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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Informacja została opracowana przez firmę ALBEKO w Opolu przy udziale pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Ozimek.  



 

 5 

3. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych 
poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku 
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: 

 gospodarstwa domowe, 
 obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”                 

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

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

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

poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2009-2010 
 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

2009 rok 2010 rok 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

15 Odpady opakowaniowe 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności - bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

0,184 D10 0,090 D10 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
20 01 31* 
20 01 32 Przeterminowane leki 0,002 D10 0,050 D10 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

4 067,150 D5 4 631,457 D5 

ŁĄCZNIE GMINA OZIMEK: 4 067,336 Mg/rok 4 631,597 Mg/rok 

 
Podsumowanie: 
 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
Ozimek jest składowanie. 
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Na podstawie przedstawionych w tabeli nr 1 danych można zauważyć, iż ilość odpadów komunalnych 
poddanych procesowi unieszkodliwiania w 2010 r. wzrosła w stosunku do 2009 r. o ok. 13,87%. 
Przyczynami takiego stanu mogły być następujące czynniki: 
 niepełne dane odnośnie ilości odebranych odpadów za 2009 r. – jedna z firm posiadających 

zezwolenie na odbiór odpadów zakończyła działalność, nie przekazując sprawozdania do Urzędu 
Miasta i Gminy, 

 wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa – mniejsza ilość odpadów zagospodarowywana 
jest w sposób niewłaściwy, natomiast większa ilość odbierana jest przez uprawnione podmioty, 

 wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych. 
 
Tabela nr 2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Ozimek, poddanych 

poszczególnym procesom odzysku w latach 2009-2010 
 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

2009 rok 2010 rok 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
odzysku 

13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych) 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 0,115 R9 0,020 R9 

15 Odpady opakowaniowe 

15 01 04 
Opakowania z aluminium 0,003 R15 0,003 R15 
Opakowania ze stali, w tym           
z blachy stalowej 5,700 R15 14,460 R15 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 0,225 R15 0,077 R15 

15 01 01 Opakowania z papieru                     
i tektury 32,660 R15 34,966 R15 

15 01 07 Opakowania ze szkła 45,980 R15 43,968 R15 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 20,635 R15 25,694 R15 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 0,012 R15 0,005 R15 

20 01 33* 
20 01 34 Zużyte baterie 0,420 R14 0,187 R14 

20 01 35* 
20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 2,900 R15 1,700 R15 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 63,130 R1 68,683 R1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 96,340 R15 290,620 R15 

ŁĄCZNIE GMINA OZIMEK: 268,120 Mg/rok 480,083 Mg/rok 

 
Podsumowanie: 
W analizowanych latach ogólna ilość odpadów przekazanych do odzysku wzrosła o ok. 79%.  
Przyczyną takiego wzrostu jest zebranie znacznych ilości odpadów wielkogabarytowych w 2010 r. 
Odpady te stanowiły ok. 35,9% w 2009 r. i ok. 60,5% w 2010 r. – wszystkich odpadów pochodzących 
z sektora komunalnego, zebranych na terenie gminy Ozimek i przekazanych do odzysku. 
Poza odpadami wielkogabarytowymi, największy udział wśród zawartych w Tabeli 2 miały odpady 
opakowaniowe z: papieru, tworzyw sztucznych i szkła – w analizowanych latach ich ilość utrzymywała 
się na zbliżonym poziomie.  
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Oznaczenia do tabel 1-2: 
* - odpady niebezpieczne 
 
PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne, 
D10 - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. 
 
DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA WYKORZYSTANIU ODPADÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI LUB 
PROWADZĄCE DO ODZYSKANIA Z ODPADÓW SUBSTANCJI LUB MATERIAŁÓW LUB ENERGII WRAZ      
Z ICH WYKORZYSTANIEM 
R1 - wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, 
R9 - powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju, 
R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, 
R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. 

4. Ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
 
Wprowadzenie 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z dnia 14 września 2010 roku 
Dz.U. Nr 185 poz. 1243) odpady komunalne ulegające biodegradacji definiuje się jako: „domowe 
odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady 
pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych ulegające biodegradacji”, natomiast 
odpady ulegające biodegradacji to: „odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów”. 
 
Uwarunkowania prawne 
 
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić 
wagowo: 

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

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

 
1) Liczba ludności w gminie w 1995 r. (w/g GUS): 

 w mieście – 10 953 osoby, 
 na terenach wiejskich – 11 593 osoby. 

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

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

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

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

 miasto – 1 273 Mg, 
 wieś – 409 Mg, 
 razem gmina – 1 682 Mg, 

 
Wyznaczenie ilości odpadów biodegradowalnych zeskładowanej w 2010 r. 
 
