunkowane następującymi 

czynnikami: 
- dominacja jednorodzinnego typu zabudowy przy jednoczesnym dużym jej 

rozproszeniu, 
- niski standard dróg dojazdowych do posesji, 
- przeważający typ działalności gospodarczej to gospodarka rolna 

niewyspecjalizowana,  
- wysoki udział kotłów węglowych w indywidualnych systemach ogrzewania – 

brak scentralizowanych systemów dostarczania energii cieplnej. 
Takie cechy obszarów wiejskich wpływają na morfologię i ilość powstających 

odpadów, a mianowicie: 
- wskaźnik nagromadzenia odpadów przez mieszkańca terenów wiejskich w 

ciągu roku wynosi 0,6-1,0 m3/M jest niższy od analogicznego wskaźnika dla 
terenów miejskich – 1,8 – 2,0 m3/M/rok, 

- niski udział odpadów organicznych w strumieniu odpadów komunalnych- które 
są wykorzystywane dla potrzeb gospodarstw, 

- wyższy udział odpadów mineralnych, 
- niski udział papieru i odpadów z tworzyw sztucznych w ogólnym strumieniu 

odpadów komunalnych, spowodowany ich spalaniem w piecach domowych, 
- większy niż na terenach miejskich udział odpadów niebezpiecznych wśród 

odpadów komunalnych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenach wiejskich, 

- możliwością  zagospodarowania dużej części powstających odpadów przez 
mieszkańców. 

Koszty eksploatacyjne prowadzenia zorganizowanej zbiórki odpadów na terenach 
wiejskich są wyższe w porównaniu z analogicznymi usługami świadczonymi w 
ośrodkach miejskich. Wynika to z rozproszenia zabudowy i trudności dojazdowych do 
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posesji. Następstwem takiego stanu rzeczy jest często niski odsetek mieszkańców gminy 
objętych usługą zorganizowanego wywozu odpadów. 

Gminy wiejskie położone w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich mogą 
charakteryzować się nieco innym poziomem prowadzenia gospodarki odpadami oraz 
inną morfologią wytwarzanych odpadów odmiennych od typowych rolniczych gmin 
wiejskich. 

Znaczący wpływ na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów ma również charakter 
przeważającej działalności gospodarczej na terenie gminy. W gminach na terenie 
których wzrasta udział sektora usług wzrasta również ilość wytwarzanych odpadów i jest 
ona zbliżona do ilości odpadów wytwarzanych na terenach miejskich. Podobnie zmienia 
się również morfologia wytwarzanych odpadów. W gminach atrakcyjnych pod względem 
turystycznym pojawia się dodatkowo sezonowa zmienność ilości powstających odpadów 
z jednoczesnym wzrostem odpadów pochodzenia opakowaniowego. 

Według poradnika wydanego przez Ministerstwo Środowiska wskaźniki 
nagromadzenia dla terenów wiejskich przedstawiają się następująco: 

 
2.2. Ogólna charakterystyka gminy Koniecpol  

 
Gmina Koniecpol jest miejsko-wiejską gminą powiatu częstochowskiego położoną 

na północno-wschodnim krańcu województwa śląskiego. Gmina od północy graniczy z 
gminą Żytno (powiat Radomsko, województwo łódzkie), od wschodu z gminą Secemin 
(powiat Włoszczowa, województwo świętokrzyskie), a w obrębie województwa 
śląskiego z gminami: Dąbrowa Zielona od strony północno-zachodniej, od strony 
zachodniej z gm. Przyrów oraz z gm. Lelów od południowego-zachodu.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2001) gmina Koniecpol 
leży w granicach prowincji Wyżyna Małopolska, podprowincji Wyżyna Środkowo-
Małopolska, w makroregionie Wyżyna Przedborska, w regionie fizyczno-geograficznym – 
Równina Pilicy. 

Przez obszar gminy Koniecpol przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich: 
- nr 786 – relacji Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa - 

Łopuszno,  
- nr 794 – relacji Koniecpol – Lelów – Pradła – Pilica. 
Gmina Koniecpol obsługiwana jest przez linię kolejową w kierunkach: Częstochowa, 

Kielce i Kraków. 
Obszar gminy Koniecpol leży w zlewni rzeki Pilicy będącej lewobrzeżnym dopływem 

Wisły. 
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Rys. 2.1. Położenie gminy Koniecpol w powiecie częstochowskim 

 
 
 

Gmina składa się z 26 sołectw i zajmuje obszar 14 675 ha, w tym miasto Koniecpol  
3 652 ha. 

Gminę Koniecpol zamieszkuje 11 011 osób. Średnia gęstość zaludnienia w gminie 
wynosi 70 osób/km2. 

Przyrost naturalny w gminie Koniecpol wg danych GUS w 2003 roku wyniósł 1,56 na 
1000 mieszkańców. Struktura wiekowa mieszkańców gminy kształtuje się następująco 
(wg GUS, 2003): 

ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 28% ludności gminy, 
ludność w wieku produkcyjnym – 58,5%, 
ludność w wieku poprodukcyjnym – 13,5%. 
Bardziej szczegółowa charakterystyka gminy znajduje się w „Programie ochrony 

środowiska gminy Koniecpol”. 
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Tabela 2.1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Koniecpol (dane z Urzędu 
Gminy) 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba 
mieszkańców

1 Aleksandrów 122
2 Dąbrowa 68
3 Koniecpol - miasto 6778
4 Kozaków 20
5 Kuźnica Grodziska 275
6 Kuźnica Wąsowska 88
7 Luborcza 255
8 Łabędź 101
9 Łysaków 45
10 Łysiny 325
11 Michałów 50
12 Oblasy 141
13 Okołowice 370
14 Pękowie 56
15 Piaski 44
16 Radoszewnica 468
17 Rudniki 96
18 Rudniki Kolonia 77
19 Stanisławice 244
20 Stefanów 10
21 Teodorów 44
22 Wąsosz 86
23 Wólka 88
24 Zagacie 78
25 Załęże 1
26 Zaróg 101
27 Stary Koniecpol 704
28 Teresów 113

11 011Razem

64

 
 

Gmina Koniecpol jest gminą miejsko – wiejską. Użytki rolne stanowią około 57%  
powierzchni gminy. Miasto Koniecpol posiada charakter przemysłowy i zamieszkuje w 
nim 66% populacji gminy.  

 
Tabela 2.2. Użytkowanie gruntów w gminie Koniecpol [ha] 

ogółem grunty orne sady łąki pastwiska
11 023 6 760 3 625 6 1 890 1 239 2 290 1 973
3 652 1 620 815 6 705 94 1 041 991

[ha] 14 675 8 380 4 440 12 2 595 1 333 3 331 2 964
[%] 100 57,1 30,3 0,1 17,7 9,1 22,7 20,2

Użytki rolne
Lasy PozostałePow.

ogółem

Miasto
Tereny wiejskie

Wyszczególnienie

Razem
 

 
 
 

2.3. Rodzaj, ilość i źródła wytwarzanych odpadów 
 

2.3.1. Odpady w sektorze komunalnym 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach za odpady komunalne 

uznaje się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
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które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 

 
2.3.1.1. Wytwarzanie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych 

 
Do odpadów komunalnych zaliczyć należy zarówno odpady domowe związane z 

bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych, jak i odpady z obiektów użyteczności 
publicznej i obsługi ludności – infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym m. in. z 
obiektów administracji, oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług. Odpady te 
stanowią podstawową grupę odpadów komunalnych (ok. 80-90%). Pozostała część 
odpadów komunalnych, to odpady z terenów otwartych tzn. odpady uliczne z koszy, 
zmiotki, odpady z placów targowych, cmentarzy, terenów zieleni urządzonej, itp. (5-7%) 
oraz odpady wielkogabarytowe, takie jak: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa 
domowego, sprzęt elektroniczny itp. (5-10 %).  

Na potrzeby analizy odpadów z sektora komunalnego podzielono je według 
głównych strumieni: 

1. odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, 
2. odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej, 
3. szczególne rodzaje odpadów komunalnych, w tym: 

- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych, 
- odpady zielone, 
- komunalne osady ściekowe, 
- odpady budowlane, 
- padłe zwierzęta. 

 
Analiza ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych 

ogółem oraz w poszczególnych frakcjach wg składu morfologicznego oszacowana 
została metodą wskaźnikową. Zastosowano wskaźniki nagromadzenia odpadów 
komunalnych z gospodarstw domowych oraz procentowe udziały poszczególnych frakcji 
odpadów w ich ogólnej masie zgodnie z przyjętymi dla Polski założeniami wg Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami i planami wyższego szczebla (powiatowym, wojewódzkim). 
(Tabele ). 

 
Tabela 2.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych (wg KPGO) 

Wskaźnik nagromadzenia na terenach 
wiejskich
[kg/M/rok]

116,0

Wskaźnik nagromadzenia na terenach 
miejskich
[kg/M/rok]

224,0

 
 

Po uwzględnieniu wskaźników generowania odpadów przyjętych w planie 
wojewódzkim i powiatowym w niniejszym opracowaniu zastosowano wskaźnik 116,4 
kg/M/r na obszarach wiejskich i 203,4 na terenach miejskich dla bazowego 2003r.  

 
Tabela 2.4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (wg KPGO) 

Frakcja odpadów
Udział [%] na terenach 

wiejskich
Udział [%] na terenach 

miejskich

organiczne 16 36
papier i tektura 13 19

tworzywa sztuczne 13 14
szkło 8

metale 4 4
tekstylia 3 4

mineralne i frakcja drobna 43 15

8
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Rys.2.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenach wiejskich [%] 
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 Rys.2.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenach miejskich 
[%] 
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Odpady organiczne stanowią jedną z większych grup w strumieniu odpadów 

komunalnych. Do tego rodzaju odpadów zalicza się domowe odpady organiczne 
pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulęgające biodegradacji oraz 
odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych i 
balkonowych — ulęgające biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji to odpady, 
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 
Odpady biodegradowalne to również odpady zielone, papier, tektura, a także w 
mniejszym stopniu tekstylia. 

Analiza stanu istniejącego w zakresie ilości odpadów komunalnych powstających w 
gospodarstwach domowych odnosi się do liczby mieszkańców w gminie Koniecpol – 
Tabela . Dane uwzględniają informacje otrzymane z Urzędu Gminy. 
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Tabela 2.5.  Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy 
Koniecpol w poszczególnych miejscowościach 

Odpady ogółem
[Mg/rok]

1 Aleksandrów 122 14,20
2 Dąbrowa 68 7,92
3 Koniecpol - miasto 6778 1 378,65
4 Kozaków 20 2,33
5 Kuźnica Grodziska 275 32,01
6 Kuźnica Wąsowska 88 10,24
7 Luborcza 255 29,68
8 Łabędź 101 11,76
9 Łysaków 45 5,24
10 Łysiny 325 37,83
11 Michałów 50 5,82
12 Oblasy 141 16,41
13 Okołowice 370 43,07
14 Pękowie 56 6,52
15 Piaski 44 5,12
16 Radoszewnica 468 54,48
17 Rudniki 96 11,17
18 Rudniki Kolonia 77 8,96
19 Stanisławice 244 28,40
20 Stefanów 10 1,16
21 Teodorów 44 5,12
22 Wąsosz 86 10,01
23 Wólka 88 10,24
24 Zagacie 78 9,08
25 Załęże 164 19,09
26 Zaróg 101 11,76
27 Stary Koniecpol 704 81,95
28 Teresów 113 13,15

11011 1 871,37Razem

Liczba 
mieszkańcówNazwa miejscowościLp.

 
 

W czasie trzech ostatnich lat ilość zebranych odpadów komunalnych w gminie 
Koniecpol kształtowała się następująco (wg danych ZUK w Koniecpolu): 

 
Tabela 2.6.  Zebrane odpady w latach 2001-2003 na terenie gminy Koniecpol 

Zebrane 
odpady

[m3]

Zebrane 
odpady
[Mg] *

3573 768
3720 800
2720 585

Rok

2001
2002
2003  

          * 1 Mg = 4,65 m3 
 

Nasuwa się wniosek, że do systemu zbiórki trafia około 33% wytworzonych 
odpadów. Można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że duża część 
powstających odpadów trafia na dzikie wysypiska lub jest zagospodarowywana na 
terenie gospodarstw domowych – np. odpady organiczne są kompostowane. Nie zawsze 
jednak zagospodarowywanie to odbywa się zgodnie z wymogami ochrony środowiska- 
np. spalanie zużytych opakowań  w paleniskach domowych. 
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2.3.1.2. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury publicznej 
 
Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury 

takie, jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska. W 
poniższych tabelach oparto się na systemie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami. 

 
Tabela 2.7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury(wg KPGO) 

Wskaźnik nagromadzenia na terenach wiejskich
[kg/M/rok] 45

Wskaźnik nagromadzenia na terenach miejskich
[kg/M/rok] 110

 
 
Tabela 2.8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO) 

Lp. Frakcja odpadów Udział %
1 organiczne 10
2 papier i tektura 30
3 tworzywa sztuczne 30
4 szkło 1
5 metale 5
6 tekstylia 3
7 mineralne i frakcja drobna 12

100Razem

0

 
 

Rys.2.4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury [%] 
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Tabela 2.9. Ilość odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury powstająca na terenie gminy 

Koniecpol 

[Mg/rok]
miasto 6 778 745,6
wieś 4 233 190,5

936,1

Liczba ludności
Odpady ogółem

Jednostka

Razem  
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2.3.1.3 System zbiórki odpadów komunalnych 
 
Przez zbieranie odpadów rozumie się każde działanie, w szczególności 

umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na 
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

Na terenie gminy odpady zbierane są w postaci zmieszanej do tradycyjnych 
pojemników, głównie o pojemności 80, 90, 110, 120, 240 i 1100 dm3. Liczbę 
gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach objętych zbiórką odpadów 
przedstawia Tabela 

Na terenie gminy Koniecpol działalność w zakresie zbiórki odpadów komunalnych 
prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu, ul. Zachodnia 30/40. Odsetek 
mieszkańców objętych zbiórką wynosi: 

dla miasta 80% 
dla terenów wiejskich – 20%. 
 

Tabela 2.10. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Koniecpol (dane z ZUK 
Koniecpol) 

Pojemność 
pojemnika

[dm3]
Ilość pojemników Częstotliwość odbioru 

odpadów

80 i 90 324 2 razy w miesiącu
110 49 1 na 2 tygodnie
120 141 1 na 2 tygodnie
240 3 1 na miesiąc
1100 107 średnio 1 na 10 dni  

 
Zebrane odpady deponowane są na składowisku w Radoszewnicy, które 

zarządzane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu.  
W miejscowości Koniecpol prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, którą objęte jest ok. 50% miasta. Działalność w tym zakresie również 
prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu. Na obszarze miasta ustawione są 
pojemniki typu S-1100 o pojemności  1,1 m3 do selektywnej zbiórki szkła w ilości 5 sztuk 
i tworzyw sztucznych - także 5 sztuk. Odpady z tych pojemników odbierane są z 
częstotliwością 2 razy w miesiącu. W 2003 roku ilość zebranego szkła wyniosła 3,2 Mg. 
Zbierany jest również złom – w 2003 roku zebrano 1,2 Mg tego rodzaju odpadów.  

 
2.3.1.4. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

 
 Składowanie odpadów 
  
Składowanie, zgodnie z ustawą o odpadach, jest jednym z procesów 

unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z tą ustawą odpady przed umieszczeniem na 
składowiskach powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, 
chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub dla ograniczenia ilości lub objętości 
składowanych odpadów.  

Odpady komunalne zbierane z terenu gminy Koniecpol unieszkodliwiane są poprzez 
składowanie na składowisku w Radoszewnicy. Składowisko jest to obiekt służący do 
unieszkodliwiania odpadów poprzez gromadzenie ich na powierzchni lub we wnętrzu 
gruntu. Składowisko służy także do tymczasowego gromadzenia odpadów oraz może 
być wykorzystywane przez wytwarzającego odpady w miejscu ich powstawania – np. 
składowiska odpadów przemysłowych.  

Gminne składowisko usytuowane jest w nieczynnym wyrobisku piasku w odległości 
ok. 1,8 km na północ od miasta Koniecpol, w okolicach miejscowości Radoszewnica. 
Otoczenie składowiska stanowią użytki rolne i zielone oraz częściowo nieużytki i 
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zagajniki leśne. Powierzchnia składowiska wynosi 1,64 ha, a średnia głębokość 
wyrobiska – ok. 3 m.  

Obiekt wybudowany został w 1994 roku z przeznaczeniem na składowanie stałych 
odpadów komunalnych z terenu gminy Koniecpol. Składowisko to zarządzane jest przez 
Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu. Obiekt posiada decyzję Starosty 
Częstochowskiego z dnia 02.03.2004 nr OŚ.VII.7635/24-1/O/03/04, udzielającą 
pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów komunalnych w Radoszewnicy oraz 
przegląd ekologiczny z 2002 r. 

Składowisko posiada 4 kwatery, z czego obecnie czynna jest tylko kwatera nr I o 
powierzchni 4312 m2. Pojemność docelowa składowiska wynosi 190 540 m3. Aktualny 
stopień wypełnienia składowiska wynosi 34%, tj. ok. 63 tys. m3 odpadów.     

Obiekt posiada uszczelnienie folią zabezpieczającą PCV o gr. 1 mm oraz system 
drenażu kontrolnego, który ma na celu kontrolę ewentualnych nieszczelności folii oraz 
przenikania zanieczyszczeń ze składowiska do wód gruntowych. Na składowisku jestł 
prowadzony monitoring i oczyszczanie odcieków. Według przeglądu ekologicznego 
składowiska do tej pory nie został rozpoznany stan mikrobiologicznego skażenia gruntu 
wokół obiektu. Składowisko wyposażone jest w drenaż odgazowujący, który  
odprowadza powstający z odpadów biogaz do atmosfery. Wody drenażowe (odcieki) są 
okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do  oczyszczalni ścieków. 

W skład wyposażenia składowiska wchodzą : 
- nieutwardzone drogi wewnętrzne, wiata o podłożu utwardzonym, plac 

manewrowy, 
- zaplecze socjalno – biurowe,  
- ogrodzenie z bramą wjazdową, 
- spychacz gąsienicowy. 
Podstawowymi odpadami deponowanymi na składowisku są odpady komunalne 

dowożone z następujących miejscowości gminy Koniecpol: miasto Koniecpol, 
Radoszewnica, Okołowice, Łysiny, Łabędź, Stanisławice, Stary Koniecpol, Luborcza, 
Załęże, Oblasy, Kuźnica Grodziska, Aleksandrów, Wólka, Dąbrowa, Kolonia Rudniki, 
Przysieka, Kuźnica Wąsowska, Wąsosz, Łysaków, Koniawy. Około 40 % całkowitej 
masy składowanych odpadów stanowią odpady przemysłowe pochodzące z 
przetwórstwa drewna, tj. trociny, wióry, ścinki, drewno i płyty wiórowe oraz popioły, żużle 
paleniskowe, gruz i materiały ceramiczne.  

