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1. WSTĘP  

 

Perspektywiczny plan gospodarki odpadami stanowi podstawę racjonalnej polityki 

i  działalności rozwojowej gminy w zakresie polepszenia warunków sanitarnych, 

bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami. 

W myśl art. 15 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 

62, poz. 628) niniejszy plan gospodarki odpadami został opracowany zgodnie z polityką 

ekologiczną państwa. Wdrożenie planu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej 

polityce oraz realizację zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenie i 

funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania określone  

w obowiązujących przepisach ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 11 marca 2004r. zawarta z Wójtem 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przez Eko-Efekt sp. z o.o. oraz Lokalne Centrum 

Biznesu.  

 

 Podstawa prawna opracowania 

Opracowanie niniejszego planu gospodarki odpadami wynika z: 

 art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 

628) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania ww. planu.    

Plany są opracowywane na szczeblu gminnym. Projekt gminnego planu gospodarki 

odpadami opracowuje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.  

 

1.2 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego planu 

zagospodarowania odpadów stałych, powstających na terenie Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. W   pracy przedstawiono zagadnienia i rozwiązania prawidłowego 

gospodarowania odpadami. Opracowano plan działań dla poprawy istniejącej sytuacji. 

Zaproponowano strategię działań i rozwiązania umożliwiające dostosowanie gospodarki 

odpadami w   analizowanej jednostce samorządowej do obowiązujących i przewidywanych 

uwarunkowań prawnych. W celu określenia kosztów i możliwości wdrożenia rozwiązań 

przeprowadzono techniczno-ekonomiczną analizę wykonalności ze wskazaniem 
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możliwości i sposobu finansowania. 

 

Opracowanie obejmuje  zgodnie z art. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska  

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

następujące zagadnienia : 

 określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, 

 prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 

 działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami 

w  gminie,  

 projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami 

komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk 

i  unieszkodliwianie,  

 rodzaj i harmonogram przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację,  

 określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów, 

 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

 

1.3 Podstawowe cele i zasady prawidłowego gospodarowania 

odpadami 

Podstawowe cele prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi: 

 utrzymanie czystości i porządku, w tym odpowiednich warunków sanitarnych 

bytowania ludzi i produkcji rolno - spożywczej, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami gospodarka odpadami 

komunalnymi należy do zadań administracji samorządowej . Za gospodarkę 

odpadami przemysłowymi odpowiadają natomiast ich wytwórcy lub importerzy 

towarów, będący bezpośrednim źródłem odpadów. 

Na cały system gospodarki odpadami komunalnymi składają się trzy elementy: 

gromadzenie i odzysk surowców wtórnych, usuwanie - wywóz pozostałości, ostateczne 

unieszkodliwianie. W wyniku przemian gospodarczych i strukturalnych, wynikających 

z  przekształceń własnościowych (prywatyzacji) i swobody podejmowania działalności 

dwa pierwsze elementy, tj. gromadzenie i odzysk surowców wtórnych oraz wywóz 

odpadów, mogą kształtować się samorzutnie w oparciu o prawa rynku. Niewykluczone, że 
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w przyszłości również i unieszkodliwianie odpadów przebiegać będzie według podobnych 

zasad. Najpoważniejsze i najtrudniejsze elementy systemu to unieszkodliwianie odpadów 

oraz maksymalne wykorzystanie przydatnych surowców. W tym zakresie rola władz 

samorządowych i realna pomoc administracji państwowej szczebla wojewódzkiego będą 

nadal dominujące. 

 

Podstawowe zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 

* Stosowanie wszelkich możliwych form zapobiegania albo możliwie największego 

ograniczenia powstawania odpadów. 

* Gromadzenie odpadów w wydzielonym i bezpiecznym miejscu w pobliżu miejsca 

ich powstawania, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i kontenerach. 

* Odbieranie odpadów z miejsca gromadzenia do miejsca ich unieszkodliwiania, 

z  częstotliwością przewidzianą dla określonych rodzajów zabudowy i wynikającą ze 

spełniania wymogów sanitarnych oraz wymogów aktualnych przepisów prawnych.  

* Składowanie odpadów w taki sposób, aby maksymalnie umożliwić pozyskanie 

składników, które można zawrócić do obiegu gospodarczego. 

* Wykorzystywanie odpadów użytkowych do celów przemysłowych i 

nieprzemysłowych. 

* Unieszkodliwianie odpadów przez poddanie ich procesom przekształcenia 

biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, nie 

stwarzającego zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 

* Bezpieczne dla środowiska i pod względem sanitarnym składowanie odpadów 

nieaktywnych, niemożliwych lub nieracjonalnych ze względów ekonomicznych do 

wykorzystania w danych warunkach. 