Ilość odpadów biodegradowalnych, która poddana została unieszkodliwianiu poprzez składowanie               
w 2010 r., wyznaczono przyjmując następujące dane i założenia: 

 liczba ludności na koniec 2010 r.:  
 miasto – 9 280 osób, 
 wieś – 10 795 osób, 

 wartość jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Ozimek              
w 2010 r. (oszacowana na podstawie zebranych ilości odpadów komunalnych): 
 miasto – 370 kg/M/rok, 
 wieś –  270 kg/M/rok, 

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

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

 ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowana przez mieszkańców we własnym 
zakresie BZ: 

 
 dla terenów miejskich BZM – 25% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji 

(BWM): 
 

BZM = 25% * BWM, 
 

 dla terenów wiejskich BZW – 70% (zgodnie z KPGO) wytworzonych odpadów ulegających 
biodegradacji (BWW): 

 
BZW = 70% * BWW, 

 
 przyjęty odsetek bioodpadów wykorzystanych przez mieszkańców miasta we własnym 

zakresie podyktowany był następującymi uwarunkowaniami: 
o liczba ludności miasta nie przekracza 10 tys.,  
o w mieście przeważa zabudowa jednorodzinna, 
o część gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej miasta nie odbiega 

charakterem od gospodarstw domowych znajdujących się na obszarach wiejskich.  
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 ilość bioodpadów poddanych składowaniu: 
 

BS = BW – (BZM + BZW + BO), 
  

gdzie: 
BS – ilość bioodpadów poddanych składowaniu, 
BW – ilość wytworzonych bioodpadów, 
BZM – ilość bioodpadów zagospodarowanych przez mieszkańców we własnym zakresie na 
terenie miasta, 
BZW – ilość bioodpadów zagospodarowanych przez mieszkańców we własnym zakresie 
właściwy na obszarach wiejskich, 
BO – ilość bioodpadów przekazanych do odzysku, wykazana przez podmioty odbierające 
odpady. 

  
Tabela nr 3. Ilość odpadów ulegających biodegradacji zeskładowana w 2010 r. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

miasto wieś 

Liczba ludności w 2010 r. 9 280 10 795 

Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych [Mg/M/rok] 0,370 0,270 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] 3 434 2 915 

Odsetek odpadów biodegradowalnych w stosunku do wytworzonych odpadów 
komunalnych [%] 57 36 

Ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych [Mg/rok] 1 957 1 049 

Odsetek odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców we 
własnym zakresie [%] 25 70 

Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców                       
we własnym zakresie [Mg/rok] 489 734 

Ilość odpadów biodegradowalnych przekazanych do odzysku, wykazana przez 
podmioty odbierające odpady [Mg/rok] 104 

Ilość odpadów biodegradowalnych poddana składowaniu [Mg] 
– GMINA RAZEM 1 679 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania [Mg] 1 273 409 
Ilość odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania [Mg] 
– GMINA RAZEM 1 682 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w opracowaniu wskaźników 
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Rysunek nr 1. Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji 
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5. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów 

5.1. Składowiska odpadów 
 
Na terenie Gminy Ozimek nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady zebrane              
z obszaru gminy kierowane są na składowiska odpadów w Opolu i w Kielczy oraz do Zakładu 
Produkcji Paliwa Alternatywnego w Opolu. 

 
Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Dylakach – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. 
 
Na terenie gminy Ozimek funkcjonowało składowisko odpadów komunalnych w Dylakach. 
Składowisko było eksploatowane w latach 1995-2005. Gmina została zobowiązana do 
przeprowadzenia rekultywacji decyzją Marszałka Województwa nr DOŚ.IV. AK.7638-4-5/08 z dnia 
27.03.2008 r. Rekultywacja przebiegała w następujących etapach: 

 rekultywacja techniczna – ukształtowanie bryły złoża, ułożenie poziomego drenażu 
odgazowującego na wierzchowinie, wykonanie studni odgazowującej oraz ułożenie warstw 
przykrywających na ukształtowanym złożu odpadów, 

 rekultywacja biologiczna – prace agrotechniczne mające na celu przygotowanie gruntu                     
w warstwie przykrywającej przed wysiewem traw, wysiew traw oraz zabiegi pielęgnacyjne; 
rekultywacja biologiczna została zakończona w maju 2010 r. 

 
Obecnie prowadzony jest  monitoring terenu – szczegóły w tabeli nr 7 pkt. 10. 
 