Na składowisku prowadzi się segregację dostarczonych odpadów – wybieranie szkła 
i tworzyw sztucznych PET.  

 
Tabela 2.11. Składowisko odpadów komunalnych w Radoszewnicy 
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Tabela 2.12. Ilość dostarczanych rocznie odpadów na gminne składowisko w Radoszewnicy (wg ZUK w 

Koniecpolu) 
Rok 2001 2002 2003

Ilość dostarczanych 
odpadów [m3] 

3 573 3 720 2 720
 

 
W miejscowości Stary Koniecpol, w nieczynnym kamieniołomie znajduje się tzw. 

„dzikie wysypisko odpadów”. Obiekt powinien zostać zlikwidowany i poddany 
rekultywacji.  

19 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

Na terenie Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. znajduje się składowisko 
odpadów przemysłowych, na którym jest nagromadzone 620 Mg odpadów. 

Ponadto na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznych „Cheminar” są 
zmagazynowane odpady niebezpieczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla 
środowiska i mieszkańców gminy.  

 
2.3.1.5. Szczególne rodzaje odpadów komunalnych 
2.3.1.5.1. Odpady wielkogabarytowe 

 
Odpady wielkogabarytowe to zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt 

elektroniczny. Pośród odpadów wielkogabarytowych najbardziej problemowe są 
urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem powinny być odciągane środki 
chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Szacuje się, że w Polsce rocznie likwiduje się 4 
urządzenia chłodnicze na 100 mieszkańców. 

Ilość odpadów wielkogabarytowych powstających w gminie Koniecpol oszacowano 
na podstawie wskaźników z KPGO. 

 
Tabela 2.13. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych (wg KPGO) 

Wskaźnik nagromadzenia na terenach wiejskich
[kg/M/rok] 15

Wskaźnik nagromadzenia na terenach miejskich
[kg/M/rok] 20

 
 
Po uwzględnieniu wskaźników generowania odpadów wielkogabarytowych 

przyjętych w planie wojewódzkim i powiatowym w niniejszym opracowaniu zastosowano 
wskaźnik 15,6 kg/M/r na obszarze całej gminy, dla bazowego 2003r. 

 
Tabela 2.14. Średni skład odpadów wielkogabarytowych(wg KPGO) 

Lp.
1 Drewno 60
2 Metale 30

3 Inne (balastowe, materace, plastik) 10

100

Odpady wielkogabarytowe [%]

Razem  
 

Tabela 2.15.  Ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie gminy Koniecpol 

 ogółem drewno metale inne

11 011 171,8 103,1 51,5 17,2

Odpady wielkogabarytoweLiczba 
ludności 
ogółem [Mg/rok]

 
 

2.3.1.5.2. Odpady budowlane i poremontowe 
 
Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek 

obiektów, np.: gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy 
gipsowe. Do odpadów budowlanych zalicza się również takie odpady, jak: drewno, stal, 
odpady opakowaniowe i inne. 

Do obliczenia ilości odpadów budowlanych pochodzących z sektora odpadów 
komunalnych w odpadach komunalnych posłużono się wskaźnikami z KGPO, co 
przedstawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 2.16. Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach komunalnych na terenach 
wiejskich i na terenach miejskich (wg KPGO) 

Wskaźnik nagromadzenia 
[kg/M/rok] 40

 
 
Po uwzględnieniu wskaźników generowania odpadów budowlanych przyjętych w 

planie wojewódzkim i powiatowym w niniejszym opracowaniu zastosowano wskaźnik  
31,5 kg/M/r na obszarze całej gminy, dla bazowego 2003r. 

 
Tabela 2.17. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg KPGO) 

Lp. Wyszczególnienie Udział (%)

1 Cegła 4

2 Beton 20

3 Tworzywa sztuczne 1

4 Bitumiczna powierzchnia dróg 9

5 Drewno 7

6 Metale 5

7 Piasek 15

8 Inne 3
100Razem

0

 
 
Tabela 2.18. Odpady budowlane z sektora komunalnego powstające na terenie gminy Koniecpol 

ogółem cegła beton tworzywa 
sztuczne

powierzchnia 
dróg drewno metale piasek inne

11 011 346,8 138,7 69,4 3,5 31,2 24,3 17,3 52,0 10,4

Liczba 
ludności 
ogółem

[Mg/rok]

Odpady budowlane

 
 

2.3.1.5.3. Komunalne osady ściekowe 
 
W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach za komunalne osady ściekowe 

uważa się pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych oraz 
innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków o 
składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Odpady powstające w 
komunalnych oczyszczalniach ścieków można podzielić na: 

- odpady ze skratek 19 08 01, 
- odpady z piaskowników 19 08 02, 
- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe 19 08 05. 
Osady ściekowe powstające w wyniku procesu oczyszczanie ścieków bytowych 

mogą być zagospodarowane rolniczo lub składowane na wysypisku. Surowe osady z 
oczyszczalni są poważnym problemem środowiskowym. Stanowią potencjalne źródło 
chorobotwórcze tyfusu, cholery, żółtaczki, duru. Dlatego należy zachować szczególne 
środki ostrożności podczas pracy z osadami. Aby można składować osady na wysypisku 
należy poddać je procesowi odwodnienia i fermentacji. Osady o wilgotności poniżej 70% 
mogą być składowane bezpiecznie z innymi odpadami ponieważ nie wpływają wtedy na 
skład i ilość odcieków z wysypiska. Zaleca się składowanie osadów w warstwach 0,2-
0,4m przykrytych warstwą odpadów o grubości 1m.  

Osady ściekowe są wykorzystywane do zaszczepienia kulturami bakteryjnymi 
odpadów na składowisku lub w kompostowni w celu przyspieszenia procesów 
biodegradacji. 

Na terenie gminy rozpoczęto eksploatację oczyszczalni ścieków dla miasta 
Koniecpol. Obecna wydajność oczyszczalni wynosi 50m3/dobę a docelowo będzie ona 
wynosiła 500m3/dobę Planuje się aby powstałe osady ściekowe były składowane na 
miejskim składowisku odpadów. 
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2.3.1.5.4. Odpady z terenów zielonych 

 
Odpady zielone to odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców 

miejskich, z pielęgnacji cmentarzy — ulegające biodegradacji. 
 

Tabela.2.19. Wskaźnik nagromadzenia odpadów zielonych (wg KPGO) 
Wskaźnik nagromadzenia na terenach 

wiejskich
[kg/M/rok]

4,2

Wskaźnik nagromadzenia na terenach 
miejskich
[kg/M/rok]

10,0

 
 
Po uwzględnieniu wskaźników generowania odpadów przyjętych w planie 

wojewódzkim i powiatowym w niniejszym opracowaniu zastosowano wskaźnik 5,1 kg/M/r 
na terenach wiejskich i 12,3 kg/M/r dla terenów miejskich, dla bazowego 2003r. 

 
Tabela 2.20. Ilość odpadów zielonych  powstających na terenie gminy Koniecpol 

Jednostka Liczba ludności 
ogółem

Odpady zielone
[Mg/rok]

gmina 11 011 105,0
miasto 6 778 83,4
wieś 4 233 21,6  

 
2.3.1.5.5. Padłe zwierzęta 

 
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej odpady pochodzenia zwierzęcego zostały 

podzielone na 3 grupy ryzyka: 
- odpady niskiego ryzyka (LRM), 
- odpady wysokiego ryzyka (HRM), 
- odpady szczególnego ryzyka (SRM). 
 Padłe zwierzęta (bydło, owce, kozy, trzoda chlewna) z gospodarstw rolnych z 

terenu gminy Koniecpol przekazywane są do Punktu Zbiorczego Padliny Savia 
Małopolska Sp. z o.o. oraz firmy Przetwórstwo Rolne Danielów Sp. z o.o. Odbiór padłych 
zwierząt dokonywany jest bezpośrednio z miejsca, w którym się one znajdują. 

 
2.3.1.5.6. Odpady niebezpieczne 

 
Jak już wspomniano w rozdziale 2.1, w strumieniu odpadów komunalnych z terenów 

wiejskich znajduje się większa liczba odpadów niebezpiecznych niż w odpadach 
komunalnych z terenów miejskich.  

Odpady niebezpieczne są definiowane jako odpady, które ze względu na swoje 
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Według dyrektywy 
91/689/EEC odpad jest uważany za niebezpieczny jeśli posiada przynajmniej jedną z 
następujących właściwości: wybuchowość, utlenialność, łatwopalność, działanie 
drażniące, szkodliwość dla zdrowia, toksyczność, działanie rakotwórcze, żrące, 
zakaźność, teratogenność (wywoływanie wrodzonych deformacji), mutagenność, 
ekotoksyczność, a także jeśli w kontakcie z wodą, powietrzem, kwasem uwalniane są 
toksyczne gazy lub w czasie składowania wydziela substancje posiadające którąkolwiek 
z wyżej wymienionych właściwości. 

W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz 1206) do odpadów niebezpiecznych w odpadach 
komunalnych zaliczono: 
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Tabela 2.21. Rodzaje odpadów niebezpiecznych według Rozporządzenia Ministra Środowiska 
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu

20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.. Herbicydy, 
insektycydy)

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 26 Oleje, tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 31 Leki cytoksyczne i cytostatyczne

20 01 33
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 35
Zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienieone w 20 01 21 i 20 01 23 
zaiwerające niebezpieczne składniki

20 01 37 Drewno zwierające substancje niebezpieczne  
 
Na terenie gminy nie istnieje zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych i 

dlatego trafiają one na składowiska nie przygotowane do odbioru tego rodzaju odpadów 
lub bezpośrednio zanieczyszczają środowisko. 

 
Tabela 2.22. Rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających na terenach wiejskich. (wg Żygadło, 2001.) 

Kod Grupa, podgrupy i rodzaje odpadów

02 01 05 Odpady agrochemikaliów
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe
13 02 Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)
16 02 06 Odpady zawierające azbest
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 06 Elektrolit z baterii i akumulatorów
17 01 005 Odpady z materiałów budowlanych zawierających azbest
18 01 Odpady z diagnozowania,leczenia i profilaktyki medycznej
18 02 Odpady z diagnozowania,leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
20 01 12 Farby, kleje, lepiszcza, żywice
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 19 Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  

 
Ilość odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego powstających w gminie 

Koniecpol oszacowana na podstawie wskaźników z KPGO przedstawiają poniższe 
tabele. 

 
Tabela 2.23. Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych na terenach 

wiejskich i miejskich (wg KPGO) 
Wskaźnik nagromadzenia na terenach 

wiejskich
[kg/M/rok]

2

Wskaźnik nagromadzenia na terenach 
miejskich
[kg/M/rok]

3
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Po uwzględnieniu wskaźników generowania odpadów przyjętych w planie 
wojewódzkim i powiatowym w niniejszym opracowaniu zastosowano wskaźnik 2,0 kg/M/r 
na terenie całej gminy, dla bazowego 2003r 

 
Tabela 2.24. Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych na terenie 

gminy Koniecpol w ujęciu poszczególnych miejscowości. 

Liczba ludności 
ogółem

Odpady 
niebezpieczne

[Mg/rok]

11 011 22,02  
 
 

2.3.1.6. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym 
 
Przyjmując wskaźniki nagromadzenia odpadów w sektorze komunalnym zgodne z 

planami wyższego szczebla, uwzględniające podział ogólnej masy odpadów na 18 
strumieni, obliczone zostały szacunkowe ilości powstających odpadów na terenie gminy 
Koniecpol, dla bazowego 2003r. 

 
Tabela.2.25. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenie gminy 

Koniecpol w oparciu o wskaźniki przyjęte w planach wyższego szczebla.  

Lp. Strumień odpadów powstających w sektorze 
komunalnym
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Razem

1 odpady organiczne 26,4 101,5 111,8 687,9 799,7
2 odpady zielone 5,1 12,3 21,7 83,4 105,1
3 papier i tektura (nieopakowaniowe) 9,7 23,6 41,1 160,3 201,3
4 opakowania z papieru i tektury 9,8 23,8 41,3 161,0 202,3
5 opakowania wielomateriałowe 2,2 5,3 9,2 36,0 45,2
6 tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 14,9 27,8 63,3 188,8 252,0
7 opakowania z tworzyw sztucznych 6,5 12,1 27,5 82,1 109,6
8 tekstylia 4,9 9,2 20,9 62,2 83,1
9 szkło nieopakowaniowe 2,0 3,7 8,5 25,3 33,7
10 opakowania ze szkła 11,4 21,2 48,2 143,9 192,1
11 metale 4,6 8,5 19,3 57,5 76,8
12 opakowania z blachy stalowej 1,3 2,4 5,6 16,6 22,2
13 opakowania z aluminium 0,7 1,2 2,8 8,4 11,2
14 odpady mineralne 16,6 33,0 70,2 223,4 293,7
15 drobna frakcja popiołowa 50,5 39,9 213,8 270,6 484,4
16 odpady wielkogabarytowe 15,6 15,6 66,1 105,8 171,8
17 odpady budowlane 31,5 31,5 133,4 213,6 347,0
18 odpady niebezpieczne 2,0 2,0 8,5 13,8 22,3

912,9 2540,5 3453,5Razem

 
2.3.2. Odpady gospodarcze 

 
Na odpady z przemysłu składają się odpady komunalne oraz odpady z 

przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne złożone z wielu 
substancji o różnych właściwościach. 
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Poza odpadami bytowymi na terenach wiejskich powstają także odpady z grupy 02 tj. 
odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołóstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa 
żywności. Większa część tej grupy odpadów jest zagospodarowywana gospodarczo 
przez wytwórców i nie zasila strumienia odpadów komunalnych. Dominującą grupą 
odpadów gospodarczych na terenie gminy Koniecpol są odpady powstałe z przemysłu 
drzewnego. Większa ich część jest deponowana miejskim składowisku odpadów. 

Poniższe tabele ilustrują rodzaj i ilość wytworzonych odpadów w sektorze 
gospodarczym na terenie gminy Koniecpol w 2002 roku. 

 
Tabela 2.26. Ilość odpadów wytworzonych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Koniecpol w 

2002 r. wg Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 

Nazw a zakładu Kod odpadów Rodzaj w ytw orzonych odpadów
Ilość w ytw orzonych 

odpadów
[Mg]

16 02 13* Zużyte św ietlów ki 19 szt.

12 01 05 Odpady z tw orzyw  sztucznych 0,057
13 05 02* Oleje przekładniow e - zużyte 0,030

03 01 05 Trociny, w ióry, ścinki, drew no 2 033,100

03 01 99 Inne nie w ymienione odpady 2 264,300
10 01 01 Żużle, popioły paleniskow e i pyły z kotłów 2,400

10 01 80 Mieszanki popiołow o-żużlow e z mokrego 
odprow adzania odpadów  paleniskow ych

3 074,500

13 02 08 Inne oleje silnikow e, przekładniow e i smarow e 2,160

14 06 03 Inne rozpuszalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników

1,600

15 01 04 Opakow ania z metali 0,200

16 02 13 Zużyte urządzenia zaw ierające niebezpieczne 
elementy

0,097

17 04 05 Żelazo i stal 65,700
19 08 01 Skratki 4,400

Handel Obw oźny 
Sław omir Cisow ski

w  Koniecpolu
20 03 01

Nie segregow ane (zmieszane) odpady 
komunalne 0,200

"MARKIZA" 
Emilia Kaźmierczak 

w  Koniecpolu
20 03 01

Nie segregow ane (zmieszane) odpady 
komunalne 0,290

Zakład Produkcyjno-Handlow y 
"ADAPLAST"
w  Koniecpolu

Koniecpolskie Zakłady Płyt 
Pilśniow ych S.A. 

w  Koniecpolu
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Tabela 2.27. Podmioty gospodarcze posiadające decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi wydane w 2002 r. przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

Nazw a firmy Kod odpadów Rodzaj odpadów Numer decyzji

13 02 05
mineralne oleje silnikow e, przekładniow e 
i smarow e niezaw ierające zw iązków  
chlorow coorganicznych w  ilości 0,9 Mg/rok

20 01 21 lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zaw ierające rtęć w  ilośći 500 szt./rok

12 01 01 odpady z toczenia i piłow ania żelaza i jego 
stopów  w  ilości 150 Mg/rok

12 01 03 odpady z toczenia i piłow ania metali 
nieżelaznych w  ilości 1,5 Mg/rok

20 03 01 niesegregow ane (zmieszane) odpady 
komunalne w  ilości 20 Mg/rok

18 01 01
narzędzia chirurgiczne i zabiegow e oraz 
ich resztki z w yłączeniem 18 01 03

18 01 04 inne odpady niż w ymienione w  18 01 03
18 01 09 leki inne niż w ymienione w  18 01 08

18 02 02

inne odpady, które zaw ierają żyw e 
drobnoustroje chorobotw órcze lub ich 
toksyny ortaz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o 
których w iadomo lub co do nich istnieją 
w iarygodne podstaw y do sądzenia, że 
w yw ołują choroby u ludzi i zw ierząt

18 02 03 inne odpady niż w ymienione w  18 02 02
18 02 08 leki inne niż w ymienione w  18 02 07

OŚ.VII.7635/81-1/2002
Zakłady Remontow o-Montażow e 
"KONIECPOL" S.A. w  Koniecpolu

Regionalne Centrum Recyklingu 
i Unieszkodliw iania Odpadów  

"JP-POŚ" Sp. z o.o. w  Koniecpolu
OŚ.VII.7635/22-1/2002

 
 

2.3.2.1. Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny. Przez odpady weterynaryjne natomiast rozumie się odpady powstające w 
związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a 
także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. 
Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych strumieni; 
odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. Niebezpieczne odpady 
medyczne to między innymi igły do strzykawek, części ciała i organy ludzkie, odpady 
zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki. Odpady weterynaryjne pochodzą 
głównie z lecznic weterynaryjnych i również stanowią zagrożenie sanitarne. 

W wyniku działania zakładów opieki zdrowotnej powstają odpady medyczne. Na 
terenie gminy Koniecpol funkcjonuje pięć niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
jedna lecznica weterynaryjna oraz trzy apteki.   