 

1.4 Wykaz wykorzystanych materiałów 

1. L. Dindorf, J. Polkowski – Gospodarka odpadami na terenach wiejskich. Poradnik, 

Inżynieria Pro-Eko, EKO-EFEKT Sp. Z o.o. Warszawa 1996r., 

2. A. Wojciechowski – Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi, 

Fundusz Współpracy, Warszawa 1998r., 

3. H. Przybyła – Gmina wobec obowiązku ochrony środowiska przed odpadami 

komunalnymi, Katowice 1993r., 

4. Zb. Jakubczyk, J. Lichtoń, A. Pastusiak – Regionalna gospodarka odpadami, 
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Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. Z o.o. Opole, Fundusz Współpracy,  

5. L. Dindorf, K. Skalmowski  - Gospodarka odpadami w gminie. Poradnik Inwestora, 

PROEKO, Warszawa 1995r., 

6. Piotrowska H., Kwiatkowski-Bluhm J., Litwin B. – Zbiór zaleceń do programowania, 

projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych, OBREM, Łódź, 1993r., 

7. Dokumenty opracowane przez Spółkę Eko – Efekt, 

8. Informacje i materiały otrzymane z Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

9. Wizje lokalne w terenie objętym opracowaniem. 

 

2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE ORAZ PRAWO UNII 

EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI  

2.1 Uwarunkowania prawne i wynikające z nich wymagania 

w  zakresie gospodarki odpadami 

 

 

2.1.1  Krajowe uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki odpadami 

Ustawa z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001r. Nr 

142, poz. 1591 ze zmianami) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zalicza w 

art. 7 do zadań własnych gminy. Dla realizacji tych zadań gmina może stosownie do art. 9 

w związku z  art. 64 ww. ustawy powołać własny zakład budżetowy, utworzyć spółkę 

prawa handlowego z wyłącznym udziałem, bądź z udziałem innych podmiotów (np. 

innych gmin); może również zlecić tę działalność dowolnemu podmiotowi w drodze 

umowy. Ustawa ta daje także możliwość podejmowania współpracy międzygminnej dla 

realizacji zadań własnych w formie porozumienia komunalnego (art. 74, 75) lub związku 

komunalnego (art. 64-73).  

Zgodnie z Ustawą o gospodarce komunalnej z 20.12.1996r. (Dz.U. 1997r. Nr 9, 

poz. 43 ze zmianami) o wyborze sposobu prowadzenia i formach gospodarki komunalnej 

postanawia rada gminy, która może to uprawnienie powierzyć wójtowi gminy.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996r. (Dz.U. Nr 

132, poz. 622 ze zmianami) nakłada na gminy obowiązek utrzymania czystości na terenie 

własnym. Zadania gminy wynikające z ustawy to: nadzór i monitoring świadczonych usług 

na terenie gminy; planowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami i związanych z tym 

działań inwestycyjnych; tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania systemu 

usług związanych z wywozem odpadów. Do obowiązkowych zadań gminy należy 
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zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami, składowisk odpadów komunalnych. Na podstawie ww. ustawy gmina uzyskała 

możliwość egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości.  

Ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) 

wprowadza: obowiązek realizacji polityki ekologicznej państwa poprzez gminne, 

powiatowe, wojewódzkie programy ochrony środowiska, z wykonania, których co 2 lata 

sporządzać się będzie raport; opłatę za składowanie odpadów komunalnych, którą ponosić 

będzie jednostka utrzymująca składowisko; administracyjne kary pieniężne za składowanie 

odpadów bez pozwolenia i w miejscu do tego celu nie wyznaczonym; przeznaczanie 

środków powiatowych funduszy ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć 

związanych z gospodarką odpadami i współfinansowanie inwestycji o charakterze 

ponadlokalnym; programy dostosowawcze dotyczące inwestycji, w których zrealizowanie 

wymagań ochrony środowiska nie może zostać osiągnięte w terminach ustalonych 

przepisami, a za utrzymaniem tych inwestycji w ruchu przemawia interes publiczny (ww. 

programy dostosowawcze nie mogą trwać dłużej niż 6 lat, najpóźniej do 31.12.2010r.).  

Ustawa z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) zobowiązuje 

posiadaczy odpadów do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości 

i  ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a jeśli nie udało się zapobiec powstaniu 

odpadów posiadacz odpadów musi zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska 

odzysk . Jeżeli odzysk jest nie możliwy z przyczyn technologicznych lub nie uzasadniony 

ekonomicznie - odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymogami ochrony 

środowiska i  planami gospodarki odpadami. W ustawie sformułowano tzw. "zasadę 

bliskości" stanowiącą, że odpady których nie udało się odzyskać lub unieszkodliwić 

w  miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub 

technologię, przekazywane do najbliższego miejsca, w którym te procesy są realizowane. 