5.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania 
odpadów 

 
Na terenie Gminy Ozimek istnieją następujące instalacje (zakłady), w których odzyskowi poddawane 
są m.in. odpady pochodzące z sektora komunalnego: 

1. Huta Szkła „Jedlice” S.A., Jedlice k/Ozimka, 
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka.  
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Charakterystyki powyższych instalacji zamieszczono w tabeli nr 4. 
 

Tabela nr 4. Wykaz instalacji (zakładów), w których odzyskowi poddawane są odpady z sektora 
komunalnego, znajdujące się na terenie Gminy Ozimek – stan na 31.12.2010 r. 

 

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Kod odpadu 

Ilość 
odpadów                       

przewidziana 
do odzysku 

[Mg/rok]  

Rodzaj 
procesu 
odzysku  

1. Huta Szkła „Jedlice” S.A. Jedlice k/Ozimka 
101112 
150107 
200102 

30 660 R5 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. 

Antoniów 
k/Ozimka 

100101 
100908 
120117 
170107 
170504 
190802 
190805 

10 
500 
450 
600 
200 
100 

1 500 

R14 

 

6. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki 
odpadami na lata 2009-2010 
 
W obowiązującym obecnie Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ozimek, uchwalonym przez 
Radę Miejską odpowiednio w 2010 r., dla zrealizowania celów założonych w Planach wyższego rzędu 
wyznaczono propozycję działań, które miały zapewnić kompleksowość i trwałość projektowanego 
systemu.  
Stan realizacji działań ujętych we wspomnianym dokumencie, przewidzianych do realizacji                      
w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w poniższych tabelach. 
 

Tabela nr 5. Zestawienie informacji o podjętych uchwałach dotyczących gospodarki odpadami           
na terenie gminy 

 
Gminny plan gospodarki odpadami 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ozimek” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Miejskiej                
w Ozimku z dnia 21 listopada 2005 r. 

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami 
„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ozimek” została przyjęta Uchwałą Nr XLI/392/10 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2010 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Ozimek został przyjęty Uchwałą Nr IV/19/07 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2007 r. 
Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Zarządzeniem Nr 46/06 Burmistrza Ozimka z dnia 7 września 2006 r. określono i podano do publicznej 
wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
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Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ozimek zawarto w tabeli nr 6. 
 

Tabela nr  6. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Ozimek – stan na dzień 31.12.2010 r. 

 
Tabela nr 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Ozimek w latach 2009-2010 
 

1) Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na poletkach oczyszczalni ścieków                     
w Antoniowie 

W latach 2009-2010 nie zrealizowano zadania. 

2) Współtworzenie i udział gminy w strukturze ponadgminnej - regionie gospodarki odpadami 
komunalnymi 

3) Współtworzenie regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów (w ramach RGOK) 
Gmina Ozimek wg zapisów w APGOWO została przyporządkowana do Centralnego Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi z centrum wiodącym w Opolu. 
Miejscem przeznaczonym pod lokalizację zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO) jest teren Miejskiego 
składowiska odpadów w Opolu, eksploatowanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy 
ul. Podmiejskiej 69.  
Instalacją uzupełniającą będzie Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych (moc przerobowa: 100 000 Mg/rok 
odpadów komunalnych), której właścicielem jest Firma REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu                          
przy Al. Przyjaźni 9. 
 
W związku z realizacją zadań, jakie stawiane są przed władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego, 

Lp. Nazwa jednostki, dane adresowe 
Rodzaj 

wywożonych 
odpadów 

Numer decyzji, 
data wydania 

Termin 
obowiązywania 

1.* REMONDIS Opole Sp. z o.o. 
AL. Przyjaźni 9, 45-573 Opole stałe ZOR.K.6431-1/06 

z 07.09.2006 r. 01.08.2016 r. 

2.* 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej           
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Antoniów 

stałe ZOR.K.6431-3/07 
z 15.10.2007 r. 15.10.2017 r. 

3.* Strach i Synowie Sp. z o.o., 
ul. Bór 137, 42-202 Częstochowa stałe  ZOR.K.6431-3/09          

z 14.07.2009 r. 14.07.2019 r. 

4. SITA Częstochowa Sp. z o.o., 
ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa stałe ZOR.K.6431-2/09               

z 15.05.2009 r. 15.05.2019 r. 

5. 
Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków 
Wiesław Strach 
ul. Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa 

stałe ZOR.K.6431-4/09             
z 16.07.2009 r. 16.07.2019 r. 

6. REMONDIS Opole Sp. z o.o. 
AL. Przyjaźni 9, 45-573 Opole ciekłe ZOR.K.6431-2/06             

z 07.09.2006 r. 01.08.2016 r. 