 
Tabela 2.28. Wykaz punktów opieki zdrowotnej, weterynaryjnej oraz aptek 

Lp. Nazwa jednostki Adres
1 Przychodnia Lekarska "Witamina" Koniecpol, ul. Zamkowa 1a

2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska "Vita" Koniecpol, ul. Zamkowa 1

3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa Koniecpol, ul. Rynek 29

4 Apteka - mgr Teresa Siwiec-Mączyńska Koniecpol, ul. Rynek 10
5 Apteka - mgr Janusz Bogdaszewski Koniecpol, ul. Rynek 21
6 Apteka - mgr Marianna Kryczka-Gwiazda Koniecpol, ul. Robotnicza 3

7 Lekarz weterynarii w Koniecpolu Koniecpol, ul. Chrząstowska 5
 

 
Apteki, zakłady opieki zdrowotnej posiadają podpisane umowy ze specjalistycznym 

przedsiębiorstwem zajmującym się transportem i unieszkodliwianiem odpadów 
niebezpiecznych.  
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2.3.2.2. Odpady zawierające azbest. 

 
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Z uwagi na 
swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, 
działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność azbest stosowany był do 
produkcji wielu wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów 
budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. Płyty te używane 
były powszechnie jako pokrycia dachowe, a z rur wykonywano instalacje wodno-
kanalizacyjne oraz przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. 
Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres 
eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. 

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania mikrowłókien, 
zawieszonych w powietrzu. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.) zakazuje: 

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest, 

- produkcji wyrobów zawierających azbest, 
- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi. 
 
Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest obejmują 

wszystkie etapy począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego 
tych wyrobów, poprzez ich demontaż, pakowanie, przemieszczanie, transport, aż do 
zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku. 

Na terenie gminy nie została przeprowadzona inwentaryzacja ilości nagromadzonych 
materiałów budowlanych zawierających azbest.  

 
2.3.2.3. Pestycydy  

 
W Polsce problematyka odpadów w aspekcie środków ochrony roślin ma dwojaki 

charakter: bieżący, związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w 
chwili obecnej oraz historyczny, związany z przeterminowanymi środkami ochrony roślin 
zdeponowanymi w tzw. mogilnikach czy magazynach. 

Na terenie gminy Koniecpol znajduje się magazyn nieprzydatnych środków ochrony 
roślin zlokalizowany w miejscowości Koniecpol. Ilość zgromadzonych odpadów 
pestycydowych w tym obiekcie szacuje się na 200 kg.  

Przeterminowane środki ochrony roślin (o kodach: 07 04 80*, 07 04 81, 20 01 19*, 20 
01 80) można unieszkodliwiać w spalarni odpadów LOBBE Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 
w Dąbrowie Górniczej. 

W myśl obowiązującego obecnie ustawodawstwa odpowiedzialnymi za utylizację 
opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych są producenci zaś gmina, 
korzystając ze środków opłaty produktowej może wspierać proces ich zbierania. 
Opakowania te mogą być składowane czasowo zaś ich unieszkodliwianie jest obecnie 
realizowane poprzez utylizację termiczną. 

 
 
2.3.2.4. Wraki samochodowe 

 
Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, 

składają się bowiem z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których wiele jest 
niebezpiecznych, np.: oleje, płyn hamulcowy, akumulatory kwasowo-ołowiowe, opony. 
Jednak większość stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się do recyklingu. 
Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można 
było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.  
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W kraju nie ma obowiązku oddawania starego samochodu do wyspecjalizowanego 
punktu kasacji - właściciel może zrezygnować z kolejnych przeglądów technicznych i nie 
wyrejestrowywać go. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 
2,5% zarejestrowanych samochodów rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. 
połowa z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich 
demontażem i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, 
trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. 
Auto-złomy są słabo wyposażone technicznie, utrzymują się ze sprzedaży używanych i 
regenerowanych części samochodowych oraz zajmują się handlem częściami, naprawą 
samochodów, zbiórką złomu. Działalność auto-złomów prowadzona jest często z 
naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Na terenie powiatu 
częstochowskiego nie istnieje stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów.  
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3. PROGNOZY ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 
 
 
 

3.1. Zmiany ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Koniecpol  
 
Prognozowanie zmian w systemie gospodarki odpadami jest uzależnione od wielu 

czynników. Do najważniejszych należy prognoza zmian demograficznych oraz prognoza 
zmian czynników ekonomicznych. Ilość wytwarzanych odpadów jest na ogół wprost 
proporcjonalna do zmiany liczby mieszkańców. Czynniki ekonomiczne decydują o 
zamożności i stylu życia mieszkańców, co z kolei wpływa również na ilość i rodzaj 
wytwarzanych odpadów. 

 
3.1.1. Prognoza liczby ludności dla gminy Koniecpol według danych GUS 

 
Główny Urząd Statystyczny nie dysponuje prognozą demograficzną na poziomie 

gmin. Do celu niniejszego opracowania została wykorzystana prognoza ludności dla 
powiatu częstochowskiego o horyzoncie czasowym 2030, sporządzona przez 
Departament Badań Demograficznych GUS. 

 
Tabela 3.1. Prognozowana liczba mieszkańców gminy Koniecpol na lata 2004-2014  

Lp. Rok Liczba mieszkańców

1 2003 11 011
2 2004 11 015
3 2005 11 009
4 2006 11 021
5 2007 11 020
6 2008 11 040
7 2009 11 042
8 2010 11 061
9 2011 11 083
10 2012 11 109
11 2013 11 123
12 2014 11 157  

 

29 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

3.1.2. Prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów w głównych strumieniach 
 
Zmiany czynników ekonomicznych zostały uwzględnione w prognozie zmian 

wskaźników nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów dla terenów wiejskich. 
(na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) 

Prognoza zmian wskaźników zakłada, iż poziom życia mieszkańców naszego kraju 
będzie zbliżał się do poziomu życia w krajach europy zachodniej. Przez najbliższe lata 
wśród społeczeństwa będą dominowały postawy konsumpcyjne. Dopiero po upływie 5-7 
lat nastąpi wzrost udziału postaw proekologicznych mający następstwo w redukcji 
wytwarzania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw 
sztucznych będą zastępowane przez opakowania wielokrotnego użytku oraz 
biodegradowalne. Rozwój gospodarczy będzie następował bez większych załamań i 
będzie sprzyjał wzrostowi zamożności obywateli.  

 
Tabela 3.2. Prognoza rocznych  zmian [%] wskaźników nagromadzenia odpadów (wg WPGO) 

Lp. Strumień odpadów 2001-2005 2006-2010 2011-2015
1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1,00 1,50 0,50
2 odpady zielone 1,00 1,50 0,50
3 papier i tekura (nieopakowaniowe) 2,00 1,00 0,00
4 opakowania z papieru i tektury 1,50 2,00 2,00
5 opakowania wielomateriałowe 2,00 2,00 2,00
6 tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1,50 0,50 -2,00
7 opakowania z tworzyw sztucznych 2,00 1,50 1,50
8 tekstylia 1,00 1,00 1,00
9 szkło nieopakowaniowe 1,50 2,00 1,00
10 opakowania ze szkła 2,00 2,00 2,00
11 metale 1,00 0,00 0,00
12 opakowania z blachy stalowej 1,00 1,00 10,00
13 opakowania z aluminium 1,50 1,50 1,50
14 odpady mineralne 1,00 2,00 2,00
15 drona frakcja popiołowa -2,00 -3,00 -3,00
16 odpady wielkogabarytowe 3,00 1,00 1,00
17 odpady budowlane 3,00 2,00 2,00
18 odpady niebezpieczne 1,00 1,00 1,00  
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3.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów w gminie Koniecpol z podziałem na 
poszczególne strumienie 
 

Prognozowane masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy  
Koniecpol przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tabela 3.3. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie miasta Koniecpol w 

latach 2004-2014 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 695,0 694,6 702,4 712,8 724,8 735,8 748,1 760,9 766,5 771,3 777,5

2 odpady zielone 84,2 84,2 85,1 86,4 87,9 89,2 90,7 92,2 92,9 93,5 94,2

3 papier i tekura 
(nieopakowaniowe) 163,5 163,4 166,9 168,5 170,5 172,3 174,3 176,4 176,8 177,0 177,6

4 opakowania z papieru i tektury 163,5 163,4 166,1 169,4 173,1 176,6 180,4 184,4 188,5 192,5 197,0

5 opakowania wielomateriałowe 36,7 36,7 37,5 38,2 39,0 39,8 40,7 41,6 42,5 43,4 44,4

6 tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 191,7 191,5 194,6 195,6 196,9 197,9 199,3 200,7 197,1 193,4 190,1

7 opakowania z tworzyw 
sztucznych 83,8 83,7 85,5 86,8 88,2 89,6 91,1 92,6 94,2 95,8 97,5

8 tekstylia 62,9 62,8 63,5 64,2 64,9 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,7
9 szkło nieopakowaniowe 25,7 25,6 26,0 26,6 27,1 27,7 28,3 28,9 29,3 29,6 30,0
10 opakowania ze szkła 146,8 146,7 149,8 152,8 156,1 159,3 162,7 166,3 170,1 173,7 177,7
11 metale 58,1 58,1 58,7 58,7 58,8 58,8 58,9 59,0 59,2 59,3 59,4

12 opakowania z blachy stalowej 16,8 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 19,7 21,7 24,0

13 opakowania z aluminium 8,5 8,5 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,7 9,9
14 odpady mineralne 225,8 225,6 228,1 232,7 237,8 242,6 247,8 253,3 259,0 264,5 270,6
15 drona frakcja popiołowa 265,3 265,1 260,1 252,3 245,2 237,9 231,1 224,6 218,4 212,1 206,4
16 odpady wielkogabarytowe 109,0 108,9 112,3 113,4 114,8 115,9 117,3 118,7 120,2 121,5 123,1
17 odpady budowlane 220,1 220,0 226,8 231,4 236,4 241,2 246,4 251,9 257,5 263,0 269,1
18 odpady niebezpieczne 14,0 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5

2571,2 2569,8 2603,3 2629,7 2662,2 2691,2 2725,1 2760,8 2784,5 2806,2 2833,7

Strumień odpadów
Lp.

[Mg]

Razem
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Tabela 3.4. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenach wiejskich gminy 
Koniecpol w latach 2004-2014 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 112,9 112,9 114,1 115,8 117,8 119,6 121,6 123,6 124,6 125,3 126,4

2 odpady zielone 21,9 21,9 22,2 22,5 22,9 23,2 23,6 24,0 24,2 24,3 24,5

3 papier i tekura 
(nieopakowaniowe) 41,9 41,9 42,8 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,3 45,4 45,5

4 opakowania z papieru i tektury 41,9 41,9 42,6 43,4 44,4 45,3 46,2 47,3 48,3 49,4 50,5

5 opakowania wielomateriałowe 9,4 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,9 11,1 11,4

6 tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 64,2 64,2 65,2 65,5 66,0 66,3 66,8 67,3 66,1 64,8 63,7

7 opakowania z tworzyw 
sztucznych 28,1 28,1 28,7 29,1 29,6 30,0 30,5 31,0 31,6 32,1 32,7

8 tekstylia 21,1 21,1 21,3 21,5 21,8 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0 23,3
9 szkło nieopakowaniowe 8,6 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 10,0
10 opakowania ze szkła 49,2 49,2 50,2 51,2 52,3 53,4 54,6 55,8 57,0 58,2 59,6
11 metale 19,5 19,5 19,7 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,9 19,9

12 opakowania z blachy stalowej 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,6 7,3 8,1

13 opakowania z aluminium 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3
14 odpady mineralne 70,9 70,9 71,7 73,1 74,7 76,2 77,9 79,6 81,4 83,1 85,0
15 drona frakcja popiołowa 209,6 209,5 205,5 199,3 193,7 187,9 182,6 177,5 172,5 167,6 163,1
16 odpady wielkogabarytowe 68,1 68,0 70,1 70,8 71,7 72,4 73,3 74,1 75,0 75,9 76,9
17 odpady budowlane 137,5 137,4 141,7 144,5 147,6 150,6 153,9 157,3 160,8 164,2 168,0
18 odpady niebezpieczne 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,7

922,0 921,5 931,4 936,0 942,7 948,3 955,7 963,7 969,4 974,4 981,6

Strumień odpadów
Lp.

[Mg]

Razem  
 

Tabela 3.5. Prognozowana masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Koniecpol w 
latach 2004-2014 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 808,0 807,5 816,5 828,6 842,6 855,4 869,7 884,5 891,1 896,7 903,9

2 odpady zielone 106,2 106,1 107,3 108,9 110,7 112,4 114,3 116,2 117,1 117,8 118,8

3 papier i tekura 
(nieopakowaniowe) 205,4 205,3 209,7 211,7 214,2 216,4 219,0 221,6 222,1 222,4 223,1

4 opakowania z papieru i tektury 205,4 205,3 208,6 212,8 217,4 221,8 226,6 231,6 236,8 241,9 247,5

5 opakowania wielomateriałowe 46,1 46,1 47,0 48,0 49,0 50,0 51,1 52,2 53,4 54,5 55,8

6 tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 255,9 255,7 259,9 261,1 262,9 264,3 266,1 267,9 263,2 258,3 253,9

7 opakowania z tworzyw 
sztucznych 111,9 111,8 114,2 115,9 117,8 119,6 121,6 123,7 125,8 127,9 130,2

8 tekstylia 83,9 83,9 84,8 85,7 86,7 87,6 88,6 89,7 90,8 91,8 93,0
9 szkło nieopakowaniowe 34,2 34,2 34,8 35,5 36,2 37,0 37,8 38,6 39,1 39,5 40,0
10 opakowania ze szkła 196,0 195,9 200,0 204,0 208,5 212,7 217,3 222,1 227,1 231,9 237,3
11 metale 77,6 77,5 78,4 78,4 78,5 78,5 78,7 78,8 79,0 79,1 79,4

12 opakowania z blachy stalowej 22,4 22,4 22,6 22,9 23,1 23,4 23,6 23,9 26,4 29,0 32,0

13 opakowania z aluminium 11,3 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1
14 odpady mineralne 296,7 296,5 299,8 305,8 312,5 318,8 325,7 332,9 340,4 347,6 355,6
15 drona frakcja popiołowa 474,9 474,6 465,7 451,6 438,9 425,8 413,7 402,1 391,0 379,7 369,5
16 odpady wielkogabarytowe 177,0 176,9 182,5 184,3 186,4 188,3 190,5 192,8 195,2 197,4 200,0
17 odpady budowlane 357,6 357,4 368,5 375,8 384,0 391,8 400,3 409,1 418,3 427,2 437,1
18 odpady niebezpieczne 22,7 22,7 22,9 23,2 23,4 23,7 24,0 24,2 24,5 24,8 25,1

3493,2 3491,3 3534,8 3565,7 3604,9 3639,4 3680,8 3724,5 3753,9 3780,6 3815,2

Strumień odpadów
Lp.

[Mg]

Razem  
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3.1.4. Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie 
gminy oraz minimalne ilości odpadów opakowaniowych, które należy poddać 
recyklingowi i innym formom odzysku 

 
Limity odzysku odpadów opakowaniowych zostały określone w rozporządzeniu w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, 
poz. 982). 

 
Tabela 3.6. Prognozowana masa powstałych odpadów opakowaniowych oraz limity odzysku 
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opakowania z papieru i 
tektury
w tym:

45 48 208,6 212,8 93,9 114,8 102,1 110,6

miasto 45 48 166,1 169,4 74,7 91,3 81,3 88,1
wieś 45 48 42,6 43,4 19,2 23,4 20,8 22,6

opakowania 
wielomateriałowe

w tym:
20 25 47,0 48,0 9,4 37,6 12,0 36,0

miasto 20 25 37,5 38,2 7,5 30,0 9,5 28,6
wieś 20 25 9,6 9,8 1,9 7,7 2,4 7,3

opakowania z tworzyw 
sztucznych

w tym:
22 25 114,2 115,9 25,1 89,0 29,0 86,9

miasto 22 25 85,5 86,8 18,8 66,7 21,7 65,1
wieś 22 25 28,7 29,1 6,3 22,4 7,3 21,8

opakowania ze szkła
w tym: 35 40 200,0 204,0 70,0 130,0 81,6 122,4

miasto 35 40 149,8 152,8 52,4 97,4 61,1 91,7
wieś 35 40 50,2 51,2 17,6 32,6 20,5 30,7

opakowania z blachy 
stalowej
w tym:

18 20 22,6 22,9 4,1 4,6 4,6 18,3

miasto 18 20 16,9 17,1 3,0 3,4 3,4 13,7
wieś 18 20 5,7 5,7 1,0 1,1 1,1 4,6

opakowania z 
aluminium

w tym:
35 40 11,5 11,7 4,0 7,5 4,7 7,0

miasto 35 40 8,6 8,8 3,0 5,6 3,5 5,3
wieś 35 40 2,9 2,9 1,0 1,9 1,2 1,8

604,0 615,1 206,5 383,5 233,9 381,2Razem  
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3.1.5. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych oraz 
wymagany odzysk tego strumienia odpadów 

 
Tabela 3.7. Prognozowana masa powstałych odpadów wielkogabarytowych oraz limity odzysku 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014
gmina 20 60 80 182,4 190,6 200,0 36,5 114,4 160,0 145,9 76,2 40,0

miasto 20 60 80 112,3 117,3 123,1 22,5 70,4 98,5 89,8 46,9 24,6
wieś 20 60 80 70,1 73,3 76,9 14,0 44,0 61,5 56,1 29,3 15,4

Pozostała część 
nadająca się do 
recyklingu [Mg]Jednostka

Limity odzysku  [%] Masa powstałych 
odpadów [Mg]

Minimalna ilość 
odpadów poddanych 

recyklingowi [Mg]

 
 
 

3.1.6. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów zielonych oraz wymagany 
odzysk tego strumienia odpadów 

 
Tabela 3.8. Prognozowana masa powstałych odpadów zielonych oraz limity odzysku 

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

gmina 35 50 107,3 114,3 37,6 57,2 69,7 57,2

miasto 35 50 85,1 90,7 29,8 45,4 55,3 45,4
wieś 35 50 22,2 23,6 7,8 11,8 14,4 11,8

Pozostała część 
nadająca się do 
kompostowania 

[Mg]
Jednostka

Limity 
odzysku  [%]

Masa 
powstałych 

odpadów [Mg]

Minimalna ilość 
odpadów 

poddanych 
kompostowaniu 

[Mg]

 
 

3.1.7. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji 
oraz wskaźnik redukcji składowania tego rodzaju odpadów 

 
Tabela 3.9. Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji  oraz wymagane wskaźniki 

redukcji składowania tej grupy odpadów 

Masa odpadów 
biodegradowalnych 

wytworzonych w 1995r 
[Mg]

2010 2013 1995 2010 2013 2010 2013

gmina 75 50 1231,0 1429,6 1478,8 923,3 615,5

miasto 75 50 1025,0 1193,5 1234,4 768,8 512,5
wieś 75 50 206,0 236,1 244,4 154,5 103,0

Wskaźnik redukcji 
składowania odpadów 
biodegradowalnych w 

odniesieniu do 1995r [%]

Masa powstałych odpadów 
biodegradowalnych [Mg]

Odpady ulegające 
biodegradacji dopuszczone 

do składowania [Mg]Jednostka

 
 

3.1.8. Prognozowana ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
 

Istniejąca na terenie gminy oczyszczalnia ścieków jest w fazie uruchamiania. W 
związku, z tym iż rozwój sieci kanalizacyjnej jest na etapie projektowym trudno jest w 
obecnej chwili oszacować ilość powstających w przyszłości osadów ściekowych. Z 
projektu oczyszczalni ścieków wynika, iż rocznie w wyniku funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków w Koniecpolu będzie powstawało około 145m3 osadu rocznie. Osad będzie 
odwadniany na prasie taśmowej zamontowanej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz 
budynku wielofunkcyjnego na terenie obiektu. Odwodniony i dosuszony na terenie 
oczyszczalni osad będzie według projektu wywożony na składowisko odpadów gdzie 
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może zostać wykorzystany do celów rekultywacji. Powstałe osady ściekowe powinny być 
zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami. Preferowanymi kierunkami 
zagospodarowania osadów ściekowych powinno być w kolejności: kompostowanie, 
wykorzystanie do celów rolniczych, termiczne przekształcanie, składowanie na 
składowiskach odpadów. Osady ściekowe można też wykorzystywać do upraw leśnych 
np. w szkółkarstwie, zalesianiu terenów rekultywowanych lub nieużytków. 

Podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków powstawać będą również skratki w ilości 
około 55m3 rocznie oraz zanieczyszczony piasek w ilości około 3,6m3 w ciągu roku. 
Przewiduje się, iż odpady te będą unieszkodliwiane przez składowanie.  

 
3.1.9. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów budowlanych oraz 
wymagany odzysk tego strumienia odpadów 

 
Tabela 3.10. Prognozowana masa odpadów budowlanych  oraz wymagane wskaźniki odzysku tej grupy 

odpadów 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014

gmina 15 40 60 368,5 400,3 437,1 55,3 160,1 262,3

miasto 15 40 60 226,8 246,4 269,1 34,0 98,6 161,4
wieś 15 40 60 141,7 153,9 168,0 21,3 61,6 100,8

Wskaźnik odzysku odpadów 
budowlanych  [%]

Masa powstałych odpadów 
budowlanych [Mg] Wymagany odzysk [Mg]

Jednostka

 
 
 

3.1.10. Prognozowana ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz 
wymagany odzysk tego strumienia odpadów 

 
Tabela 3.11. Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych  oraz wymagane wskaźniki zbiórki i 

unieszkodliwiania tej grupy odpadów 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014

gmina 15 50 80 22,9 24,0 25,1 3,4 12,0 20,1

miasto 15 50 80 14,1 14,7 15,5 2,1 7,4 12,4
wieś 15 50 80 8,8 9,2 9,7 1,3 4,6 7,7

Wskaźnik zbiórki i unieszkodliwienia 
odpadów niebezpiecznych  [%]

Masa powstałych odpadów 
niebezpiecznych [Mg]

Wymagana ilość do zebrania i 
unieszkodliwienia [Mg]Jednostka
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Tabela 3.12. Prognozowana masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 2006 i 2014r 

[%] [Mg] [%] [Mg]
1 baterie i akumulatory 9,77 2,2 9,77 2,5
2 leki cytotoksyczne i cytostatyczne 7,81 1,8 7,81 2,0

3 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 33,2 7,6 33,2 8,3

4 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,97 0,2 0,97 0,2
5 rozpuszczalniki 22,45 5,1 22,45 5,6
6 kwasy i alkalia 4,88 1,1 4,88 1,2
7 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 2,93 0,7 2,93 0,7
8 odczynniki fotograficzne 0,97 0,2 0,97 0,2
9 urządzenia zawierające freony 3,91 0,9 3,91 1,0
10 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 0,97 0,2 0,97 0,2

11 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne 
składniki 9,76 2,2 9,76 2,4

12 detergenty zawierające substancje niebezieczne 0,97 0,2 0,97 0,2
13 drewno zawierające substancje niebezpieczne 1,41 0,3 1,41 0,4

100 22,9 100 25,1Razem

Rodzaj odpadów niebezpiecznych 2006 2014Lp.

 
 
 

3.2. Perspektywy zmian w systemie gospodarki odpadami 
 
Poza zmianami ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów zmianie ulegnie w 

najbliższych latach sposób zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
Obserwując systemy gospodarki odpadami w krajach będących członkami Unii 
Europejskiej, należy spodziewać się dalszego wzrostu masy zbieranych i odzyskiwanych 
odpadów. Systematycznie będzie zwiększać się liczba mieszkańców objętych 
zorganizowaną zbiórką odpadów. Uregulowania prawno-finansowe będą zmierzały w 
kierunku praktycznego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” co w odniesieniu do 
gospodarki odpadami powinno przełożyć się również na wprowadzenie segregacji i 
minimalizacji powstawania odpadów „u źródła”.  Większa część zebranych surowców 
wtórnych będzie odzyskiwana i powtórnie wprowadzana do użytku. Jednocześnie będzie 
malał udział składowania jako metody unieszkodliwiania  ogólnej masy wszystkich 
unieszkodliwianych odpadów. 

Zwiększone zapotrzebowanie na przetwarzanie rosnącej ilości masy odpadów 
prawdopodobnie spowoduje powstanie nowych technologii umożliwiających odzysk i 
wykorzystanie surowców wtórnych. 

W wyniku dalszego rozwoju gospodarczego i technologicznego należy spodziewać 
się zwiększonego udziału odpadów elektrycznych, elektronicznych – sprzęt rtv-agd, 
telefony komórkowe, komputery i osprzęt towarzyszący w ogólnej masie wytworzonych 
odpadów komunalnych oraz powstawania nowych grup odpadów. W miarę zaistniałych 
potrzeb system powinien objąć również te grupy odpadów. 

Skład morfologiczny odpadów oraz wskaźnik nagromadzenia odpadów w przypadku 
gminy Koniecpol będzie ewoluował w kierunku składu i wskaźników charakterystycznych 
dla małych miast. Wskazana jest współpraca gminy z sąsiednimi jednostkami 
terytorialnymi w celu stworzenia zintegrowanego ponadgminnego systemu gospodarki 
odpadami w regionie oraz zapewnienia jego wysokiej efektywności. 
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4. CELE I ZADANIA DLA PRZYSZŁEGO SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI 
 

 
4.1. Odniesienie celów i zadań gminy do celów i zadań na poziomie powiatu, 
województwa i kraju wynikających z powiatowego i wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami 
 
4.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007 - 2010  
 

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów, w szczególności rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, 
odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla 
środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.  
 
Cele średniookresowe do 2010 roku: 

• Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

• Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych 
poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze 
środowiska, 

• Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę 
unieszkodliwianą przez składowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% 
do roku 2010 (w stosunku do roku 2000); 

• Zbudowanie – w perspektywie 2010 r. – krajowego systemu unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

 
Zadania krótkoterminowe na lata 2003 – 2006: 

• Opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów 
szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w 
sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.); 

• Opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, 
w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji 
do unieszkodliwiania (2006r.); 

• Utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka 
informacji BAT o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i 
unieszkodliwiania odpadów (2004r); 

• Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy 
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Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego 
użycia wybranych części samochodowych. 

 
4.1.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego  
 
Cele krótkoterminowe do roku 2006: 

1. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
• uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i 

transportu odpadów, 
• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
• podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych, 

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
• rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
• rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 

grupie odpadów komunalnych, 
• inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji, 
• modernizacja istniejących składowisk; 

2. w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi: 
• osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku w wysokości 50% i 

poziomów recyklingu w wysokości 25%; 
3. w zakresie komunalnych osadów ściekowych: 

• monitoring jakości i składu osadów ściekowych, 
• modernizacja istniejących i budowa nowych oczyszczalni ścieków, 
• gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych. 

 
Cele długookresowe na lata do 2014: 

1. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
• doskonalenie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi, 
• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
• kontynuacja akcji podnoszenia świadomości ekologicznej, 
• wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów; 
2. w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi: 

• osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku w wysokości 60-75% i 
poziomów recyklingu w wysokości 55-70%; 

3. w zakresie komunalnych osadów ściekowych: 
• kontynuacja programu badań jakości i składu osadów ściekowych, 
• rozbudowa małych oczyszczalni ścieków i funkcjonujących przy nich 

zakładów kompostowania osadów ściekowych. 
 
4.1.3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Częstochowskiego 
   
Cele krótkoterminowe 2004 – 2007: 

• wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do 
środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną 
zbiórką odpadów, 

• wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym szczególnie odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i 
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

• działania dostosowawcze istniejących składowisk do standardów UE, 
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• podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 
Cele długoterminowe 2008-2015: 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
• dalsze działania dostosowawcze istniejących składowisk do standardów UE, 
• zamykanie składowisk lokalnych nie spełniających standardów UE, 
• kontynuacja podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
• wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 
Zadania ilościowe: 

• odzysk odpadów ulegających biodegradacji – ilość tych odpadów kierowanych 
do składowania powinna wynosić wagowo: 
- 75% w 2010 r. 
- 50% w 2013 r. 
- 35% w 2020 r. 

• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania: 
- 20% odzysku do roku 2006 r. 
- 60% odzysku do 2010 r. 
- 80% odzysku do 2014 r. 

• wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów 
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania: 
- 15% odzysku do roku 2006 r. 
- 40% odzysku do 2010 r. 
- 60% odzysku do 2014 r. 

• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i 
poddanie ich procesom unieszkodliwiania: 
- 15% odzysku do roku 2006 r. 
- 50% odzysku do 2010 r. 
- 80% odzysku do 2014 r. 

• osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych: 
- do 2007 r. 50% odzysku i 25% recyklingu, 
- po 2007 r. 60-75% odzysku i 55-70% recyklingu. 

 
 
4.2. Polityka i cele na poziomie gminy  
 
4.2.1. Polityka i cele na poziomie gminy wynikające ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol” 
 

Opracowane w 2000 roku studium określa kierunki polityki przestrzennej gminy. Za 
jeden z głównych celów rozwoju gminy przyjęto poprawę poziomu życia mieszkańców 
poprzez rozwój jakościowy, mający za podstawę działań rozwój zrównoważony. 
Element tej polityki  stanowią kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, w 
których skład wchodzą m.in. ustalenia w zakresie kształtowania środowiska i 
krajobrazu przyrodniczego. Za podstawowe cele rozwojowe w tym obszarze uznano: 

• zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu gminy, 
• zachowanie równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, 
• optymalne wykorzystanie zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Realizacja powyższych celów polityki ekologicznej ma się odbywać poprzez m.in. 

poprawę jakości środowiska, do której przyczyni się kontrolowana gospodarka 
odpadami. 
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4.2.2. Cele i zadania „Planu gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol” 
 
Cel nadrzędny: 
 

Minimalizacja ilości powstających odpadów oraz doskonalenie systemu zbiórki, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 
ODPADY KOMUNALNE 

 
Cel w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

 
Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych 

 
Powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczane przez 

wytwarzających odpady i ich odbiorców niezależnie od stopnia ich uciążliwości, a także 
niezależnie od ich ilości lub miejsca powstania. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów 
sprowadza się do realizacji dwóch podstawowych zasad:  

- ograniczania powstawania odpadów poprzez optymalne przetwórstwo 
surowców, materiałów i paliw oraz użytkowanie wyrobów,  

- zwiększania stopnia wykorzystania odpadów, których powstania na obecnym 
poziomie techniki i technologii nie da się uniknąć, a także sukcesywne 
przetwarzanie odpadów nagromadzonych w poprzednich latach.   

Obowiązek realizacji tych zasad nakładają uregulowania prawne dot. odpadów. 
Najskuteczniej jednak zasady te można wprowadzić poprzez podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. Jest to możliwe dzięki dobrze zaplanowanej tematycznej 
kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców gminy. Działania te powinny być skierowane 
zarówno do młodzieży szkolnej, jak i do osób dorosłych. Głównym celem podnoszenia 
świadomości dotyczącej minimalizacji powstawania odpadów jest zmiana mentalności z 
ukierunkowania konsumpcyjnego na poczucie odpowiedzialności za środowisko, zmiana 
zachowań „odpadotwórczych” na „odpadooszczędne”. 

Wszelkie działania, szczególnie te skierowane do osób dorosłych, oprócz charakteru 
edukacyjnego muszą mieć również charakter informacyjny, dający możliwość 
zapoznania się mieszkańcom z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
w gminie, możliwościami obniżenia tych kosztów poprzez zmiany zachowań i stylu życia 
oraz ze spodziewanymi i osiągniętymi skutkami inwestycji. 

W akcji informacyjno-edukacyjnej należy wykorzystać środki masowego przekazu 
(lokalna prasa, radio) a także stosować ulotki i plakaty. 

Skutecznym działaniem wspomagających minimalizację odpadów jest wprowadzanie 
instrumentów finansowych wpływających na koszty zbiórki. W takim przypadku 
gospodarstwa, które ograniczają ilość powstających odpadów oraz prowadzą ich odzysk, 
oszczędzają na wydatkach poniesionych na zbiórkę. Dodatkowo można stosować różne 
stawki opłat za odbiór segregowanych i niesegregowanych odpadów.   

 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez edukację 
dotyczącą minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje 
społeczne, organizacja konkursów itp.), 

- przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych popularyzujących 
kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji,  

- promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego 
użytku, biodegradowalnych (kampania „zielony konsument”), 

40 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

- wprowadzenie instrumentów finansowych-legislacyjnych zachęcających 
wytwórców do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.  

 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- edukacja mieszkańców na temat minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w 
szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.), 

- promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego 
użytku, biodegradowalnych,  

- podtrzymywanie zachęt finansowo-legislacyjnych wpływających na 
ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.  

 
 

Cel w zakresie zbiórki odpadów komunalnych 
 

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy 
 
Zbieranie odpadów w miejscu powstawania („u źródła”) jest pierwszym ogniwem 

systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Sposób ich czasowego magazynowania na 
terenie nieruchomości oraz częstotliwość usuwania mają znaczący wpływ na czystość i 
stan sanitarny w gminie (powstawanie nieprzyjemnych zapachów, rozwój 
chorobotwórczych bakterii, insektów i gryzoni), a tym samym na poziom bytowania 
mieszkańców. Magazynowanie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i 
przejściowy, a częstotliwość ich wywozu powinna być tak dostosowana aby 
przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Za optymalną częstotliwość wywozu 
odpadów dla budownictwa jednorodzinnego przyjmuje się odbiór odpadów raz w 
tygodniu, a w budowie zagrodowej (rozproszonej) raz na dwa tygodnie.  

Niesegregowane odpady komunalne gromadzi się w różnego rodzaju pojemnikach i 
kontenerach. W budownictwie jednorodzinnym, jako indywidualne wyposażenie 
nieruchomości, najodpowiedniejsze są pojemniki małe o pojemności 110l. Należy 
zauważyć, że na terenach wiejskich lepszym rozwiązaniem jest stosowanie pojemników 
wykonanych z metalu niż z tworzywa sztucznego, w związku z częstym gromadzeniem 
w nich popiołów z palenisk domowych. Przy budynkach wielorodzinnych (na terenach 
zabudowanych) oraz w obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej, stosuje się 
pojemniki duże 1,1 i 2,2 m3. Pojemniki te z powodzeniem mogą być również 
wykorzystywane jako zbiorcze Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów (WPGO) w 
zabudowie rozproszonej. Eliminują one przypadki niekontrolowanego i nielegalnego 
pozbywania się odpadów. Zwykle w takim przypadku opłatę za wywóz odpadów ponosi 
gmina. System wspólnych kontenerów należy traktować jako rozwiązanie wstępne i jeśli 
nie jest on konieczny nie należy go stosować gdyż jest to sprzeczne z „zasadą 
zanieczyszczający płaci”. 

W przypadku gminy Koniecpol rozbudowę systemu zbiórki odpadów należy 
prowadzić w oparciu o istniejący już system. Dodatkowo w miarę zaistniałych potrzeb 
można próbować zwiększyć efektywność systemu poprzez udzielenie zezwolenia na 
działalność w tym zakresie podmiotom prywatnym. Gmina może ustalać sposób 
postępowania z odpadami na podstawie wydawanych zezwoleń oraz dokładnie określać 
wymaganą jakość świadczonych usług. Obowiązkiem gminy powinno być wspomaganie 
tego systemu i tworzenie odpowiednich warunków do jego rozwoju oraz zwiększania 
jego efektywności.  

Należy dążyć do stanu wyposażenia wszystkich gospodarstw domowych we własne 
pojemniki na odpady. Pozwoli to na zwiększenie ilości odbieranych odpadów jak również 
obciążenia wytwórców odpadów kosztem ich unieszkodliwiania.  

 

41 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy, 
- budownictwo wielorodzinne, hurtownie spożywcze oraz giełdy owocowo-

warzywne należy dodatkowo wyposażyć w specjalne pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów organicznych,  

- wspomaganie obszarów w których świadczenie usług jest nieopłacalne 
(tworzenie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów - WPGO lub 
dofinansowywanie usług), 

- opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego dla społeczeństwa i 
przedsiębiorców o lokalnym systemie zbiórki odpadów – zorganizowanie punktu 
konsultacyjnego w postaci „zielonego telefonu”. 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- dalsza rozbudowa systemu zbierania odpadów komunalnych oraz zwiększenie 
efektywności systemu. 

 
Cel w zakresie selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych 

 
Organizacja systemu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych  

 
Prawidłowa gospodarka odpadami powinna opierać się na selektywnej zbiórce 

odpadów warunkującej: recykling surowców wtórnych, oszczędność surowców 
naturalnych, eliminację substancji niebezpiecznych, odzysk frakcji organicznej 
(biodegradowalnej) oraz minimalizację odpadów trafiających na składowisko. Najbardziej 
pożądaną formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła". Najważniejszą 
zaletą tego systemu jest otrzymywanie w jej wyniku praktycznie gotowych surowców 
wtórnych o wysokiej czystości. W kraju stosuje się system wielopojemnikowy. 
Najczęściej odpady są wydzielanie do 3 pojemników - makulatura, szkło, tworzywa 
sztuczne. System ten pozwala na ciągłe rozszerzanie asortymentu zbieranych odpadów 
poprzez zwiększanie liczby pojemników. 