Ustawa zobowiązuje wójtów gmin do opracowania gminnych planów gospodarki 

odpadami, które należy aktualizować nie rzadziej niż co 4 lata, i z realizacji których należy 

składać co 2 lata sprawozdania. W myśl ustawy przedsięwzięcia związane 

z  unieszkodliwianiem odpadów będzie można realizować z udziałem środków 

z  funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostaną 

ujęte w planie gospodarki odpadami. Ustawa reguluje kwestie w zakresie składowania 

odpadów. Składować można wyłącznie odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 

było niemożliwe. Rozróżnia się trzy typy składowisk odpadów: składowiska odpadów 

niebezpiecznych, obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
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Składowiska stanowią obiekty budowlane, do których lokalizacji, budowy i eksploatacji 

mają zastosowanie przepisy ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo 

budowlane. Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-

rowania terenu dla składowiska odpadów może uzależnić wydanie tej decyzji od 

przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do możliwości odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż przez składowanie. Wprowadzono zakaz 

składowania odpadów, m.in.: płynnych; o właściwościach wybuchowych, żrących, 

utleniających, łatwopalnych; medycznych i weterynaryjnych; opon i ich części. Odpady 

przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi segregacji 

i  przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego, w celu ograniczenia 

zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz zmniejszenia objętości odpadów.  

Ustawa z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 

z  2001r. Nr 63, poz. 638) - określa wymagania, jakie powinny spełniać opakowania oraz 

wprowadza zasady racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi z opakowań 

poprzez obowiązek: zapobiegania powstawaniu odpadów z opakowań, promowania 

opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnej rotacji, segregacji odpadów 

opakowaniowych, odzysku i recyklingu pozyskanych odpadów. Ustawa o odpadach 

opakowaniowych jest odpowiednikiem Dyrektywy 94/62/EC z 1994r. Ustala ona m.in. 

limity odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku nie osiągnięcia 

wyznaczonych poziomów podmioty zobowiązane do opłat produktowych, będą miały 

powiększone stawki tych opłat o 50%. 

Ustawa z 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz.U z 2001r. Nr 63, poz. 639 ze zmianami) - wprowadza bodźce 

ekonomiczne mające stymulować proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i 

całego społeczeństwa oraz zabezpieczenie środków finansowych na racjonalne 

zagospodarowanie głównie odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przedsiębiorcy 

sprzedający swoje produkty w opakowaniach mają wybór jednego z trzech sposobów 

postępowania: stworzenie własnego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów, 

scedowanie realizacji swoich zobowiązań na wyspecjalizowaną organizację lub uiszczanie 

państwu opłaty produktowej. Za odpady nie zebrane samodzielnie lub przez wyznaczone 

organizacje, producenci zapłacą opłaty produktowe, które zostaną przekazane częściowo 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo bezpośrednio do gmin. 

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania przekazywane będą 
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wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów 

opakowaniowych  przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, 

do sporządzenia których zobowiązana jest gmina. 

Ustawa z 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. 

zm.) określiła terminy wejścia w życie ww. obu ustaw (ustawa o odpadach - od 

1.10.2001r., Prawo ochrony środowiska - część przepisów od 1.10.2001r., pozostałe - od 

1.01.2002r.). Ustawa zobowiązuje rady gmin do uchwalenia nowych programów ochrony 

środowiska  do 30.06.2004r. Na podstawie przepisów ustawy zarządzający składowiskami 

odpadów zostali zobowiązani odpowiednimi decyzjami do przedłożenia przeglądu 

ekologicznego do 30.06.2002r. Jeżeli z ww. dokumentacji wynika konieczność 

dostosowania istniejącego składowiska odpadów do wymogów ustawy o odpadach - 

zarządzający ww. obiektami zostaną zobowiązani do wykonania modernizacji składowisk 

nie później niż do 31.12.2009r. Jeżeli po tym terminie istniejące składowisko będzie 

eksploatowane niezgodnie z przepisami - wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda 

decyzję o wstrzymaniu korzystania ze składowiska odpadów. Ponadto zarządzający 

istniejącym składowiskiem odpadów obowiązany jest w terminie do 31.12.2002r. do 

uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, określoną 

w art. 53 ww. ustawy o odpadach. Jeżeli zarządzający ww. obiektem składuje odpady 

z  naruszeniem warunków pozwolenia na budowę, ponosi on, do czasu uzyskania decyzji 