7. TOI TOI Polska Sp. z o.o., Przedstawicielstwo 
Opole, ul. Kępska 12, 45-130 Opole, ciekłe ZOR.K.6431-1/07             

z 07.03.2007 r. 07.03.2017 r. 

8. WC SERWIS Beata Bańska,  
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze ciekłe ZOR.K.6431-3/06             

z 20.11.2006 r. 20.11.2016 r. 

9.* 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej           
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Antoniów 

ciekłe ZOR.K.6431-4/07             
z 15.10.2007 r. 15.10.2017 r. 

10.* Firma Usługowa „SOCHOR” Antoni Sochor,   
ul. Klasztorna 4, 46-042 Szczedrzyk ciekłe ZOR.K.6431-1/09               

z 30.04.2009 r. 01.05.2019 r. 

* - firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, które mają aktualnie podpisane umowy                
z właścicielami nieruchomości 
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powiatowego i gminnego oraz wyznaczonymi przez Unię Europejską limitami redukcji odpadów kierowanych 
na składowiska – zachodzi konieczność powołania organizacji skupiającej kilkanaście gmin, która przejmie od 
gmin zadania związane z gospodarowaniem odpadami – Związku Międzygminnego. 
 
PLANY I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 
W ramach rozbudowy składowiska i utworzenia ZZO przewidziane są następujące inwestycje: 

 bioelektrownia, która ma powstać na bazie kwatery składowania nr 1 (zamkniętej w czerwcu 2009 r.), 
jej działanie będzie polegało na zamianie emitowanego z kwatery biogazu na energię elektryczną i 
cieplną, 

 instalacja bio-mechaniczna, działająca w oparciu o system bram, która przetwarzać będzie odpady 
kuchenne; kompostowanie będzie zachodziło w bioreaktorach, 

 magazyn odpadów niebezpiecznych, który służyć będzie do tymczasowego przechowywania 
wysegregowanych z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, jak również odpadów ze 
zdarzeń losowych lub porzuceń przez nieznanych sprawców, przed przekazaniem ich do 
unieszkodliwienia.  

 
ZASIĘG OBSŁUGI ZZO 
Gminy objęte działalnością ZZO: Olszanka, Lewin Brzeski, Niemodlin, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, 
Popielów, Dobrzeń Wielki, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Opole. 
 
Po powstaniu ZZO, gminy należące do obszaru jego obsługi skierują cały strumień odpadów do 
nowopowstałej instalacji, co umożliwi gminom spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku 
poszczególnych rodzajów odpadów. 

4) Objęcie zorganizowanym systemem zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców gminy 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na 
odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. Stroną umowy może być każdy 
przedsiębiorca posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. W zezwoleniu określa się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.  
 
W latach 2009-2010 na terenie gminy Ozimek umowami na odbiór odpadów komunalnych objęte było 98% 
mieszkańców. 

5) 
Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych (w tym – niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych) oraz rozwój 
tego systemu 

Na terenie gminy Ozimek selektywny system zbiórki odpadów obejmuje 100% mieszkańców i złożony jest                 
z dwóch sposobów ich zbierania: 

 system donoszenia (pojemnikowy - tzw. „gniazda”) – mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej donoszą 
do ustawionych w wyznaczonych punktach gminy kolorowych pojemników, odpady typu: szkło, 
tworzywa sztuczne, papier i tektura (głównie opakowaniowe), 

 system workowy (tzw. „u źródła”) – mieszkańcy posesji jednorodzinnych zbierają do kolorowych 
worków odpady typu: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura (głównie opakowaniowe); ponadto 
mieszkańcy mają możliwość wrzucania do worka z tworzywami sztucznymi – opakowania z metali. 

 
Ze sprawozdań o rodzajach i ilości zebranych odpadów opakowaniowych, które zostały przekazane                           
do odzysku i recyklingu z terenu gminy Ozimek wynika, że ilości te kształtowały się następująco: 
2009 r.:   

 opakowania z tworzyw sztucznych – 37,544 Mg, 
 opakowania z aluminium – 0,003 Mg, 
 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej – 5,700 Mg, 
 opakowania z papieru i tektury – 20,860 Mg, 
 opakowania ze szkła – 48,780 Mg, 
 opakowania wielomateriałowe – 0,225 Mg, 

- łącznie w 2009 r. – 108,228 Mg, 
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2010 r.:  
 opakowania z tworzyw sztucznych – 25,694 Mg, 
 opakowania z aluminium – 0,003 Mg, 
 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej – 14,460 Mg, 
 opakowania z papieru i tektury – 34,966 Mg, 
 opakowania ze szkła – 43,968 Mg, 
 opakowania wielomateriałowe – 0,077 Mg, 

- łącznie w 2010 r. – 119,168 Mg, 
 
Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
 zużytych baterii w placówkach oświatowych, 
 przeterminowanych leków od ludności w aptekach. 