System segregacji odpadów winien być zorganizowany we współpracy z działającymi 
na terenie gminy przedsiębiorstwami prowadzącymi zbiórkę odpadów komunalnych, 
jednostkami organizacyjnymi, a także osobami podejmującymi zbieranie i 
zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów.  

 
Do działań mających na celu zachęcenie do zbiórki selektywnej i zwiększenia ilości 

zbieranych selektywnie odpadów zalicza się: 
- uwarunkowania prawne, 
- wykorzystanie przepisów lokalnych, 
- instrumenty finansowe, 
- długotrwałą edukację ekologiczną. 
 
W początkowej fazie wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów proponuje 

się najprostsze rozwiązanie polegające na ustawieniu w wybranych punktach gminy 
odpowiednio oznakowanych pojemników – kontenery ustawiane „w sąsiedztwie”.  
Najczęściej w punktach tych ustawia się tzw. „dzwony” lub inne pojemniki o pojemności 
od 1m3 do 2,6m3 przystosowane do selektywnej zbiórki. Mogą to być również pojemniki 
podzielne umożliwiające zbiór kilku strumieni odpadów. Rozważyć można również 
ustawianie w punktach pojemników niepodzielnych (na jeden rodzaj odpadu).Metoda ta 
sprawdza się w rejonach gdzie ludność dopiero uczy się i nabiera nawyku selekcji 
powstających w domach odpadów. Zaleca się aby pojemniki służące do selektywnej 
zbiórki różniły się od pojemników stosowanych do nieselektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Pojemniki służące do segregacji poszczególnych surowców wtórnych 
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powinny różnić się również od siebie wzajemnie, a ich konstrukcja powinna 
uniemożliwiać wrzucenie odpadów innych niż  przeznaczone dla danego pojemnika. 
Początkowo należy zbierać surowce, których w odpadach jest najwięcej i na które łatwo 
znaleźć zbyt. Punkt w którym ustawione będą pojemniki tzw. „gniazdo” powinien 
obsługiwać 500-1000 mieszkańców. Na terenie gminy uzasadnione jest istnienie ok. 10 
takich punktów.  

Należy dążyć do wprowadzania na terenie gminy selektywnej zbiórki "u źródła". 
Wskazane jest aby pełne wdrożenie systemu selektywnej zbiórki poprzedzić zbiórką 
pilotażową w reprezentatywnej części gminy. Czas trwania zbiórki powinien wynosić co 
najmniej 3 miesiące. Zbiórka pilotażowa pozwoli określić skład morfologiczny i ilość 
powstających odpadów, poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, a także ich 
dobre i złe przyzwyczajenia. Dzięki zbiórce pilotażowej można uzyskać również 
informacje na temat minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, wymaganej kubatury 
pojemników oraz kosztów funkcjonowania systemu.  

Indywidualna zbiórka na każdej posesji wymaga wprowadzenia systemu 
wielopojemnikowego lub różnokolorowych worków foliowych oraz rozbudowania 
systemu transportu. Liczba pojemników lub worków w komplecie, w którą wyposaża się 
każdą posesję, zależy od składu morfologicznego odpadów, przyjętego systemu, rodzaju 
odpadów, które zamierza się selektywnie pozyskiwać. Wdrożenie systemu opartego na 
kolorowych workach foliowych jest wariantem tańszym i łatwiejszym do zastosowania. 
System workowy nie wymaga stosowania specjalistycznego systemu transportowego, 
jak również pozwala na efektywny system rozliczeniowy – w cenie worka może być 
wliczony koszt wywozu odpadów. Alternatywą może być również wprowadzenie podatku 
„śmieciowego” zapewniającego finansowanie systemu.  

Makulatura może być odbierana z terenów wiejskich raz 4-8 tygodni w formie 
paczek, wiązek. Okresowo raz na kwartał do specjalnych pojemników lub worków mogą 
być zbierane odpady tekstylne. 

W celu selektywnej zbiórki odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, a także 
niebezpiecznych, w porozumieniu z innymi gminami oraz jednostkami organizacyjnymi, 
gmina powinna podjąć starania o zorganizowanie (na jej terenie lub gminy 
współpracującej) zbiorczego punktu gromadzenia odpadów zwanego centrum 
selektywnego gromadzenia odpadów. Punkty te są nadzorowane i wyposażone w różne 
rodzaje kontenerów. Jeden punkt zbiorczy obsługuje teren zamieszkały przez ok. 10-25 
tys. osób. Mieszkańcy mogą tu przywozić znacznie szerszy asortyment odpadów niż w 
systemie kontenerów „w sąsiedztwie”. Usługa ta zazwyczaj jest bezpłatna.  
Predysponowanym miejscem utworzenia takiego punktu dla mieszkańców gminy 
Koniecpol jest teren przy składowisku odpadów w Radoszewnicy. Jednocześnie obiekt 
ten pełnić będzie również funkcję Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON). Odpady niebezpieczne będą przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców, a 
odpłatnie od przedsiębiorców. Jako alternatywne rozwiązanie można stosować Mobilny 
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który 4 razy w roku w wyznaczonych 
terminach objeżdżałby teren gminy.  

W warunkach wiejskich sprawdza się również prowadzenie zorganizowanych zbiórek 
odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwach domowych (np. baterie) w 
szkołach. Poza dużą skutecznością akcje takie przynoszą również dodatkowy efekt w 
postaci edukacji ekologicznej przyszłych gospodarzy gminy oraz uczą odpowiedzialności 
za własne czyny.  

W zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych należałoby 
włączyć również inne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców np. stacje 
benzynowe, zakłady mechaniczne – oleje i smary odpadowe, placówki medyczne – 
odpady medyczne.  

Dwa razy w roku metodą wystawki lub poprzez wystawienie specjalnych kontenerów 
można zbierać odpady wielkogabarytowe. 

Odpady budowlane w projektowanym systemie będą odbierane odpłatnie. Wytwórca 
odpadów będzie musiał zamówić specjalny kontener na ten rodzaj odpadów.  
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W punktach opieki zdrowotnej lub w aptekach należy umożliwić mieszkańcom gminy 
zwrot przeterminowanych lekarstw i innych odpadów medycznych. Urząd gminy 
powinien dofinansować takie przedsięwzięcie jak również wziąć na siebie ciężar 
organizacyjny. 

 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych poprzez zakup 
pojemników i worków foliowych oraz współpracę z jednostkami organizacyjnymi 
i osobami podejmującymi selektywne zbieranie odpadów, 

- wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
(utworzenie punktu gromadzenia tych odpadów - centrum selektywnego 
gromadzenia odpadów), 

- wdrażanie systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji szczególnie na 
terenach zwartej zabudowy, na pozostałych terenach kompostowanie we 
własnym zakresie, 

- wdrażanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i organizacja GPZON 
(Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), 

- tworzenie dodatkowych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych we 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami (szkoły, stacje 
benzynowe, placówki medyczne), 

- osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu 
poszczególnych odpadów: 

• 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych, 
• 60-75% odzysku i 55-70% recyklingu odpadów opakowaniowych po 2007, 
• 15% odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych do 2006, 
• 15% odzysku odpadów budowlanych do roku 2006, 
• 20% odzysku odpadów wielkogabarytowych do roku 2006, 

- zapewnienie obioru padłych zwierząt – podpisanie umowy z firmą 
dostarczającą tego typu usługi.  

 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- poprawa efektywności systemu oraz ciągłe zwiększanie asortymentu 
zbieranych surowców wtórnych, 

- utworzenie centrum selektywnego gromadzenia odpadów, 
- zakup linii do segregacji surowców wtórnych, 
- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów: 

• odzysk odpadów wielkogabarytowych na poziomie: 60% w 2010r., 80% w 
2014r., 

• odzysk odpadów budowlanych na poziomie: 40% w 2010r., 60% w 2014r., 
• opakowania wielomateriałowe: 30% recyklingu, 
• odzysk odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

na poziomie: 50% w 2010r., 80% w 2014r, 
- wykorzystanie osadów ściekowych do celów nawozowych w rolnictwie, 
- poddanie kompostowaniu wytworzonych osadów ściekowych na poziomie 20% 

do 2014. 
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Cel w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
 

Ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz preferowanie innych metod 
unieszkodliwiania 

 
Składowanie odpadów jest wciąż najpopularniejszym sposobem unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przed 
unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpady  powinny być poddane procesowi 
przekształcenia fizycznego, chemicznego, lub biologicznego oraz segregacji, w celu 
ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska  lub też 
ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów. Składowanie odpadów jest 
więc ostatnim nieuniknionym ogniwem w planowanym systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Wskaźnik nagromadzenie odpadów obrazujący ilość wytwarzanych odpadów na 
terenach wiejskich jest znacznie niższy niż w na terenach miejskich. Wynika to z 
wysokiego stopnia wykorzystania odpadów. Należy dążyć do podtrzymywania tej 
tendencji i popularyzować wśród mieszkańców odzysk odpadów np. zagospodarowanie 
odpadów organicznych na kompost lub karmę dla zwierząt, wykorzystanie odpadów 
mineralnych do naprawy dróg, spalenie odpadów drewnianych. 

 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- redukcja ilości usuwanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji do poziomu 75% w roku 2010,  

- maksymalizacja stopnia wykorzystania osadów ściekowych, 
- uczestnictwo w organizacji ponadgminnego systemu gospodarki odpadami, 
- upowszechnianie stosowania kompostu do celów nawozowych i 

rekultywacyjnych, 
- wspieranie (merytoryczne i organizacyjne) budowy przydomowych 

kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (odpady kuchenne, odpady 
zielone, odpady  z gospodarstw rolnych). 

 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- redukcja ilości usuwanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji do poziomu 50% (wagowo) w 2013 r., 

- maksymalizacja stopnia wykorzystania wytworzonych osadów ściekowych, 
 

Cel w zakresie likwidacji składowisk odpadów komunalnych 
 

Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów komunalnych 
 
Istniejące składowisko w Radoszewnicy stwarza przede wszystkim zagrożenie dla 

wód podziemnych. Aby kontrolować migrację zanieczyszczeń należy prowadzić 
monitoring obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, 
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk odpadów. 
Rozporządzenie to nakłada obowiązek prowadzenia monitoringu zarówno w czasie 
eksploatacji (od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do 
momentu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów), jak i przez 30 lat od 
uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.  

 

45 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

Zadania krótkookresowe i długookresowe: 

- likwidacja i rekultywacja tzw. „dzikich wysypisk odpadów”, 
- bieżąca inwentaryzacja i likwidacja nowopowstałych tzw. „dzikich wysypisk 

odpadów” 
- zabezpieczenie, rekultywacja i prowadzenie monitoringu składowiska w 

Radoszewnicy, 
- modernizacja składowiska w Radoszewnicy (zakup wagi samochodowej, 

wykonanie brodzika do dezynfekcji podwozia taboru transportowego, 
prawidłowe zabezpieczenie nowych kwater, zakup kompaktora). 

 
ODPADY GOSPODARCZE  

 
Porządkowanie zagadnienia gospodarki odpadami przemysłowymi zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach spoczywa na wytwórcach i posiadaczach 
odpadów. Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej 
kolejności do poddania ich odzyskowi. Unieszkodliwianie odpadów jest ostatnim 
ogniwem w tym łańcuchu i powinno być stosowane jedynie wówczas gdy odzysk z 
przyczyn technologicznych jest niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych. 

W ogólnej masie wytworzonych odpadów przemysłowych największy udział mają 
odpady z takich gałęzi gospodarki jak: rolnictwo i przemysł drzewny. W większości 
odpady te nie zawierają odpadów niebezpiecznych i bezproblemowo można je 
poddawać procesom odzysku.   

Należy zauważyć, że w firmach działających na terenie gminy, istnieje wysoki 
potencjał odzysku odpadów, które wykorzystywane są do celów przemysłowych, jak i 
nieprzemysłowych.  

Bardzo ważnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze 
gospodarczym. W polityce ekologicznej państwa stwierdza się, „że w pierwszej 
kolejności należy dążyć do niewytwarzania wszelkiego rodzaju odpadów, co oznacza 
maksymalizację wysiłków na polu wdrażania technologii bezodpadowych i stosowania 
opakowań wielokrotnego użytku, a także nie stosowania procesów produkcyjnych 
energochłonnych, materiałochłonnych czy wodochłonnych. Dopiero w następnej 
kolejności należy stosować zasadę maksymalnego powtórnego wykorzystywania 
powstających odpadów a więc zasadę recyklingu.” 

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest, więc najbardziej pożądaną 
strategią gospodarki odpadami. Zakłady wytwarzające duże ilości odpadów 
przemysłowych powinny posiadać zakładowe plany gospodarki odpadami. Pozwoli to na 
prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami prawnymi przy 
jednoczesnym ograniczeniu eksploatacji  surowców naturalnych i zanieczyszczenia 
środowiska. 

Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w 
zakładach zasad tzw. Czystszej Produkcji. Idea „CP” kładzie nacisk na ograniczenie 
zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. 
Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa.  

Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu 
zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14 000. Norma ISO 14 001 jest 
przydatna dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa 
wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej 
wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może 
kontrolować. Jednym z celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów. 
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Cel: 
Minimalizacja powstawania odpadów przemysłowych 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- wdrażanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji, 
- prowadzenia szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania.  
 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- stosowanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. 
 
Cel: 

Maksymalizacja odzysku odpadów przemysłowych 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie stopnia odzysku i gospodarczego 
wykorzystania wytwarzanych przez nich odpadów, 

- selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów przemysłowych w celu 
ułatwienia ponownego ich wykorzystania, 

- stosowanie recyklingu wewnętrznego w zakładach przemysłowych (np. 
wykorzystanie odpadu jako surowca produkcji, odzysk surowców wtórnych lub 
składników użytecznych), 

- zapewnienie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych. 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- dalsze doskonalenie oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów 
przemysłowych oraz zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
przemysłowych. 

 
Cel: 

Przyjazne środowisku magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów 
przemysłowych 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zakładowych składowisk odpadów 
przemysłowych aktualnie eksploatowanych i nieczynnych oraz miejsc 
tymczasowego magazynowania wraz z ustaleniem rodzaju i jakości 
zgromadzonych odpadów, 

- ograniczenie negatywnego wpływu istniejących miejsc tymczasowego 
magazynowania odpadów przemysłowych, 

- preferowanie przyjaznych środowisku metod unieszkodliwiania odpadów 
przemysłowych innych niż składowanie. 
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Zadania długookresowe 2009-2014: 

- bieżąca inwentaryzacja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych 
eksploatowanych i nieczynnych oraz miejsc tymczasowego magazynowania. 

  
ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Cel strategiczny: 
 

Minimalizacja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i ograniczenie ich 
negatywnego wpływu wynikającego z gospodarowania tego typu odpadami 

 
Spośród wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów niebezpiecznych na 

terenie gminy istotne znaczenie mają dwie grupy: odpady medyczne i weterynaryjne 
oraz odpady zawierające azbest, pestycydy, wraki samochodowe. Są to odpady które 
wymagają określonych zasad postępowania, dlatego też sformułowano dla nich odrębne 
cele szczegółowe. Pozostałe odpady niebezpieczne wytwarzane są w nieznacznych 
ilościach i często ich powstawanie nie jest bezpośrednio związane charakterem 
prowadzonej działalności. Niekiedy błędnie traktuje się je jako odpady komunalne w 
związku z czym trafiają one do systemu ich zbiórki. Należy więc zadbać, aby 
przedsiębiorcy mieli możliwość przekazywania ich do Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 

 
Cele w odniesieniu do szczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych: 
 

Azbest 

Cel: 
Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zgodne 
z prawem ich unieszkodliwianie  

 
Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób 

postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi. 
Ponieważ odpady azbestowe mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie 

należy rozpatrzyć możliwość wybudowania nowych składowisk lub zaadaptowania już 
istniejących do tego celu.  

Najbliższe składowiska odpadów azbestowych znajdują się poza powiatem 
częstochowskim w Świętochłowicach, Knurowie,  Dąbrowie Górniczej. Dopuszczalne jest 
składowanie odpadów azbestowych na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne w wydzielonych kwaterach. 

na wydzielonych częściach. 
 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- organizacja kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami 
zawierającymi azbest, 

- inwentaryzacja ilości nagromadzonych materiałów budowlanych zawierających 
azbest, 

- opracowywanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
(do 2006r.), 

- opracowanie gminnego programu ochrony przed szkodliwością azbestu (do 
2006r), 
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- stworzenie funduszu mającego za zadanie dofinansowanie usuwania wyrobów 
zawierających azbest przez osoby fizyczne,  

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest. 

 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- bieżący monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest, 

- aktualizacja inwentaryzacji ilości nagromadzonych na terenie gminy materiałów 
budowlanych zawierających azbest. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

Cel: 
Prawidłowe zagospodarowanie odpadów medycznych 

 

Zadania krótkookresowe i długookresowe 2004-2014: 

- minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych, 
wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego 
przekształcania, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, 

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi np. 
spalania zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach nie posiadających 
urządzeń do oczyszczania gazu oraz w piecach centralnego ogrzewania, 

- stosowanie odpowiednich metod unieszkodliwiania odpadów medycznych. 
 

Pestycydy (środki ochrony roślin) 

Cel: 
Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych odpadów po środkach ochrony 
roślin 
 

Zadania krótkookresowe 2004-2008: 

- organizacja punktów odbioru opakowań po środkach ochrony roślin w punktach 
ich sprzedaży oraz w GPZON, 

Zadania długookresowe 2009-2014: 

- wspieranie selektywnej zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. 
  

4.2.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 
 
Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami na terenie gminy Koniecpol jest 

społeczna akceptacja zaproponowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w 
tym zarówno dla wdrażania rozwiązań systemowych, jak i dla lokalizacji poszczególnych 
obiektów służących tej gospodarce. Niezbędne są zatem wczesne dyskusje w organach 
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samorządowych, publikacje w lokalnych mediach , bezpośrednie spotkania i konsultacje 
ze społecznością gminy. Nie bez znaczenia jest  otwartość władz samorządowych na 
społeczne sugestie, które mogą mieć decydujący wpływ na powodzenie poszczególnych 
przedsięwzięć. 