zatwierdzającej ww. instrukcję (nie dłużej jednak niż do 31.12.2002r.) administracyjną 

karę pieniężną. Ustawa wprowadza zakaz składowania opon od 1.07.2003r., a ich części - 

od 1.07.2006r. W ustawie z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) wprowadzono zmiany, m.in.: gminy zapewniają budowę, 

utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń: 

do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do zbierania, transportu 

i  unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części. Ponadto gminy zobowiązane są do 

organizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 

współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania 

tego rodzaju odpadami. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku 

określonego w art. 5 ust.1, pkt 3 obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług 

wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę 

posiadającego zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 
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odpadów komunalnych. Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji 

mieszkańców wyrażonej w referendum gminnym, przejąć od właścicieli wszystkie lub 

wskazane obowiązki w zakresie usuwania odpadów za ustaloną opłatą, ponoszoną przez 

ww. właścicieli.  

W związku z wejściem w życie od 1.10.2001r. oraz 1.01.2002r. nowych przepisów 

z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz ukazania się do nich części 

rozporządzeń, wprowadzone zostały nowe obowiązki prawne dla wójtów gmin i zarzą-

dzających składowiskami odpadów. Konieczne jest opracowanie dokumentacji, tj.:  

 instrukcje eksploatacji dla składowisk odpadów istniejących (art. 38 Ustawy 

z  27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o  odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 100, poz. 1085/ - do dn. 

31.12.2002r. należy uzyskać decyzję zatwierdzającą ww. instrukcję, opracowaną 

zgodnie z nowymi wymogami prawnymi),  

 instrukcje eksploatacji dla składowisk nowo wybudowanych (art. 53 Ustawy 

z  27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) - pozwolenie na użytkowanie 

składowiska odpadów może być wydane po zatwierdzeniu w drodze decyzji przez 

wojewodę lub starostę instrukcji eksploatacji składowiska odpadów), 

 przeglądy ekologiczne istniejących składowisk odpadów (przegląd ekologiczny 

należało przedłożyć dla Starosty do 30.06.2002r. - art. 33 Ustawy 27.07.2001r. 

o  wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o  zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),   

 plany gospodarki odpadami art. 14, 15 Ustawy z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 

62, poz. 628). 

Z uwagi na transpozycję unijnych uwarunkowań prawnych do polskiego 

systemu prawnego w ww. nowych ustawach, należy liczyć się z zaostrzeniem 

wymogów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

Planowana jest nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku 

i  czystości, wynikające z obowiązującej ustawy napotykają wiele barier i wymykają się 

spod kontroli samorządów. Zasady wydawania zezwoleń umożliwiają dopuszczanie 

podmiotów nieprzygotowanych do zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Brak 

mechanizmów stymulujących współdziałanie międzygminne i ponadgminne (np. nie 

funkcjonuje zobowiązanie szczebla wojewódzkiego do przejmowania i zagospodarowania 
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odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych). Wydawane zezwolenia 

powinny być spójne z uchwalonymi przez gminy planami gospodarki odpadami. Powinno 

się stworzyć możliwości obligatoryjnego wprowadzania od wszystkich mieszkańców opłat 

gminnych za usuwanie odpadów. Zakłady własne gmin powinny działać w oparciu 

o  przepisy prawa handlowego, dające zakładom osobowość prawną, umożliwiającą 

generowanie środków na odbudowę i rozwój majątku oraz wchodzenie w spółki dla 

pozyskania kapitału zewnętrznego.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) wydane na podstawie ustawy 

z 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, 

poz. 628) wprowadziło m.in. obowiązek oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest przez zarządców, użytkowników wieczystych 

i właścicieli nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub 

innego miejsca zawierającego azbest oraz przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.08.2002r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140) określa: 

- warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów 

ściekowych, 

- dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach, 

- zakres, częstotliwości i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych 

i  gruntów, na których osady te mają być stosowane.  

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, m.in.: w rolnictwie, do rekultywacji 

terenów, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów 

gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, jeżeli 

zarówno osady te, jak i grunty, na których mają być one stosowane spełniają normy 

określone w ww. rozporządzeniu.  

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie obowiązującej ustawy 

o  odpadach, która dopuszcza stosowanie komunalnych osadów ściekowych, po ich 

uprzednim ustabilizowaniu oraz odpowiednim do sposobu stosowania ich przygotowaniu, 

m.in. przez poddanie obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, 
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obniżającemu podatność osadu na zagniwanie i eliminującemu zagrożenie dla środowiska 

i  ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) określa katalog odpadów wraz z listą odpadów 

niebezpiecznych oraz sposób klasyfikowania odpadów.   