 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Ozimek odbywa się na dwa sposoby: 

 firma REMONDIS Opole Sp. z o.o. organizuje zbiorki na zasadzie tzw. „wystawek” - odpady z tej grupy 
odbierane są sprzed posesji, w ustalonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie przyjmuje odpady             
z tej grupy na terenie swojej siedziby. 

. 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości odpadów wielkogabarytowych: 

 2009 r. – 96,34 Mg, 
 2010 r. – 290,62 Mg. 

 
ODPADY NIEBEZPIECZNE WYDZIELONE ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Na terenie gminy Ozimek (w analizowanych) latach zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych odbywały się na zasadzie mobilnego kontenera, ustawionego                            
w wyznaczonych punktach gminy zgodnie z przyjętym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem 
(ustawienie kontenera zmieniane było każdego dnia przez okres trwania zbiórki) 
 
Poniżej przedstawiono szczegółowe opisy i wyniki zbiórek poszczególnych rodzajów odpadów z tej grupy. 
 
Zużyte baterie i akumulatory 
Gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami wspiera redystrybucja środków pochodzących z opłaty 
produktowej i depozytowej. W celu zapewnienia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii                           
i akumulatorów przenośnych, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący usługi w zakresie wymiany zużytych 
baterii lub akumulatorów jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjmowania tego rodzaju odpadów. Ponadto są 
tworzone miejsca odbioru, gdzie użytkownik końcowy może oddać bezpłatnie zużyte baterie i akumulatory           
np. w szkołach i placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych oraz siedziby urzędów i instytucji. 
 
Oprócz wspomnianych wyżej zbiórek odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych, zbiórka zużytych baterii na terenie Gminy Ozimek prowadzona jest w ramach współpracy                    
z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Pojemniki na baterie ustawione są w placówkach 
oświatowych. 
 
Zebrano następujące ilości zużytych baterii: 

 2009 r. – 420 kg, 
 2010 r. – 187 kg. 

 
Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach sprzedaży nowych akumulatorów. Punkt sprzedaży, jest 
zobowiązany odebrać od kupującego zużyty akumulator przy sprzedaży nowego akumulatora (zgodnie               
z Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
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niektórymi odpadami). 
 
Przeterminowane leki 
Na terenie gminy Ozimek zbiórka przeterminowanych farmaceutyków od ludności, prowadzona jest w 
aptekach, w których rozstawione zostały specjalnie przystosowane do tego celu pojemniki. W latach 2009-
2010 akcją objęte było 5 aptek: 

 Ozimek, ul. Częstochowska 19, 
 Ozimek, ul. Częstochowska 21, 
 Ozimek, ul. Dłuskiego 1, 
 Ozimek, ul. Opolska 2, 
 Krasiejów, ul. Spóracka 22. 

 
Zebrano następujące ilości przeterminowanych leków od ludności: 

 2009 r. – 2 kg, 
 2010 r. – 50 kg. 

 
Zebrane odpady odbiera specjalistyczna firma posiadająca stosowną decyzję na unieszkodliwianie tego 
rodzaju odpadów. 
 
Przeterminowane pestycydy 
Gmina Ozimek nie zorganizowała dotychczas odrębnej zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Istnieje jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu 
produktów lub pozbycie się tych odpadów w ramach zbiórek odpadów niebezpiecznych. 
 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości opakowań po środkach ochrony roślin: 

 2009 r. – 184 kg, 
 2010 r. – 90 kg. 

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest na terenie gminy Ozimek w ramach zbiórek odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości ZSEiE: 

 2009 r. – 2,90 Mg, 
 2010 r. – 1,70 Mg. 

 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również przez firmy sprzedające sprzęt elektryczny                         
i elektroniczny – przy zakupie nowego sprzętu. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym                        
i elektronicznym kupujący sprzęt dla gospodarstwa domowego oddaje zużyty sprzęt tego samego rodzaju do 
sklepu, sztuka za sztukę, a sprzedający ma obowiązek go nieodpłatnie przyjąć. 

6) Finansowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych ze źródeł 
komunalnych (np. finansowanie zakupu worków do selektywnej zbiórki) 

Gmina finansowała ze swoich środków (w 2009 r. z GFOŚiGW, w 2010 r. z Budżetu Gminy) zbiórki odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w systemie kontenerowym oraz zbiórki 
przeterminowanych leków od ludności w aptekach.  