Wdrożenie planu będzie się wiązało ze zmianą mentalności i „nawyków” 
mieszkańców gminy w sferze konsumpcji i postępowania z odpadami, co można 
osiągnąć jedynie poprzez stałe podnoszenie świadomości ekologicznej. Niezbędne jest 
więc stałe prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej generalnej wiedzy o 
ochronie środowiska w skali kraju i regionu, specyficznych problemów zrównoważonego 
rozwoju gminy, a przede wszystkim nastawionej na problem przeciwdziałania i 
minimalizacji wytwarzanych odpadów. Edukacja powinna być skierowana do wszystkich 
grup wiekowych i społecznych gminy oraz odbywać się na wielu płaszczyznach: 

- edukacja dzieci i młodzieży (zajęcia szkolne, konkursy), 
- edukacja dorosłych (szkolenia, konsultacje społeczne, punkty informacyjne), 
- edukacja władz samorządowych i kadry technicznej odpowiedzialnej za 

realizację planu (szkolenia). 
Podczas prowadzonej akcji można korzystać z wielu form przekazu tj. materiały 

drukowane, audiowizualne, imprezy promocyjne. Pożądanym działaniem będzie również 
zaangażowanie w nią placówek oświatowych, które posiadają odpowiednie 
przygotowanie w tym zakresie i skupiającym wokół siebie społeczność lokalną. W akcję 
należy również włączyć pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące  nastawioną 
na promowanie ochrony środowiska działalność edukacyjną, informacyjna lub 
konsultacyjną, a także organizacje współdziałające w zakresie kontroli i egzekwowania 
wymagań ochrony środowiska oraz upowszechniające system zarządzania 
środowiskowego.  

Nadrzędnym działaniem w ramach doskonalenia systemu gospodarki odpadami jest 
podnoszenie świadomości mieszkańców nt. oddziaływania odpadów na zdrowie ludzi, 
stan środowiska naturalnego, kosztów utylizacji odpadów, minimalizacji powstawania 
odpadów, prawidłowej gospodarki odpadami. Szczególny nacisk należy położyć na 
edukację dotyczącą odpadów niebezpiecznych powstających w wiejskich 
gospodarstwach. Niezbędne jest przygotowanie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat 
szkodliwości i obchodzenia się z odpadami zawierającymi azbest, zużytymi olejami i 
smarami (w tym zawierającymi PCB), bateriami i akumulatorami.  

Ważną inicjatywą jest stworzenie Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby 
informowanie mieszkańców na temat możliwości prawidłowego unieszkodliwiania 
odpadów. Rolę takiego punktu może pełnić stanowisko telefoniczne w Urzędzie Gminy 
lub Zakładzie Usług Komunalnych. Telefon do punktu powinien być ogólnie znany. Pod 
tym numerem telefonu będzie można otrzymać niezbędne informacje na temat systemu 
gospodarki odpadami w gminie oraz zamówić specjalne usługi jak kontener na odpady 
budowlane czy odbiór odpadów wielkogabarytowych. W miarę potrzeb telefon może 
służyć również do kojarzenia odbiorców odpadów z ich producentami – np. ubożsi 
obywatele potrzebujący używanego sprzętu rtv-agd będą mogli zgłaszać takie potrzeby i 
oczekiwać na pojawienie się go wśród zebranych odpadów wielkogabarytowych. W 
przyszłości da to również możliwość stworzenia „zielonego miejsca pracy” dla osób 
zajmujących się naprawą i odzyskiem np. sprzętu rtv-agd pozyskanego ze zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych. 

Urząd Gminy w Koniecpolu może wdrożyć w administrowanych przez siebie 
budynkach program Zielone Biuro polegający między innymi na ustawieniu w biurach 
osobnych pojemników na zużyty papier oraz zbieraniu zużytych tonerów do drukarek. 
Stanowiłoby to dobry przykład oraz zachętę dla podmiotów gospodarczych z terenu 
gminy do podążania w podobnym kierunku. 
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5. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO 
NAJMNIEJ 8 LAT 
 
 
 

5.1 Rozwój struktury organizacyjnej gospodarki odpadami 
5.1.1. Odpady komunalne 

 
Z analizy dotychczas prowadzonej gospodarki odpadami na terenie gminy Koniecpol 

wynika, że system gospodarki odpadami jest w fazie rozwoju i wymaga dalszego 
doskonalenia. 

W ciągu najbliższych 4 lat należy objąć zorganizowaną zbiórką odpadów 
komunalnych wszystkich mieszkańców gminy przy jednoczesnym stopniowym 
wprowadzaniu zbiórki selektywnej. 

W skład każdego systemu gospodarki odpadami wchodzi przede wszystkim: 
- pozyskanie odpadów, czyli sposób ich gromadzenia; 
- transport, czyli system odbioru i dostarczenia odpadów w określone systemem 

miejsce; 
- użytkowe przetwarzanie, czyli gospodarcze wykorzystanie odpadów, czyli 

technologie i urządzenia wchodzące w skład systemu przetwarzania i 
unieszkodliwiania odpadów; 

- ostateczne unieszkodliwianie pozostałości na składowisku. 
Udział budżetu gminy w finansowaniu gospodarki odpadami powinien zostać 

ograniczony do niezbędnego minimum. Należy dążyć do sytuacji, gdy koszt zbiórki i 
unieszkodliwiania odpadów ponosi wytwarzający. Jest to możliwe w przypadku, gdy w 
cenie wywozu pojemnika jest zawarty koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów jak 
również koszt zakupu pojemnika. Idealna sytuacja występuje w przypadku gdy zakład 
zajmujący się zbiórką odpadów podpisując umowę z wytwórcą odpadów dostarcza 
pojemnik na odpady, a cena wywozu odpadów zawiera amortyzację pojemnika, koszt 
transportu i unieszkodliwienia odpadów. W celu obniżenia kosztów związanych z 
zakupem pojemników i specjalistycznego sprzętu transportowego można stosować 
kolorowe worki foliowe. Worki mogą służyć do selektywnej zbiórki wszystkich lub tylko 
wybranych strumieni odpadów. Takie rozwiązanie przy obniżonych kosztach pozwala na 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz uzyskanie niezbędnych limitów 
odzysku surowców wtórnych.  

Na terenach wiejskich może to jednak stanowić niekiedy problem, gdyż przy dużym 
rozproszeniu zabudowy system zbiórki i transportu odpadów komunalnych jest mało 
efektywny i nierentowny. W takich przypadkach gmina może dotować obiór odpadów z 
tych terenów. 

Podstawą funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami są odpowiednie 
rozwiązania legislacyjne na poziomie lokalnym. W tym celu należy doprecyzować 
przyjętą przez Radę Gminy uchwałę w zakresie utrzymania czystości i porządku (na 
podstawie art. 4. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach). Dokładnego określenia wymagają: obowiązki przedsiębiorców i mieszkańców 
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gminy w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaj 
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych.  

W planowanym systemie docelowo zakłada się, że opady komunalne są selektywnie 
gromadzone w workach lub pojemnikach z wydzieleniem następujących grup odpadów: 
szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, makulatura, balast. Na terenach 
wiejskich nie przewiduje się worków na makulaturę. Jeśli zaistnieje taka potrzeba będzie 
ona odbierana z tych terenów w wyznaczonych terminach, w formie wiązek i paczek. 
Odpady organiczne będą zagospodarowywane na terenie posesji, chyba że właściciel 
zgłosi potrzebę odbioru tego typu odpadów. 

 W indywidualnych gospodarstwach selektywna zbiórka odbywać będzie się do 
kolorowych worków foliowych o pojemności 70 lub 110dm3. Na terenie miasta miejscach 
szczególnie ruchliwych, przy budynkach wielorodzinnych, a także przy szkołach, 
sklepach, urzędach będą ustawione pojemniki typu IGLOO lub przystosowane S-1100 o 
pojemności 1,1m3 lub 2,6m3 dla każdej z selekcjonowanych grup odpadów. Zakłada się 
istnienie około 10 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów. Każde gniazdo będzie składać 
się z kompletu 4 pojemników: na papier/makulaturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa 
sztuczne. Daje to w sumie 40 szt. pojemników. Odpady organiczne i balast z terenów 
miasta będą zbierane razem do istniejących pojemników przeznaczonych do 
nieselektywnej zbiórki. Aby zmniejszyć uciążliwość trzymania w mieszkaniach wielu 
pojemników na odpady można zaproponować mieszkańcom budynków wielorodzinnych 
wstępną selekcję odpadów na „suche” i „mokre” w mieszkaniu. Do odpadów mokrych 
zaliczone są odpady organiczne, mineralne oraz balast, a do suchych pozostałe. Odpady 
mokre, które szybko ulegają rozkładowi są trzymane w kuble i częściej są wynoszone do 
pojemnika wspólnego dla całego budynku. Odpady suche - surowce wtórne - zebrane w 
drugim pojemniku lub workach foliowych mieszkańcy bloków wynoszą co kilka dni i 
rozdzielają do ustawionych na osiedlu pojemników według przeznaczenia, na przykład 
tworzywa sztuczne do jednego pojemnika, makulaturę do drugiego, szkło do trzeciego 
itd.  

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być tego samego rodzaju na 
terenie całej gminy. Zapewni to wykształcenie pozytywnych przyzwyczajeń wśród 
mieszkańców oraz ułatwi prawidłową segregację poprzez ograniczenie tzw. „fałszywych 
wrzutów”. 

Zaleca się ustawianie pojemników miejscach widocznych, łatwo dostępnych, na 
podłożu utwardzonym izolującym od gruntu. Usytuowanie pojemników powinno 
zapewnić ochronę przed hałasem oraz możliwością powstania ognia, a także dozór w 
celu kontroli stopnia zapełnienia pojemnika.  

Pojemniki powinny być funkcjonalne tzn. być stabilne, łatwe w obsłudze, dostępne 
dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci. Estetyka wykonania pojemników 
zachęca do korzystania z nich oraz zapobiega ich dewastacji. Na terenie gminy 
pojemniki powinny posiadać ujednolicone barwy w zależności od rodzaju odpadu dla 
którego są przeznaczone. 

Zalecana kolorystyka pojemników w zależności od przeznaczenia: 
Niebieski – makulatura 
Biały – szkło białe 
Zielony – szkło zielone i brązowe 
Pomarańczowy – złom lub tworzywa sztuczne 
Brązowy – odpady organiczne 
Czarny – balast 
Pojemniki przeznaczone na makulaturę powinny być zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi oraz być zbudowane z materiałów niepalnych i nietopliwych. 
Usytuowanie pojemników na makulaturę powinno być również podyktowane 
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bezpieczeństwem pożarowym. Zaleca się aby pojazdy odbierające makulaturę posiadały 
urządzenia zgniatające. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc. 

Pojemniki na szkło poprzez swoją konstrukcję powinny zabezpieczać zebrane 
surowce przed opadami atmosferycznymi oraz zanieczyszczeniami. Zaleca się 
stosowanie pojemników posiadających izolację akustyczną w celu ograniczenia poziomu 
hałasu powstającego podczas wrzucania odpadów do pojemnika jak i jego opróżniania. 
Ze względu na duży koszt zakupu pojemników o dzwiękochłonych ścianach do 
minimalizacji poziomu hałasu należy dążyć poprzez taką lokalizację pojemników aby 
wykorzystać już istniejące bariery propagacji hałasu. Częstotliwość odbioru raz na 
miesiąc. 

Pojemniki na tworzywa sztuczne podobnie jak pojemniki na makulaturę powinny być 
ognioodporne a ich lokalizacja powinna uwzględniać bezpieczeństwo pożarowe. Ze 
względu na zanieczyszczenie organiczne tej grupy odpadów konieczna jest zwiększona 
częstotliwość opróżniania  i dezynfekcji pojemników dla tej grupy odpadów. Wspomniane 
zanieczyszczenia są źródłem powstawania wód odciekowych, które nie powinny 
przedostawać się do środowiska. Częstotliwość obioru raz na 2-4 tygodnie. 

Pojemniki na odpady organiczne powinny zagwarantować dobre napowietrzanie oraz 
możliwość odciekania i zbierania substancji płynnych w dolnej części pojemnika. 
Ponadto pojemniki na bioodpady powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Względy sanitarne dyktują częstotliwość opróżniania tego rodzaju 
pojemników na raz na 1-2 tygodnie. 

Do czasu wybudowania centralnej kompostowni w ramach zakładu przy składowisku 
w Młynku Sobuczynie zaleca się propagowanie kompostowni przydomowych. Pozwoli to 
na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, obniżenie kosztów utylizacji 
odpadów, wzrost jakości wytwarzanego kompostu, uniknięcie problemu zbytu dużej 
masy kompostu pochodzącego z kompostowni centralnej, eliminację transportu 
odpadów do kompostowni oraz kompostu do odbiorcy. 

Pojemniki na balast czyli wszystkie odpady resztkowe pozostałe po segregacji 
odpadów komunalnych mogą być zbierane d tradycyjnych pojemników lub kontenerów. 
Częstotliwość odbioru raz na 1-2 tygodnie. 

Korzystnym rozwiązaniem będzie jeśli koszt amortyzacji pojemnika będzie zawarty w 
umowie na odbiór odpadów podpisanej pomiędzy mieszkańcem a firmą usługową. 

Na terenie gospodarstw domowych w zabudowie rozproszonej ekonomicznie 
uzasadnione jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem worków 
foliowych LDPE. Takie rozwiązanie obniża koszty funkcjonowania systemu dzięki braku 
konieczności inwestowania w pojemniki do selektywnej zbiórki, zakupu specjalnych 
urządzeń do ich opróżniania i/lub transportu, kosztów związanych z konserwacją 
pojemników. Każda posesja jest wyposażona w komplet worków pozwalający na 
selektywne gromadzenie szkła, papieru, tworzyw sztucznych i balastu. Część 
gospodarstw gminy Koniecpol jest już wyposażona w pojemniki do zbiórki 
nieselektywnej. W celu obniżenia kosztów można stosować zbiórkę makulatury w 
powiązanych paczkach oraz promować przydomowe kompostowanie odpadów 
organicznych. W komplet worków składający się z trzech sztuk wyposażana byłaby 
każda posesja w zabudowie jednorodzinnej – to daje około 3900 szt. worków 
miesięcznie i około 46800 szt. rocznie.  

Stosowane worki foliowe mogą mieć kolorystykę podobną do proponowanej w 
pierwszym wariancie dla pojemników. Korzystne jest aby worki były przezroczyste w celu 
łatwej kontroli ich zawartości. Istnieje możliwość przetrzymywania worków na posesjach 
w dowolny sposób lub za pomocą specjalnych wieszaków z pokrywami lub bez. Worki 
na odpady organiczne powinny być wykonane z materiałów biodegradowalnych.  

W tym wariancie zachodzi konieczność wyselekcjonowania zużytych worków z 
odpadów i składowania ich na składowisku.  
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5.1.2 Odpady niebezpieczne 

 
Należy dążyć do stopniowego zwiększania asortymentu zbieranych selektywnie 

odpadów uwzględniając również odpady niebezpieczne i medyczne. 
Zbiórka zużytych baterii odbywać się będzie w szkołach i przedszkolach, 

przeterminowane lekarstwa będzie można oddać w aptekach, ośrodkach zdrowia, 
przychodniach lekarskich i zakładowych. Na stacjach paliw odbierane będą zużyte 
opony, olej przekładniowy i silnikowy, opakowania po olejach oraz akumulatory z 
kwasem. Przepracowane oleje oraz zużyte akumulatory będą odbierane również metodą 
skupu i transportowane do producenta. Zużyte opony mogą być odbierane podczas 
sezonowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a następnie gromadzone GPZON i 
transportowane do zakładu unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne mogą być 
bezpośrednio odbierane w planowanym GPZON w Radoszewnicy. Gmina powinna 
wnieść udział organizacyjno-finansowy w organizację systemu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. Transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych powinny 
się zajmować wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.  

Odpady zawierające azbest zgodnie z WPGO będą deponowane na specjalnie 
wybudowanych do tego celu składowiskach na terenie województwa lub na 
przygotowanej do tego celu kwaterze składowiska w Radoszewnicy. Zgodnie z 
założeniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” koszty usunięcia tych wyrobów zawierających azbest powinni w 
100% pokryć właściciele obiektów, należy jednak rozważyć, możliwość dofinansowania 
tych działań na szczeblu gminy.   

 
5.1.3. Odpady gospodarcze 

 
Odpady gospodarcze są na ogół w dużej części odzyskiwane przez wytwórców. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodnie ustawą o odpadach mają 
obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej zbieranych, wytwarzanych, 
odzyskiwanych, transportowanych i unieszkodliwianych odpadów, a także składania 
rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Zwrócić należy jednak uwagę na 
prawidłową gospodarkę odpadami budowlanymi. Powinny one być selektywnie 
składowane już na placu budowy. Zalecany zakres selektywnego gromadzenia tych 
odpadów to: na gruz, drewno, metale, szkło. Tak posegregowane odpady będą mogły 
zostać odebrane w utworzonym gminnym punkcie zbiórki selektywnej w Radoszewnicy. 

 
5.1.4. Częstotliwość odbioru odpadów 

 
Dla rozważanych wariantów częstotliwości odbioru odpadów są takie same: 

- Raz na 2-4 – selektywnie zebrane szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, 
odpady niebezpieczne i medyczne, 

- Raz na tydzień - odpady organiczne oraz balast z zabudowy wielorodzinnej, 
- Raz na dwa tygodnie - odpady organiczne oraz balast z zabudowy 

jednorodzinnej, 
- Dwa razy do roku – odpady wielkogabarytowe, 
- Cały rok – odpady budowlane, niebezpieczne, wielkogabarytowe dostarczane 

bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki w Radoszewnicy, 
 
W każdym gospodarstwie domowym objętym selektywną zbiórką powinien znaleźć 

się harmonogram odbioru poszczególnych grup odpadów. Kalendarz ten może być 
dostarczany wraz z workami lub przez sołtysów lub przy udziale członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej i innych organizacji działających na terenie gminy.  

 
 

54 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

5.1.5. Stawki opłat 
 
Zróżnicowanie stawek opłat za wywóz segregowanych i niesegregowanych odpadów 

stanowi silny bodziec zachęcający do  selektywnej zbiórki. Dlatego też przynajmniej w 
początkowej fazie wdrażania systemu segregacji „u źródła” koszty związane z zakupem 
pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów powinna ponosić gmina lub 
Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu. W późniejszym okresie należy dążyć do 
przerzucania kosztów unieszkodliwiania odpadów na ich wytwórcę jednak z 
zachowaniem zróżnicowania stawek opłat tak aby zachęcać do zbiórki selektywnej.  

 
5.2 Zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 
Aby prawidłowo realizować zadania zawarte w planach wyższego szczebla oraz aby 

gospodarka odpadami była rentowna i efektywna, uzasadniona jest budowa 
regionalnego zakładu gospodarki odpadami. Taki zakład obsługujący ponad 100 tys. 
mieszkańców może zapewnić racjonalne wykorzystanie i odzysk odpadów z 
uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i obowiązujących uregulowań prawnych. 

WPGO zakłada budowę takiego zakładu na terenie składowiska w Młynku 
Sobuczynie.  