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.03.2003r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny 

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

Rozporządzenie to określa wymogi lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych, 

innych niż niebezpieczne oraz obojętnych tak, aby nie zagrażały zdrowiu ludzi i nie 

powodowały zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Określa również parametry 

techniczne jakim powinny odpowiadać składowiska. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.04.2003r. w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620), określające szczegółowy zakres, 

sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu 

gospodarki odpadami. 

Wykaz pozostałych, wybranych aktów prawnych związanych z gospodarką 

odpadami: 

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (Dz.U. 2001r. Nr 3, poz. 18, tekst 

jednolity Dz.U. 2004r. Nr 161 poz. 1689) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 

Nr 11, poz. 84 zpóźn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 10 maja 2002r. o ratyfikacji porozumienia między wspólnotą europejską 

a Rzeczpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w europejskiej agencji 

środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji (Dz. U. Nr 115, poz. 994) 

- Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji poprawki do konwencji bazylejskiej o 

kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 135, poz. 1142) 

- Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. 175, poz. 1433 z 

późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 163, poz. 1584) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003r. w sprawie rodzajów 

instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu 

dostosowawczego (Dz.U. Nr 80, poz. 731) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia 

przekazywanym właściwym organom ochrony środowiska  oraz terminu i sposobów 

ich prezentacji (Dz U. Nr 59, poz. 529) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu 

przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 

1439) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty 

niebezpieczne (Dz.U. Nr 61, poz. 552) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych 

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 

(Dz.U. 2003r. Nr 8, poz. 104) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r.  w sprawie zakresu i 

sposobu stosowania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych do transportu 

odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2002r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytworzone i wprowadzone do 

obrotu baterie i akumulatory (Dz.U. Nr 182, poz. 1519) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1736) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie wzorów 

formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, 
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przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. Nr 122, 

poz. 1053) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 104, poz. 

982). 

 

Wykaz pozostałych, wybranych aktów prawnych związanych z gospodarką 

odpadami, które zachowały moc po wejściu w życie Prawa ochrony środowiska, Ustawy o 

odpadach oraz Ustawy o wprowadzeniu w/w ustaw w 2001r.: 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 26, poz. 96 z 

późn. zmian.) w zakresie odpadów składowanych w wyrobiskach górniczych 

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tekst jednolity Dz.U. 2004r. Nr 3, poz. 20) w zakresie odpadów zawierających azbest 

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991 z późn. 

zmianami) w zakresie stosowania niektórych odpadów powstających w hodowli jako 

nawóz naturalny 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

2002r. Nr 112, poz. 982 z późn. zmianami). 

 

2.1.2  Prawo Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami  

Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, obowiązuje w 

naszym kraju nie tylko prawo polskie ale także prawo UE. Z tego względu należy zdawać 

sobie sprawę z podstawowych wymagań UE, jakkolwiek większość z nich została już 

uwzględniona w polskich przepisach. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze 

dyrektywy UE w zakresie gospodarki odpadami.  

Dyrektywa 75/442/EC z 1975r. w sprawie odpadów, zaktualizowana dyrektywą 

91/156/EC z 1991r. wyznacza 3 kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami: 

redukcja masy odpadów poprzez rozwój powtórnego wykorzystania produktów i 

preferencji technologii bez- i  małoodpadowych; wykorzystanie wartości materiałowych i 

energetycznych odpadów „nieuniknionych”; bezpieczna dla ludzi i środowiska eliminacja 

odpadów „nieuniknionych” i niewykorzystywanych, a w tym niebezpiecznych. 

Dyrektywa 91/156/EC wprowadza obowiązek składowania od 2002r. tylko odpadów 

nieaktywnych oraz odpadów przetworzonych, tj. pozostałości z innych intensywnych 

metod unieszkodliwiania i przerobu.  
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Dyrektywa 91/689/EC o odpadach niebezpiecznych (w tym występujących 

w  odpadach komunalnych) dyktuje m.in.: zakaz mieszania różnych kategorii odpadów 

niebezpiecznych w procesie ich eliminacji, system autoryzacji w organizacji transportu 

tych odpadów, opracowywanie i realizację planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

Dyrektywa 94/62/EC w sprawie odpadów opakowaniowych; stanowi, że w 

2001r. państwa członkowskie UE osiągną cele, tj.: 50-65% odpadów opakowaniowych 

musi być odzyskane; 25-45% wszystkich odpadów opakowaniowych musi być poddane 

recyklingowi, przy czym co najmniej 15% każdego materiału, z którego zrobiono 

opakowania musi być poddane recyklingowi. Recykling obejmuje przetwarzanie odpadów 

opakowaniowych z włączeniem kompostowania; nie obejmuje spalania. W zakresie 

odpadów opakowaniowych, Polska w procesie negocjacji uzyskała przedłużenie terminów 

dostosowania się do wymagań UE, terminy te zostały określone w prawie polskim. 