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

„Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Ozimek” zostało 
opracowane w I kwartale 2009 r. 

8) Wydanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych 
i wydanie decyzji zmierzających do uzyskania pożądanego stanu 

9) Usuwanie „dzikich wysypisk” 
Na obszarze gminy Ozimek dochodzi do powstawania tzw. „dzikich” wysypisk odpadów - czyli nielegalnych 
miejsc składowania bądź magazynowania odpadów.  
 
W latach 2009-2010 zlokalizowano i zlikwidowano następujące ilości „dzikich” wysypisk odpadów: 
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 2009 r. – łącznie 10 miejsc w miejscowościach: Antoniów, Biestrzynnik, Grodziec, Krasiejów, Ozimek, 
Szczedrzyk), 

 2010 r. – łącznie 6 miejsc w miejscowościach: Biestrzynnik, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Schodnia. 
10) Monitoring składowiska odpadów w Dylakach 

Składowisko odpadów komunalnych w Dylakach funkcjonowało do 2005 r. Gmina została zobowiązana              
do przeprowadzenia rekultywacji decyzją Marszałka Województwa nr DOŚ.IV.AK.7638-4-5/08 z dnia 
27.03.2008 r. Rekultywacja składowiska przebiegała w dwóch etapach: rekultywacja techniczna i rekultywacja 
biologiczna (która została zakończona w maju 2010 r.). 
 
Obecnie prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny tego terenu w następującym zakresie: 

 badanie wód podziemnych, 
 badanie wód powierzchniowych, 
 badanie odcieków, 
 badanie składu i emisji gazu składowiskowego, 
 kontrola stateczności zboczy i osiadania składowiska. 

W 2010 r. badania monitoringowe prowadzone były przez firmę SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą              
w Pszczynie. 
 
Ponadto w 2010 r. na obszarze po składowisku, wykonane były pomiary dobowej wysokości opadów 
atmosferycznych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy - Oddział we Wrocławiu.  

11) Akcja edukacyjna wśród mieszkańców gminy na temat związków prawidłowego 
gospodarowania odpadami z ich oddziaływaniem na środowisko 

W latach 2009-2010 na terenie gminy Ozimek realizowane były następujące działania edukacyjno-
informacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 
(zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne):  

 zorganizowanie spotkań i prelekcji pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu  
Miasta i Gminy z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum (2009 i 2010 r.), 

 dotowanie „Tygodnia Ekologicznego” w szkole podstawowej w Antoniowie (2009 i 2010 r.), 
 dotowanie obchodów „Światowego Dnia Ziemi” w szkole podstawowej w Dylakach (2009 i 2010 r.), 
 dotowanie zajęć pod nazwą „Do lasu po zdrowie” w przedszkolu w Krasiejowie, 
 publikowanie artykułów w miesięczniku „Wiadomości Ozimskie” (2009 i 2010 r.), 
 prenumerata miesięcznika „EKOŚWIAT” dla szkół podstawowych (2009 r.), 
 zakup zestawów edukacyjnych dla szkół podstawowych i przedszkoli: „Las i ochrona środowiska”                   

i „Recykling - sprzątanie świata”, „Zwierzęta chronione”, „Ekologia na co dzień”, 
 zakup nagród dla uczestników konkursu agroturystycznego „Zielone lato” (2009 i 2010 r.). 

12) Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”                                   
do zaktualizowanego planu gospodarki odpadami i przepisów prawa 

Obecnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Ozimek został przyjęty Uchwałą 
Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2007 r. 
Rada Miejska nie uchwaliła nowego Regulaminu po przyjęciu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Ozimek”. 

13) 
Dostosowanie wymagań stawianym przedsiębiorcom ubiegających się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości do APGO i „Regulaminu…” oraz dokonanie aktualizacji 

wydanych decyzji 
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określono i podano do 
publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 46/06 Burmistrza Ozimka z dnia 7 września 2006 r. 
Po przyjęciu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ozimek” nie określono nowych wymagań. 
14) Wsparcie kadrowe służb ochrony środowiska 

W latach 2009-2010 w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi nie zatrudniono nowego pracownika                       
ds. ochrony  środowiska i gospodarki odpadami. 
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15) Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
Gmina Ozimek posiada opracowany „Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ozimek na lata 
2008-2032”, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/254/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 listopada 2008 r., 
sporządzony w oparciu o zgłoszenia od osób fizycznych. Ilość wyrobów azbestowych występujących na 
terenie gminy to ok. 40,612 Mg (stan na 31.12.2010 r.), w tym w poszczególnych miejscowościach ilości te 
przedstawiają się następująco: 

 Antoniów – 2,299 Mg, 
 Biestrzynnik – 6,600 Mg, 
 Grodziec – 0,880 Mg, 
 Krasiejów – 17,765 Mg, 
 Krzyżowa Dolina – 2,200 Mg, 
 Mnichus – 0,583 Mg, 
 Nowa Schodnia – 0,330 Mg, 
 Ozimek – 4,642 Mg, 
 Schodnia – 0,825 Mg, 
 Szczedrzyk – 4,488 Mg. 