Planowany zakład będzie składał się z: 
- sortowni odpadów komunalnych 
- kompostowni 
- punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych 
- linii do przerobu odpadów budowlanych  
- składowiska odpadów 
Zakład Usług Komunalnych planuje dalszy rozwój działalności poprzez dokonanie 

szeregu inwestycji. Do najważniejszych należą: 
- wykupienie gruntów w sąsiedztwie składowiska w celu poszerzenia strefy 

ochronnej obiektu, 
- zabezpieczenie podłoża nieeksploatowanych kwater składowiska, 
- zakup wagi samochodowej, 
- zakup kompaktora, 
- uruchomienie linii segregacji odpadów. 
W powiatowym planie gospodarki odpadami składowisko w Radoszewnicy jest 

przewidziane jako jedno z trzech perspektywicznych obiektów dla powiatu. W związku z 
tym należy się spodziewać, że na składowisko będą przyjmowane odpady z sąsiednich 
gmin. Gmina posiada zabezpieczony teren przy składowisku, który przeznaczony może 
być pod budowę zakładu zagospodarowania odpadów. System gospodarki odpadami dla 
powiatu częstochowskiego będzie opierał się na rozbudowie zakładu gospodarki 
odpadami w Młynku Sobuczynie. Stąd też konieczność porozumienia między Zakładem 
Usług Komunalnych w Koniecpolu, a administratorem i inwestorem obiektu w Młynku 
Sobuczynie aby uniknąć dublowania usług i tworzenia nierentownego systemu. 
Wskazana jest współpraca między wyżej wymienionymi jednostkami w celu stworzenia 
zintegrowanego, ponadgminnego systemu gospodarki odpadami.  

 
5.3. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami 

 
 Na schemacie  przedstawiono przepływ poszczególnych strumieni odpadów. 

Zastosowana kolorystyka odzwierciedla zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów: 
- jasnożółty blok - oznacza zbierane strumienie odpadów, 
- jasnoniebieski blok – przedstawia transport odpadów, 
- zielony blok – przedstawia sposób zagospodarowania odpadów, 
- strzałka zielona - oznacza bezpłatny lub po niższej cenie odbiór odpadów, 
- strzałka czerwona – oznacza odpłatny odbiór odpadów, 
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- strzałka szara – oznacza przepływ odpadów z firm transportowych, 
- strzałka żółta – przepływ odpadów ze składowiska w Radoszewnicy, Gminnego 

Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. 
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Rys. 5.1. Schemat ideowy projektowanego systemu gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol 
 

57 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT 
 
 
W harmonogramie określono zadania do realizacji w ciągu 4 najbliższych lat, 

jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie, termin realizacji, szacunkowe koszty  
i potencjalne źródła ich finansowania oraz wskaźnik monitoringu wykonania danego 
zadania. 

Proponowane do realizacji w latach 2004 – 2008 przedsięwzięcia pogrupowano w 
tabeli na: 
 Odpady w sektorze komunalnym i usługach, 
 Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym, 
 Odpady niebezpieczne. 

W tabeli w kolumnie „Zadania” zastosowano następujące oznaczenia: 
 (W) – zadania własne gminy 
 (K) – zadania koordynowane przez gminę 

Dla pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład 
rzeczowy”. Dotyczy to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione 
są od bieżącego zapotrzebowania i sytuacji. Wiele działań nie inwestycyjnych będzie 
również realizowane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Koniecpol, a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć 
się może również udziału merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania 
w organizacji przedsięwzięcia. 
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Tabela 6.1 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2005-2008 
 

Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

Odpady w sektorze komunalnym i usługach 
1. Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych   

1.1 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
poprzez edukację dot. minimalizacji wytwarzania odpadów 
(zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja 
konkursów itp.) 
(W) 

gmina, placówki 
oświatowe 2005-2008 

Fundusze Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Ilość wydanych folderów i ulotek 
informacyjnych, ilość 

zorganizowanych spotkań 
informacyjnych, konsultacji 

społecznych, szkoleń, konkursów 

1.2 

Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych 
popularyzujących kompostowanie we własnym zakresie 
odpadów ulegających biodegradacji 
(W) 

gmina   2005-2006
Fundusze Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Ilość zorganizowanych spotkań, 
liczba uczestników 

1.3 
Promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, 
wielokrotnego użytku, biodegradowalnych (zielony konsument)
(W) 

gmina, jednostki handlu 2005-2008 

3,0    3,0 3,0 3,0

Fundusze Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Ilość zorganizowanych spotkań, ilość 
zaangażowanych jednostek handlu 
(ilość plakatów, ulotek w sklepach) 

1.4 

Wprowadzenie instrumentów finansowo-legislacyjnych 
zachęcających wytwórców do ograniczania ilości wytwarzanych 
odpadów 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2006 

wkład rzeczowy 
gminy i 

przedsiębiorstw 
-  -  środki własne 

przedsiębiorstw 
Istnienie uchwały, cennika opłat za 
odbiór i unieszkodliwianie odpadów 

2. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy     

2.1 

Rozbudowa istniejącego systemu zbierania odpadów 
komunalnych (w oparciu o świadczenie usług przez Zakład 
Usług Komunalnych) 
(W) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008 wkład rzeczowy gminy 

środki własne gminy, 
mieszkańców, 

przedsiębiorstw 
gospodarki odpadami

Liczba mieszkańców objętych 
zorganizowaną zbiórką, liczba 

gospodarstw domowych mających 
podpisane umowy na odbiór 

odpadów, liczba pojemników na 
terenie gminy 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

2.2 

Wspomaganie obszarów, w których świadczenie usług przez 
prywatnych przedsiębiorców jest nieopłacalne (tworzenie 
Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów - WPGO lub 
dofinansowywanie usług), działalność Zakładu Usług 
Komunalnych  
(W) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008     140,0 145,0 150,0 155,0

środki własne gminy, 
Fundusze Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Ilość WPGO; % gospodarstw z 
obszarów, w których świadczenie 

usług jest nieekonomiczne  objętych 
dofinansowaniem  

2.3 

Opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego dla 
społeczeństwa i przedsiębiorców o lokalnym systemie zbiórki 
odpadów (utworzenie punktu konsultacyjnego tzw. „zielonego 
telefonu”) 
(W) 

gmina       2005-2008 0,5 0,1 0,1 0,1 gmina Istnienie punktu konsultacyjnego 

3. Organizacja systemu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz osiągnięcie zakładanych limitów w zakresie zbiórki i odzysku 

3.1 

Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w 
budownictwie wielorodzinnym. 
(W) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008     60,0 10,0 10,0 10,0

Fundusze Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
przedsiębiorstwa 

gospodarki odpadami, 
mieszkańcy 

Liczba mieszkańców objętych 
selektywną zbiórką 

3.2 
Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
na obszarach o zabudowie rozproszonej 
(W) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008     25,0 25,0 25,0 25,0

Fundusze Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
przedsiębiorstwa 

gospodarki odpadami, 
mieszkańcy 

Liczba mieszkańców objętych 
selektywną zbiórką 

3.3 
Zakup urządzeń do konfekcjonowania makulatury i tworzyw 
sztucznych 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2006     30,0 - - -

gmina, ZGK, 
Fundusze Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Możliwość konfekcjonowania 
zebranych surowców wtórnych przez 

ZGK 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

3.4 
Wdrażanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 
"wystawka" 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008     5,0 5,0 5,0 5,0

gmina, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
przedsiębiorstwa 

Ilość zebranych odpadów, ilość 
przeprowadzonych akcji 

3.5 
Wdrażanie systemu zbiórki odpadów budowlanych - pojemniki 
na zamówienie 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008 wkład rzeczowy gmiy 

gmina, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
przedsiębiorstwa 

Ilość zebranych odpadów 

3.6 

Wdrażanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i 
organzacja GPZON (Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych)  
(W) 

gmina we współpracy z 
sąsiednimi gminami 2005-2008     75,0 5,0 5,0 5,0

gmina, Gminy 
współpracujące, 

Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 

Ilość zebranych odpadów, istnienie 
GPZON 

3.7 

Tworzenie dodatkowych punktów gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
i przedsiębiorcami 
(K) 

gmina, jednostki 
organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

2005-2008     2,0 1,0 1,0 1,0

gmina, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
jednostki 

organizacyjne, 
przedsiębiorcy 

Ilość powstałych punktów 

4. Ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz preferowanie innych metod unieszkodliwiania 

4.1 
Upowszechnianie stosowania kompostu do celów nawozowych 
i rekultywacyjnych 
(K) 

gmina, ODR 2005-2006 1,0 1,0 - - środki własne gminy Ilość stosowanego kompostu do 
celów nawozowych 

4.2 

Wspieranie (organizacyjne i merytoryczne) budowy 
przydomowych kompostowni odpadów ulegających 
biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone, odpady  z 
gospodarstw rolnych) 
(K) 

gmina  2005-2008 wkład rzeczowy gminy - Ilość powstałych kompostowni 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

5. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów komunalnych 

5.1 
Zabezpieczenie, rekultywacja i prowadzenie monitoringu 
składowiska w Radoszewnicy 
(K) 

Zakład Usług 
Komunalnych 2005-2008  - Zakład Usług 

Komunalnych 

Zrekultywowane składowisko, liczba 
przeprowadzonych badań 

monitoringowych 

5.2 Zakup wagi samochodowej  
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005     50,0 - - -

gmina, Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 
fundusze pomocowe 

UE 

Istnienie wagi samochodowej przy 
składowisku w Radoszewnicy 

5.3 Wykonanie brodzika dezynfekującego na składowisku 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2005     15,0 - - -

gmina, Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 
fundusze pomocowe 

UE 

Istnienie brodzika do mycia podwozia 
taboru transportowego przy 

składowisku w Radoszewnicy 

5.4 Likwidacja i rekultywacja dzikich składowisk odpadów 
(W) gmina  2005-2008 40zł/m2 

Fundusze Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, 
gmina 

Brak tzw. "dzikich wysypisk 
odpadów", zrekultywowany teren po 
zlikwidowanych "dzikich wysypiskach 

5.5 
Wykonanie projektu oraz wykonanie rzeczowe uszczelnienia i 
drenażu kolejnych trzech kwater składowiska 
(K) 

gmina, Zakład Usług 
Komunalnych 2008    - - -

b.d. 
(do 

2010) 

gmina, Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 
fundusze pomocowe 

UE 

Prawidłowo przygotowane do 
składowania odpadów kolejne 

kwatery składowiska 

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym (przemysłowe) 
6. Minimalizacja powstawania odpadów przemysłowych 

6.1 
Wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii 
produkcji 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

Ilość i rodzaj wprowadzonych 
bezodpadowych i mało odpadowych 

technologii 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

6.2 
Prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu 
zapobiegania powstawaniu odpadów przemysłowych 
(K) 

gmina, przedsiębiorcy, 
firmy szkoleniowe 2005-2008     0,5 0,5 0,5 0,5 gmina, 

przedsiębiorstwa 
Ilość zorganizowanych spotkań, ilość 

zaangażowanych przedsiębiorstw 

7. Maksymalizacja odzysku odpadów przemysłowych 

7.1 

Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw mające na celu zwiększenie stopnia 
odzysku i gospodarczego wykorzystania wytwarzanych przez 
nich odpadów 
(K) 

Gmina, organizacje 
pozarządowe, firmy 

szkoleniowe 
2005-2008     0,5 0,5 0,5 0,5 gmina, 

przedsiębiorstwa 
Ilość zorganizowanych spotkań, ilość 

zaangażowanych przedsiębiorstw 

7.2 
Selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów 
przemysłowych w celu ułatwienia ponownego ich wykorzystania 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

Prowadzenie selektywnej zbiórki i 
selektywnego magazynowania, ilość i 

rodzaj selektywnie zbieranych i 
magazynowanych odpadów 

7.3 

Stosowanie recyklingu wewnętrznego w zakładach 
przemysłowych (np. wykorzystanie odpadu jako surowca 
produkcji, odzysk surowców wtórnych lub składników 
użytecznych) 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

% odpadów poddanych recyklingowi 
wewnętrznemu z całkowitej masy 

wytworzonych odpadów 

8. Przyjazne środowisku magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 

8.1 

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zakładowych 
składowisk odpadów przemysłowych aktualnie 
eksploatowanych i nieczynnych oraz miejsc tymczasowego 
magazynowania wraz z ustaleniem rodzaju i ilości 
zgromadzonych odpadów  
(W) 

gmina     2006-2007 - 2,0 2,0 - środki własne gminy

% zinwentaryzowanych zakładowych 
składowisk odpadów przemysłowych 

i miejsc ich tymczasowego 
magazynowania 

8.2 
Ograniczenie negatywnego wpływu istniejących miejsc 
tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

Odpowiednio zabezpieczone miejsca 
tymczasowego magazynowania 

odpadów 

8.3 
Preferowanie przyjaznych środowisku metod unieszkodliwiania 
odpadów przemysłowych innych niż składowanie 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

% unieszkodliwiania odpadów 
przemysłowych innymi metodami niż 

składowanie odpadów 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

Odpady niebezpieczne 
9. Minimalizacja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania wynikającego z gospodarowania tego typu 
odpadami 

9.1 
Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i zgodne z 
zasadami ochrony środowiska ich tymczasowe magazynowanie
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

Prowadzona selektywna zbiórka 
odpadów niebezpiecznych, 

odpowiednio zabezpieczone miejsca 
ich tymczasowego magazynowania 

9.2 
Maksymalizacja odzysku i odpowiednie unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych 
(K) 

przedsiębiorstwa      2005-2008 - - - - środki własne 
przedsiębiorstw 

% przekazanych do odzysku 
odpadów niebezpiecznych i % 
unieszkodliwionych odpadów 

niebezpiecznych w stosunku do ilości 
wytworzonych odpadów 

niebezpiecznych 

10. Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zgodne z prawem ich unieszkodliwianie  

10.1 
Organizacja kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z 
odpadami zawierającymi azbest 
(W) 

gmina, powiat 2005-2008 0,5 0,5 0,5 0,5 

gmina, powiat, 
Powiatowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Ilość wydanych folderów i ulotek 
informacyjnych, ilość 

zorganizowanych spotkań 
informacyjnych 

10.2 
Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
(W) 

gmina   2005-2008 10,0 środki własne gminy
Istnienie gminnego programu 

usuwania wyrobów zawierających 
azbest 

10.3 
Opracowanie gminnego programu ochrony przed szkodliwością 
azbestu 
 (W) 

gmina   2005-2008 7,0 środki własne gminy Istnienie gminnego programu 
ochrony przed szkodliwością azbestu 

10.4 
Monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z 
wyrobami zawierającymi azbest  
(W) 

gmina      2005-2008 - - - -

gmina, powiat, 
Powiatowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Istnienie monitoringu usuwania oraz 
prawidłowego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest 
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Szacunkowe koszty w tys. 
PLN Lp. Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
Termin 

realizacji 2005 2006 2007 2008 

Źródła 
finansowania Wskaźnik monitoringu 

11. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów medycznych 

11.1 

Minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów 
medycznych, wymagających szczególnych metod 
unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, 
poprzez segregację odpadów u źródła powstawania 
(K) 

placówki medyczne 2005-2008 - - - - 
środki własne 

placówek 
medycznych 

Ilość wytworzonych odpadów 
medycznych wymagających 

termicznego unieszkodliwiania  

11.2 

Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami 
medycznymi np. spalania zakaźnych odpadów medycznych w 
instalacjach nie posiadających urządzeń do oczyszczania gazu 
oraz w piecach centralnego ogrzewania 
(K) 

placówki medyczne 2005-2008 - - - - 
środki własne 

placówek 
medycznych 

% wytworzonych odpadów 
medycznych przekazanych do 

unieszkodliwienia  

11.3 
Stosowanie odpowiednich i aktualnie dostępnych metod 
unieszkodliwiania odpadów medycznych 
(K) 

placówki medyczne 2005-2008 - - - - 
środki własne 

placówek 
medycznych 

Miejsce i sposób unieszkodliwiania 
odpadów medycznych 

12. Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych odpadów po środkach ochrony roślin 

12.1 
Organizacja punktów odbioru opakowań po środkach ochrony 
roślin w punktach ich sprzedaży oraz w GPZON  
(K) 

gmina, gminy 
współpracujące, 

jednostki handlowe, 
przedsiębiorcy 

2005-2008 wkład rzeczowy gminy 
gmina, Fundusze 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Ilość powstałych punktów odbioru 
odpadów, istnienie GPZON, ilość 

zbieranych odpadów 

12.2 Likwidacja magazynu na przeterminowane środki ochrony roślin 
(K) gmina   2005-2008 b.d.

gmina, Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Brak mogilnika na terenie gminy, 
zrekultywowany teren wokół 
zlikwidowanego mogilnika 

13. Odzysk surowców pochodzących z demontażu pojazdów 

13.1 

Prowadzenie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(K) starostwa powiatowe 2005-2008 wkład rzeczowy starostwa 

środki własne 
starostwa 

powiatowego 

Istnienie ewidencji pojazdów 
wycofanych z użytku 
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7. ASPEKTY FINANSOWE  
 
 
 
 
Na koszty związane z gospodarką odpadami składają się wydatki na gromadzenie, 

obiór, sortowanie, transport i unieszkodliwianie.  
Koszty te w przypadku gminy Koniecpol kształtują się następująco: 
 

Tabela 7.1. Koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Koniecpol w latach 
2001-2003 [zł] 

utrzymanie parku maszynowego koszty zatrudnienia koszty związane ze 
składowaniem odpadów Ogółem

2001 35 496,00 64 619,00 26 710,00 126 825,00
2002 22 052,00 19 070,00 36 265,00 77 387,00
2003 49 718,00 21 181,00 64 886,00 135 785,00

Rok
Roczny koszt działalności ZUK 

 
Rys.7.1. Struktura budżetu ZUK w Koniecpolu w latach 2001-2003 
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koszty związane ze
składowaniem odpadów
koszty zatrudnienia

utrzymanie parku
maszynowego

 
 

Koszt funkcjonowania systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 
2003r. wynosił  13,3 zł/M/rok. 
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Tabela 7.2. Koszt zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie [zł] (dane 
ZUK w Koniecpolu) 

odbiór i transport składowanie

2001 28,0 7,5
2002 27,0 23,8
2003 26,0 23,8

Rok
Koszt zbiórki i unieszkodliwiania 1m3 nieselektywnie 

zebranych odpadów komunalnnych [zł]

 
 

W planowanym systemie koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z 
zasadą „zanieczyszczający płaci” ponosić powinien wytwórca odpadów. Wszyscy 
mieszkańcy gminy powinni zostać objęci obowiązkową zbiórką odpadów komunalnych.  