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z 1986r. w sprawie ochrony środowiska, 

a  szczególnie gleb przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie określa warunki 

wykorzystania osadów i zabrania stosowania osadów: na łąkach lub uprawach roślin 

pastewnych, jeżeli zbiór roślin pastewnych lub wypas zwierząt ma nastąpić przed upływem 

określonego czasu (w żadnym razie nie krócej niż 3 tygodnie); na glebach, na których są 

uprawiane owoce i warzywa z wyjątkiem drzew owocowych; w gruntach przeznaczonych 

pod uprawę owoców i warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z glebą 

i  spożywane są zwykle w stanie surowym, w ciągu 10 miesięcy poprzedzających zbiory 

i  w czasie samych zbiorów. Dyrektywa dopuszcza stosowanie osadów surowych, o ile są 

one wtryskiwane do gleby lub wymieszane z glebą.  

Ważniejsze postanowienia dyrektywy 1999/31/EC z 26.04.1999r. o składowaniu 

odpadów: ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji (w terminach 

zależnych od przyjęcia dyrektyw, tj.: nie później niż 5 lat – ograniczenie do 75% masy 

frakcji organicznej z 1995r., nie później niż 8 lat – ograniczenie do 50%, nie później niż 15 

lat – ograniczenie do 35%); konieczność odzysku metanu i jego utylizacji; poddanie 

odpadów przed składowaniem procesom zmniejszającym ich objętość, ułatwiającym 

zagospodarowanie lub odzysk surowców wtórnych; zakaz składowania zużytych opon; 

podniesienie kosztów składowania w celu wprowadzenia równowagi pomiędzy kosztami 

składowania odpadów, a kosztami innych metod zagospodarowania, zakaz wspólnego 

składowania odpadów niebezpiecznych z obojętnymi, zaostrzenie procedur zamykania 

składowisk i ich monitorowania, zaostrzenie wymogów dla finansowych gwarancji 

właścicieli składowisk, dotyczących pokrycia kosztów usunięcia szkód; obowiązek ujęcia 
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i  wykorzystania biogazu oraz instalacji przejmowania odcieków dla składowisk przyjmu-

jących odpady rozkładalne biologicznie.  

Dla składowisk istniejących, nie spełniających warunków Dyrektywy, 

konieczne będzie przygotowanie programów naprawczych, dostosowujących obiekty 

do nowych wymogów lub podjęcie decyzji o ich zamknięciu. 

W krajach UE dąży się do eliminacji odpadów w systemach o szerszym zasięgu 

przestrzennym niż zasięg gminy, w której powstały odpady. Dzieje się to zwykle na 

zasadach dobrowolności w drodze organizowania związków gminnych, których celem 

jest wspólna eliminacja odpadów. 

Oprócz w/w dokumentów obowiązują m.in.: 

- Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976r. ustanawiająca Komitet 

Gospodarowania Odpadami (OJ L 115 01.05.1976 p. 73) 

- Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000r. zastępująca decyzję Komisji 

94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt - a dyrektywy Rady 

75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę 

odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w 

sprawie odpadów niebezpiecznych, znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/WE, 

2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p. 3) 

- Zalecenie Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981r. w sprawie ponownego użycia 

makulatury oraz stosowania papieru pochodzącego z recyklingu (OJ L 355 10.12.1981 

p. 56) 

- Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990r. o polityce w zakresie odpadów (OJ C 122 

18.05.1990 p. 2) 

- Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie 

gospodarki odpadami (OJ C 076 11.03.1997 p. 1) 

- Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu (OJ C 356 

22.11.1997 p. 8) 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000r. w 

sprawie spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91). Z dniem 28 grudnia 2005r. 

zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG, 89/429/EWG i 94/67/WE 

- Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie kwestionariusza 

dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy 

1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (OJ L 298 25.11.2000 p.24) 
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- Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001r. w sprawie 

kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (OJ L 282 26.10.2001 p.77) 

oraz inne wymagania szczegółowe, m.in.: 

- Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975r. w sprawie usuwania olejów 

odpadowych znowelizowana dyrektywami Rady: 87/101/EWG i 91/692/EWG oraz 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE (tekst pierwotny: OJ L 194 

25.07.1975 p.23) 

- Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991r. w sprawie baterii i 

akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje znowelizowana dyrektywą 