 
Burmistrz Ozimka Zarządzeniem Nr 17/09 z dn. 12 marca 2009 r. określił wzór umowy dla osób fizycznych 
starających się o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem z terenu gminy Ozimek odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest. W 2009 r. dofinansowanie uzyskało 11 osób na łączną kwotę 6 835,41 zł. 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowany został GFOŚiGW, tym 
samym wspomniane Zarządzenie Burmistrza Ozimka straciło moc prawną.  
 
W 2010 r. dofinansowanie do prac związanych z usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających 
azbest było możliwe jedynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.. 
 
Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ możliwe jest finansowanie lub  dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z działaniami w ochronie środowiska z budżetu gminy: 
1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

 osób fizycznych, 
 wspólnot mieszkaniowych, 
 osób prawnych, 
 przedsiębiorców. 

2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
 
Zasady udzielania dotacji celowej na działania związane m.in. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
określa rada gminy w drodze uchwały. 
Udzielenie dotacji celowej, udzielane będzie na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami 
wymienionymi powyżej. 
Ponadto w poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie                               
z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez: 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW, 
 Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw. 

 
Poza tym osoby fizyczne będące w posiadaniu wyrobów zawierających azbest, powinny corocznie (do                    
31 stycznia) dokonywać aktualizacji danych odnośnie ilości tych wyrobów – przedkładając informację                           
w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej do Urzędu Miasta. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz  wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.). 
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8. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych 
przedsięwzięć 
 

Tabela nr 8. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki 
odpadami w latach 2009-2010 

 

Lp. Nazwa zadania 
Koszty 

poniesione          
w 2009 r. 

[PLN] 

Koszty 
poniesione            
w 2010 r. 

[PLN] 
Źródło finansowania 

1. Likwidacja dzikich wysypisk 
13 805,18 - GFOŚiGW 

- 16 417,27 Budżet Gminy 

2. 
Wspieranie działań zmierzających 
do ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniami 

22 819,08 - GFOŚiGW 

- 24 102,90 Budżet Gminy 

3. 
Monitoring i obsługa zamkniętego 
składowiska odpadów 
komunalnych w Dylakach 

20 410,69 32 093,73 Budżet Gminy 

4. 
Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest 

6 836,41 - GFOŚiGW 

5. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 
komunalnych w systemie 
kontenerowym oraz zbiórka 
przeterminowanych lekarstw 

6 304,98 - GFOŚiGW 

- 8 198,90 Budżet Gminy 

6. 

Analityczne obliczenie 
prognozowanej ilości odpadów 
biodegradowalnych, które będą 
poddawane odzyskowi na terenie 
Gminy Ozimek 

- 3 050,00 Budżet Gminy 

Razem 70 176,34 83 862,80 GFOŚiGW, 
Budżet Gminy 

 

9. Ocena systemu monitoringu 
 

Tabela nr 9. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Osiągnięta wartość 

wskaźnika      
2009 2010 

Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów komunalnych % 98 98 

Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 4 338 5 112 
Masa odpadów komunalnych zebrana selektywnie Mg 205 411 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane 
odpady komunalne Mg 4 130 4 700 

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

% 0 0 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
Osiągnięta wartość 

wskaźnika      
2009 2010 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane, które przetworzono na paliwo alternatywne % 1,5 1,5 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane, składowanych bez przetwarzania % 98,5 98,5 

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
poddanych odzyskowi: 
- bez odzysku organicznego 
- poddanych odzyskowi organicznemu 

% 

 
 

99 
0 

 
 

100 
0 

Odsetek masy zebranych odpadów komunalnych poddanych 
unieszkodliwianiu (poza składowaniem) % 0,004 0,003 

Odsetek masy zebranych odpadów komunalnych poddanych 
składowaniu % 93,8 90,6 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
składowanych na składowisku odpadów Mg  1 679 

Odsetek masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów                  
w stosunku do masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. 