Plan gospodarki odpadami zakłada wprowadzenie wielo-pojemnikowego systemu do 
selektywnej zbiórki czterech strumieni odpadów(szkło kolorowe, szkło białe, tworzywa 
sztuczne, papier) na terenie miasta Koniecpol oraz wprowadzenie systemu kolorowych 
worków do selektywnej zbiórki 4 strumieni odpadów (szkło kolorowe, szkło białe, 
tworzywa sztuczne, balast). Dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów i wymaganych 
limitów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych rozważa się następujące 
zadania: 

1) Szacunkowy koszt zakupu pojemników niezbędnych do wyposażenia 10 gniazd 
– 60 000 zł – koszt zakupu jednego pojemnika 1 500 zł (40szt. pojemników); 
średni czas amortyzacji pojemników to 7 lat, 

2) Makulatura z zabudowy rozproszonej będzie odbierana w paczkach lub 
workach foliowych. Szacunkowy roczny koszt zakupu worków dla wszystkich 
gospodarstw w zabudowie rozproszonej, dla jednego strumienia odpadów 
wynosi 8 000,00 zł (ok. 1300 gospodarstw, koszt zakupu jednej sztuki worka 
0,40-0,50zł), 

3) Koszt zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych i medycznych  
2 000,00 zł, 

4) Szacunkowy koszt zakupu wagi samochodowej – 50 000,00 zł, 
5) Szacunkowy koszt wykonania brodzika do mycia nadwozia taboru 

transportowego – 15 000,00 zł, 
6) Szacunkowy koszt zakupu kompaktora – 600 000,00 zł, 
7) Szacunkowy koszt zakupu belownicy do makulatury i tworzyw sztucznych –  

30 000,00 zł, 
8) Szacunkowy koszt organizacji, budowy i wyposażenia Gminnego Punktu 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 75 000 zł, 
9) Szacunkowy roczny koszt zbiórki i unieszkodliwiania zebranych nieselektywnie 

odpadów – 150 000,00 zł (dane ZUK w Koniecpolu), 
10) Szacunkowy roczny koszt unieszkodliwiania i transportu zebranych odpadów 

niebezpiecznych –  5 000,00 zł, 
11) Odpady zebrane selektywnie są odbierane bezpłatnie – koszt zbiórki i odzysku 

1m3 wynosi około 50zł (dane ZUK w Koniecpolu), 
12) Szacunkowy koszt likwidacji i rekultywacji tzw. „dzikich wysypisk” – 40 zł/m2 
 
Dzięki wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina zyska środki 

finansowe zaoszczędzone na składowaniu – oszczędności związane z transportem, 
eksploatacją składowiska, amortyzacją kosztów budowy, rekultywacją składowiska. 

Relatywny koszt zbiórki i wywozu odpadów nie powinien się zmienić poza zmianą 
związaną ze wzrostem inflacji.  

Środki finansowe zaoszczędzone w ten sposób można będzie przeznaczyć na 
rozwój kampanii edukacji ekologicznej oraz sukcesywne zakupy nowych pojemników. 
Przy zwiększających się wskaźnikach odzysku surowców wtórnych oraz kompostowania 
frakcji organicznych mimo rosnącej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ich ilość 
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trafiająca na składowisko powinna pozostawać na tym samym poziomie lub nawet 
zmniejszać się. Z tego tytułu zmniejszą się koszty ponoszone przez budżet ZUK na 
opłaty za składowanie.  

Należy zachować zachęty ekonomiczne dla selektywnej zbiórki odpadów. 
Mieszkańcy powinni być świadomi kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz 
odpowiedzialności jaka spoczywa na wytwórcach odpadów. Powszechna wśród 
mieszkańców powinna być świadomość, że selektywna zbiórka odpadów jest 
uzasadniona zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. 

Art. 16. Ustawy o odpadach mówi, że przedsięwzięcia związane z 
unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie 
gospodarki odpadami. 

Szczegółowa analiza źródeł finansowania została przedstawiona w Rozdziale 7. 
„Aspekty ekonomiczne wdrażania programu” Programu ochrony środowiska dla gminy 
Koniecpol. 
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8. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA GMINNEGO PLANU 
GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 
 
 
 
W wyniku realizacji planu przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

odpadami na terenie gminy Koniecpol. Gminny plan zakłada w długim horyzoncie 
czasowym odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie 
gminy, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami nagromadzonymi wcześniej i 
rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku nieprawidłowej gospodarki odpadami. 

Przewidziane w planie objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 
wszystkich mieszkańców gminy w znacznym stopniu ograniczy problem 
niekontrolowanego wywozu odpadów na tzw. „dzikie wysypiska”. Największe zagrożenie 
wynikające z takiego pozbywania się odpadów stwarzają odpady niebezpieczne 
deponowane na tych wysypiskach. Zorganizowany system zbiórki odpadów 
komunalnych pozwoli na eliminację niekorzystnego oddziaływania takich miejsc na 
środowisko, do jakich należy zaliczyć: 

- eutrofizację wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich toksyczne skażenie, 
- degradację i toksyczne skażenie gleb, 
- zagrożenie sanitarne. 
Pośrednio zbiórka odpadów komunalnych ograniczając tzw. „zaśmiecanie 

środowiska naturalnego” wpłynie również na ochronę krajobrazu gminy, a także na 
poprawę jej estetyki. 

Założeniem planu jest rozwój segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. Powstałe 
odpady będą segregowane „u źródła” oraz w sortowni planowanej do budowy przy 
składowisku w Radoszewnicy lub Młynku Sobuczynie. Rozwój tego systemu w 
pierwszym rzędzie przyczyni się do racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
naturalnego oraz ograniczy ilość niesegregowanych odpadów komunalnych kierowanych 
na składowisko w Radoszewnicy, poprzez zwiększenie ilość odpadów poddawanych 
procesom odzysku i unieszkodliwiania innym niż składowanie. Ma to szczególnie istotne 
znaczenie z uwagi na prognozowany stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów w 
gminie (około 1-2% rocznie), gdyż pozwoli znacznie wydłużyć czasu eksploatacji 
składowiska oraz zmniejszyć obciążenie środowiska wynikające z zagrożeń i 
uciążliwości składowania odpadów. 

Pożądaną formą wprowadzanego w gminie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych jest segregacja „u źródła”. System ten jest najbardziej efektywny, a 
jednocześnie minimalizuje negatywne oddziaływanie zbiorowych miejsc gromadzenia 
odpadów tzw. gniazd. Miejsca takie wskutek ich nieprawidłowej eksploatacji mogą być 
źródłem powstania zagrożeń tj. zaprószenie ognia, emisja hałasu, skażenie środowiska.  

Selektywne zbieranie odpadów doprowadzi również do eliminacji odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Obecnie najpowszechniejszym 
sposobem pozbywania się tych odpadów jest deponowane ich w środowisku wraz z 
odpadami komunalnymi, spalane w paleniskach domowych oraz wysypywane i 
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wylewane do systemów kanalizacyjnych. Wszystkie te działania są wielce niewłaściwe z 
punktu ochrony środowiska. Składowanie odpadów niebezpiecznych wraz z odpadami 
komunalnymi, często na niezabezpieczonych składowiskach, powoduje migrację 
zanieczyszczeń głównie do wód podziemnych, ale również skażenie powietrza i gleby. 
Ponadto pozostawienie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 
zakłóca procesy biochemiczne zachodzące w złożu składowiska i powoduje, że całość 
odpadów  w złożu nabiera często cech odpadów niebezpiecznych. Wydzielenie tych 
odpadów zmniejszy więc szkodliwości odpadów trafiających na składowisko, a tym 
samym ograniczy stopień uciążliwości tego obiektu na środowisko. System segregacji i 
selektywnej zbiórki rozwiązuje także problem innych szczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych tj. odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych. Zaproponowane 
w planie rozwiązania zagospodarowania tych odpadów przyczynią się przede wszystkim 
do ochrony powierzchni ziemi przed niekontrolowanym i nielegalnym deponowaniem ich 
w środowisku. 

Kolejnym założeniem planu jest wprowadzanie i upowszechnianie wykorzystywania 
odpadów organicznych poprzez kompostowanie. W wyniku tego procesu redukuje się 
masę odpadów biodegradowalnych  trafiających na składowisko, a co się z tym wiąże 
zmniejsza niekorzystne skutki takiego unieszkodliwiania tj.: odcieki ze składowiska, 
emisja gazu składowiskowego, zajmowanie powierzchni i obniżanie walorów 
krajobrazowych gminy. Dodatkową korzyścią wynikającą z budowy kompostowni 
indywidualnych jest produkcja humusu wykorzystywanego do celów nawozowych oraz 
rekultywacji terenów zdegradowanych.  

Funkcjonowanie składowiska odpadów w Radoszewnicy będzie wiązać się z jego 
negatywnym oddziaływaniem na poszczególne elementy środowiska. Do zagrożeń tych 
można zaliczyć: 

- w obszarze hydrosfery: zwiększone ryzyko wystąpienia skażenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

- w obszarze atmosfery: niekontrolowaną emisją biogazu, zwiększoną emisją 
odorów, zwiększony poziom hałasu przemysłowego oraz hałasu pochodzącego 
ze wzmożonego ruchu kołowego samochodów transportujących odpady, 

- w obszarze biosfery: zanieczyszczenie odpadami rozwiewanymi przez wiatr 
oraz gubionymi w czasie transportu na obszarach przylegających do 
składowiska i ciągów komunikacyjnych prowadzących do składowiska, 

- zwiększenie liczby ptactwa, gryzoni i insektów  bytujących na składowisku. 
W przypadku zaniechania realizacji zadań zawartych w planie, istniejący system 

gospodarki odpadami nie będzie podlegał doskonaleniu i rozwojowi. Z upływem czasu 
nie będzie on zdolny zapewnić właściwego sposobu unieszkodliwiania i zbiórki rosnącej 
masy odpadów. Sytuacja taka skutkować będzie pogarszającym się stanem środowiska 
naturalnego w wyniku niekontrolowanego deponowania odpadów w środowisku oraz 
wzrostem negatywnego oddziaływania istniejącego składowiska. 

Z przedstawionej powyżej analizy oddziaływania gminnego planu gospodarki 
odpadami na środowisko wynika, że jego wdrożenie nie przyczyni się, do powstania 
nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy. Przewiduje się, iż jego 
prawidłowa realizacja w porównaniu do stanu wyjściowego gospodarki odpadami na 
terenie gminy, przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji 
antropopresji na środowisko.  
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9. MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU 
 
 
 
 

9.1. Aktualizacja i modyfikacja Planu 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach Plan Gospodarki Odpadami powinien być 

weryfikowany co 4 lata. Weryfikacji podlega całość Planu, łącznie z jego warunkami, 
założeniami i innymi danymi wyjściowymi w celu sprawdzenia, czy nadal są aktualne. 
Weryfikacji powinna zostać również poddana polityka, cele i zadania.  

Zweryfikowany Plan powinien zawierać nowy opis istniejącego stanu gospodarki 
odpadami oraz aktualizację programu długoterminowego, a zwłaszcza 
krótkoterminowego planu działań wraz z analizą oddziaływań. Po zaopiniowaniu 
ostatecznie zaktualizowany Plan zostanie w drodze uchwały zatwierdzony przez Radę 
Gminy. 

Jeżeli założenia lub dane podstawowe ulegną istotnym zmianom lub jeśli zajdą 
jakiekolwiek inne istotne zmiany mogące uniemożliwić wdrożenie obecnego Planu, 
weryfikacja może być przeprowadzona przed upływem wymaganego ustawowo 
czteroletniego okresu. 

 
9.2. Raportowanie wdrażania Planu 

 
Zgodnie z ustawą o odpadach organ wykonawczy gminy jest zobowiązany składać 

Radzie Gminy raport z realizacji wdrażania Planu raz na 2 lata. Raport powinien 
zawierać informacje o wykonaniu jakościowych i ilościowych zadań postawionych w 
Planie Gospodarki Odpadami. Ponadto raport powinien zawierać opis postępu we 
wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie działania. W sprawozdaniu 
mogą się również znaleźć informacje dotyczące spodziewanych zmian, np. w 
założeniach podstawowych, alokacjach budżetu i nowych wymogach prawnych, 
wymagających wprowadzenia nowych inicjatyw lub weryfikacji Planu.  

 
9.3. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu 

 
Podstawą właściwego systemu monitorowania i oceny realizacji Planu jest dobry 

system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i 
zmiany presji na środowisko, a także na  wskaźnikach świadomości społecznej. W Tabeli 
9.1 zaproponowano istotne wskaźniki efektywności realizacji Planu, przyjmując że lista ta 
może być sukcesywnie modyfikowana. W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa 
ocena efektywności realizacji Planu, a na podstawie tej oceny – aktualizacja Planu. 
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Tabela 9.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami 
Wskaźnik Jednostka

Ilość w ytw arzanych odpadów  komunalnych/1 mieszkańca/rok Mg/M/rok
Udział mieszkańców  objetych zorganizow anym zbieraniem odpadów  
komunalnych

%

Udział mieszkańców  objetych selektyw ną zbiórką odpadów %
Udział odpadów  z sektora komunalnego składow anych na 
składow iskach

%

Ilość w ytw orzonych odpadów  niebezpiecznych/1 mieszkańca/rok Mg/M/rok
Stopień odzysku i unieszkodliw ienia odpadów  niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów  komunalnych

%

Stopień odzysku i unieszkodliw iania odpadów  komunalnych ulegających 
biodegradacji

%

Stopień odzysku i recyklingu odpadów  opakow aniw ych %
Udział zagospodarow anych osadów  ściekow ych %
Udział odpadów  z sektora gospodarczego składow anych na 
składow iskach

%

Stopień w ykorzystania gospodarczego odpadów  przemysłow ych %
Ilość podmiotów  gospodarczych stosujących bezodpadow e i 
małoodpadow e systemy produkcji

liczba

Ilość w ytw arzanych odpadów  medycznych Mg 
Ilość punktów  gromadzenia odpadów  niebezpiecznych liczba

Ilość przeprow adzonych akcji informacyjno-edukacyjnych w  zakresie 
gospodarki odpadami

liczba

Jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych opis
Udział społeczeństw a w  działaniach na rzecz popraw y gospodarki 
odpadami w g oceny jakościow ej

%

Ilość interw encji (w niosków ) zgłaszanych przez mieszkańców  (np. 
dzikie w ysypiska)

liczba

A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko

 B. Wskaźniki świadomości społecznej

 
 
 

9.4. Wojewódzka baza danych o odpadach 
 
Ustawa o odpadach (art. 37) definiuje system monitoringu oparty na bazach danych 

o odpadach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie. Bazy te tworzone są na 
podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji 
uzyskanych od wojewodów i starostów. Bazy zawierają informacje dotyczące 
wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w 
zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. System pozwala na prowadzenie 
kontroli nad ilością, rodzajem oraz sposobem zagospodarowania odpadów, stopniem 
wykorzystania urządzeń  i instalacji do ich zagospodarowania. System monitorowania 
ułatwia podejmowanie decyzji mających na celu właściwe ukierunkowanie działań 
związanych z gospodarką odpadami na terenie województwa, na różnych szczeblach – 
w tym również na szczeblu gminnym.  

Władze gminy powinny współuczestniczyć w tworzeniu i wykorzystywać zbierane w 
tych bazach dane. System ten stanowi podstawowe źródło informacji o odpadach i 
powinien być wykorzystywany przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów 
gospodarki odpadami.  

 

72 



Plan gospodarki odpadami dla gminy  Koniecpol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
 
 
Plan gospodarki odpadami dla gminy Koniecpol jest dokumentem uchwalanym przez 

Radę Gminy dla realizacji polityki ekologicznej państwa. Plan został sporządzony 
zgodnie z wymogami określonymi Ustawie o odpadach oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.  

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika że od kilku lat na 
terenie gminy są podejmowane działania organizacyjne i inwestycyjne na rzecz 
systemowego rozwiązania problemu odpadów.  

Odpady komunalne z terenu gminy są odbierane przez Zakład Usług Komunalnych 
w Koniecpolu posiadający stosowne zezwolenia. Odpady te są zbierane do ponad 600 
pojemników o pojemności od 0.08m3 do 1,1m3. Nieselektywnie zebrane odpady 
komunalne są deponowane na składowisku odpadów w Radoszewnicy. Na terenie 
gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 
selektywnie odbierana jest stłuczka szklana, tworzywa sztuczne oraz złom. System 
selektywnej zbiórki składa się z 10 pojemników o kubaturze 1,1m3 na szkło i tworzywa 
sztuczne. Zebrane selektywnie surowce wtórne są sprzedawane prywatnemu odbiorcy.  

Na podstawie prognozy demograficznej GUS oraz prognozy zmian wskaźników 
nagromadzenia poszczególnych grup odpadów sporządzono prognozę wytwarzania 
odpadów na terenie gminy z uwzględnieniem jej miejsko-wiejskiego charakteru. Z 
prognozy wynika, że ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy w rozpatrywanym 
horyzoncie czasowym będzie rosnąć w tempie około 1-2% rocznie. 

Przedstawiono działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
ograniczania ich ilości i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Zaproponowano dalszy rozwój i doskonalenie istniejącego systemu gospodarki 
odpadami. Projektowany system zakłada docelowo selektywną zbiórkę „u źródła” 
papieru, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych 
oraz budowlanych. Na składowisko będą trafiać tylko te masy odpadów, których nie 
można poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami.  

System gospodarki odpadami na terenie gminy będzie rozwijał się w oparciu o 
istniejące składowisko odpadów w Radoszewnicy.  

Zadaniami strategicznymi dla gminy wynikającymi z planu jest ograniczenie ilości 
powstających odpadów, wzrost ich gospodarczego wykorzystania oraz edukacja 
ekologiczna mieszkańców.  

Dla zadań krótkookresowych (2005-2008) opracowano harmonogram rzeczowo-
finansowy. Niektóre z zadań ujętych w harmonogramie są przewidziane do realizacji 
wspólnie z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi. 

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania planu na środowisko wynika, że realizacja 
planu nie przyczyni się pogorszenia stanu środowiska gminy, wpłynie natomiast na 
wzrost ochrony powierzchni ziemi i surowców naturalnych oraz zmniejszy zagrożenia dla 
wód podziemnych.  
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Monitoring i ocena wdrażania planu opierać będzie się na konkretnych wskaźnikach 
zaproponowanych w rozdziale 9. Z realizacji planu Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 
przedstawi Radzie Gminy raport z wykonania planu raz na dwa lata. Ustawodawca 
przewiduje aktualizację niniejszego dokumentu co cztery lata. 

 
Projekt planu podlega opiniowaniu przez zarząd powiatu i zarząd województwa. 
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