Komisji 98/101/WE (tekst pierwotny: OJ L 078 26.03.1991 p. 38) 

- Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 października 1993r. dostosowująca do 

postępu technicznego dyrektywę Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów 

zawierających niebezpieczne substancje (OJ L 264 23.10.1993 p. 51) 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000r. w 

sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 269 21.10.2000 p. 34) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2038/2000/WE z dnia 28 września 

2000r. nowelizującego Rozporządzenie 2037/2000/WE w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do inhalatorów i pomp medycznych do 

środków farmaceutycznych (OJ L 244 29.09.2000 p. 25) 

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987r. w sprawie zapobiegania 

i  zmniejszania zanieczyszczeni środowiska azbestem (OJ L 085 28.03.1987 p 40) 

 

 

2.2 Aspekty prawne i technologiczne wdrażania segregacji 

odpadów 

Wdrożenie programu segregacji odpadów to kilkuletni proces, wymagający, 

m.in. przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczeństwa oraz  

zapewnienia zbytu wysegregowanych surowców. Segregacja odpadów użytkowych 

zmniejsza ilość odpadów, a tym samym redukuje ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych 

do środowiska. Zmniejsza przez to zapotrzebowanie na inwestycje, m.in. na składowiska 

odpadów. Istnieją więc racje ekologiczne i komunalne do wspierania inicjatyw wdrażania 
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recyklingu, a nawet do uruchomienia instrumentów interwencyjnych, m.in. ulg 

podatkowych.  

Zgodnie z ustawą o odpadach z 27.04.2001r. odpady powinny być zbierane 

w  sposób selektywny. Ustawa z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach powierza gminie tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji 

i  składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz wprowadza wymóg 

stosowania niższych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

gromadzonych selektywnie (nie zostało sprecyzowane jednak czyim kosztem ma być to 

prowadzone - czy innych obsługiwanych właścicieli nieruchomości, czy gminy). Zgodnie 

z  Dyrektywą UE 94/62/EC w okresie 5 lat od wprowadzenia jej postanowień do prawa 

krajowego winien być osiągnięty co najmniej 50%-wy odzysk materiałowych i energety-

cznych walorów zużytych opakowań, przy tym odzysk na cele recyklingu (wykorzystania 

materiałowego) winien osiągnąć 25% globalnie i 15% w odniesieniu do każdego rodzaju 

materiału. Jeśli założyć realne wprowadzenie ww. dyrektywy do prawa krajowego w roku 

2004, to ww. poziomy odzysku winny być osiągnięte około roku 2010.  

  Zgodnie z przyjętymi dla Polski założeniami zawartymi w Krajowym Planie 

Gospodarki Odpadami wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych dla terenów wiejskich wynosi 116 kg/M/rok. Osiągnięcie 25%-go odzysku w 

chwili obecnej oznaczałoby możliwość zawrócenia do obiegu materiałowego 

i  równoczesnego "odciążenia" masy odpadów o około 30 kg/Mrok . W chwili obecnej na 

analizowanym obszarze osiągany jest poziom odzysku na poziomie około 5%, ale jeżeli 

założyć na lata przyszłe efektywną zbiórkę selektywną odpadów użytkowych oraz 

zachowanie obecnej struktury odpadów, to za całkowicie realne można uznać osiągnięcie: 

20% odzysku do roku 2007; 25% odzysku do 2009r.; 30% odzysku do roku 2012. 

Osiągnięcie wymaganych docelowo poziomów odzysku będzie na analizowanym obszarze 

wiązać się z  wprowadzaniem, usprawnianiem i rozszerzaniem zbiórki selektywnej na 

kolejne grupy odpadów o cechach surowców wtórnych, edukacją ekologiczną i motywacją 

mieszkańców do efektywnej segregacji. Ponadto uzależnione będzie od wprowadzonych 

rozwiązań techniczno-organizacyjnych, tj.: rozwoju systemu zbiórki selektywnej, 

realizowania odpowiednich porozumień z gminami sąsiednimi oraz z  gminami, 

utworzenia Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych z 

Centrum Recyklingu; zapewnienia systematycznego zbytu surowców wtórnych. 
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2.3 Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach gmin 

rolniczych 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami gospodarka odpadami 

komunalnymi należy do zadań administracji samorządowej, w ramach których realizowana 

jest jej organizacja i zarządzanie. 

Gospodarka odpadami w rejonach wiejskich obejmuje przede wszystkim odpady 

komunalne, odpady poprodukcyjne, osady ściekowe. Na terenie gmin rolniczych problem 

stanowią przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Dominującą formą 

unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na składowiskach. W Polsce przyjął się 

model budowy składowisk przez poszczególne gminy (obsługujących teren jednej gminy). 