% 75,0 * 74,8 * 

Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację 
instalacji gospodarki odpadami 
- ogółem, w tym: 
- z funduszy UE 

PLN 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

Środki finansowe poniesione na gospodarkę odpadami (koszty 
eksploatacyjne systemu) PLN 70 176,34 83 862,80 

Liczba „dzikich wysypisk” odpadów szt. 10 6 
Udział gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji 
regionalnych zakładów tak/nie nie nie 

* - ze względu na charakter gminy (miejsko-wiejska) przyjęto, iż przyjęto jednak, iż ok. 70% bioodpadów 
wytwarzanych na terenach wiejskich i ok. 25% bioodpadów wytwarzanych na terenie miasta, 
zagospodarowywana jest przez mieszkańców we własnym zakresie: na przydomowych kompostownikach, 
przy skarmianiu zwierząt lub spalana jest w paleniskach domowych (papier i tektura) 

 
Największym problemem w chwili obecnej  jest redukcja ilości bioodpadów kierowanych na 
składowisko. Trudności z osiągnięciem wymaganego poziomu wynika z braku selektywnej zbiórki 
bioodpadów na terenie gminy, do czego przyczynia się brak możliwości ich zagospodarowania.                 
Niezbędne jest jednak wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów, szczególnie na terenie miasta, 
aby było możliwe osiągniecie wymaganych poziomów redukcji składowanych ilości odpadów 
ulegających biodegradacji w kolejnych latach. 
W odniesieniu do bioodpadów zidentyfikowano jeszcze inny problem. Przyjęte w pierwszym KPGO  
wskaźniki wytwarzania odpadów biodegradowalnych w odniesieniu do 1995 r. były oparte na 
teoretycznych założeniach, bo o pełniejszych danych w zakresie gospodarki odpadami można mówić 
dopiero obecnie. Wynika to z braku jakiejś wiarygodnej ewidencji zbieranych odpadów, co 
przekładało się z kolei na błędne szacowania odnośnie wytwarzanych ilości. 
Na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmienił się jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów 
komunalnych oraz skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a co 
za tym idzie również udział w nich bioodpadów. 
Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do trudności w osiągnięciu wymaganego poziomu 
redukcji bioodpadów kierowanych do składowania. 
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10. Podsumowanie 
 
Zadania zaplanowane w obecnie obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ozimek 
realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w: „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 
2010” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”. 
 
Na uwagę zasługują wyniki selektywnych zbiórek odpadów, które wykazały wyraźną tendencję 
wzrostową w stosunku do ubiegłych okresów sprawozdawczych. 
 
Stopień realizacji zadań: 

 na koniec 2010 r. umowami na odbiór odpadów komunalnych objęte było 98% mieszkańców 
gminy, 

 kontynuowano wdrożone we wcześniejszych latach selektywne zbiórki następujących grup 
odpadów: 
- opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
- wielkogabarytowych, 
- niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym m. in.: 

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

 ze względu na brak instalacji do odzysku i unieszkodliwiania bioodpadów, nie wdrożono 
selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych; 
(przyjęto jednak, iż ok. 70% bioodpadów wytwarzanych na terenach wiejskich i ok. 25% 
bioodpadów wytwarzanych na terenie miasta, zagospodarowywana jest przez mieszkańców 
we własnym zakresie np. na przydomowych kompostownikach), 

 realizowano zadania wyznaczone w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, 
 realizowano zdania z zakresu edukacji ekologicznej, 
 zakończono rekultywacje składowiska odpadów w Dylakach. 

 
W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia 
efektu jest wieloletni.  
 
Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi 
biodegradacji: 

 brak objęcia umowami na odbiór odpadów komunalnych 100% mieszkańców Gminy, 
 niewystarczająca liczba oraz moc przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w tym bioodpadów (co przyczynia się do braku organizacji zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji), 

 selektywna zbiórka odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu 
odpadów komunalnych) na terenie gminy stopniowo ulega polepszeniu, jednakże w chwili 
obecnej nie pozwala jeszcze na osiągnięcie wymaganych poziomów, 

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

 zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. poprzez przejęcie przez gminy 
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  wybór 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w drodze przetargu, określenie sposobu 
realizacji obowiązku gminy zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; projekt ustawy o zmianie ustawy                           
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zawierający ww. 
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zmianę systemu, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r.,                              
a następnie skierowany do laski marszałkowskiej w dniu 25 listopada 2010 r., 

 intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych m.in. w związku z koniecznością zapewnienia poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu w wysokości 50% w stosunku do co najmniej papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych i metali z gospodarstw domowych w 2020 r., 

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

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

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców najpóźniej do 2015 r., 

 objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 
2015 r., 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
- w 2013 r. więcej niż 50%, 
- w 2020 r. więcej niż 35%, 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 60% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 r., 

 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 
przynajmniej takich jak papier, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na 
poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r. 

 