Nie jest to rozwiązanie godne polecenia, ponieważ koszty budowy tych obiektów są 

znaczne. Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska jest bardzo kosztowne, stąd 

podejmowane są coraz częściej wspólne działania przez wiele gmin. Poszczególne gminy 

partycypują w kosztach budowy składowiska. Innym rozwiązaniem jest udostępnienie 

składowiska przez gminę (posiadającą obiekt spełniający wymogi obowiązujących 

przepisów), innym gminom, na zasadach komercyjnych (m.in. za odpłatnością za 

deponowanie odpadów). Zasady udostępnienia takiego obiektu są określane 

w  odpowiednim porozumieniu komunalnym. Nie zawsze jednak takie racjonalne 

rozwiązania są możliwe do wprowadzenia (np. z uwagi na opory społeczności lokalnej). 

Gminy, które już dzisiaj zainwestują w programy selektywnej zbiórki 

odpadów lub zastosują technologie pozwalające na wykorzystanie frakcji organicznej 

odpadów, unikną w przyszłości konieczności modyfikacji swojego systemu 

gospodarki odpadami, a dodatkowo mogą liczyć na preferencyjne finansowanie 

inwestycji z tego zakresu. 

  

2.4 Preferowane systemy gospodarki odpadami dla gmin 

wiejskich 

 

2.4.1 Zbiórka odpadów komunalnych 

Gromadzenie odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania stanowi pierwsze 

ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów oraz sposób ich 

przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan 

sanitarny, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów 

powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Ideałem jest szybkie i higieniczne 
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usuwanie odpadów. Szybkość ta jest wskazana z uwagi na powstawanie nieprzyjemnych 

zapachów wywołanych procesami fermentacyjnymi oraz rozwój mikroorganizmów, 

insektów i żerowanie gryzoni. 

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się: 

 dla centrów usługowo – handlowych   - codziennie, 

 dla budownictwa zwartego i osiedlowego  - 2 razy w tygodniu, 

 dla budownictwa rozproszonego    - 1 raz w tygodniu, 

 dla terenów wiejskich     - 2 razy w miesiącu. 

W okresach wysokich temperatur powietrza częstotliwości wywozu odpadów powinny być 

większe. 

Odpady komunalne gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach zamykanych, 

utrudniających żerowanie owadom i gryzoniom.  

 

2.4.2 Segregacja odpadów 

Podstawowym elementem w gospodarce odpadami komunalnymi powinna być 

segregacja. Może być ona realizowana drogą zorganizowanej selektywnej zbiórki 

„u źródła” i/lub drogą segregacji wtórnej w zakładzie unieszkodliwiania (na składowisku). 

Organizacja selektywnej zbiórki na obszarze gminy powinna uwzględniać obecne 

i  docelowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami. Powinna uwzględniać głównie 

wielkość i strukturę zabudowy, rynek surowcowy oraz doświadczenia z dotychczasowych 

prób wprowadzania selektywnej zbiórki na podobnych obszarach. 

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym 

sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych. 

Udział społeczności lokalnej jest ważnym czynnikiem, często decydującym o powodzeniu 

podejmowanych działań. 

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to: zbiórka surowców 

wtórnych nie zanieczyszczonych innymi odpadami, gromadzenie odpadów komunalnych 

z  podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach 

utylizacji, zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania, 

krótkoterminowa reorganizacja systemu stosownie do sytuacji rynkowej (zależnie od 

możliwości zbytu odzyskiwanych surowców), ograniczenie ilości odpadów 

przewidzianych do ostatecznego składowania, wydłużenie czasu eksploatacji składowisk. 

Segregacja odpadów komunalnych powinna być utrzymywana na możliwie 
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najwyższym poziomie, ponieważ warunkiem ponownego wykorzystania odpadów jest ich 

jednorodność „gatunkowa” oraz niski stopień zanieczyszczenia.  

Selektywna zbiórka odpadów może być realizowana w systemie „kontener 

w  sąsiedztwie” lub zbiórka „u źródła”. 

 Zbiórka w systemie „kontener w sąsiedztwie” stosowana jest zazwyczaj w zabudowie 

wielorodzinnej (pojemniki umieszczane w odległości do 50 m od budynków), ale  

również w  miejscowościach wiejskich (pojemniki ustawiane w wybranych punktach 

miejscowości). Stosowane są zestawy pojemników odpowiednio oznakowanych. 

W  pierwszym etapie wprowadza się pojemniki na surowce wtórne, których udział 

w  odpadach jest znaczący i jednocześnie istnieje możliwość ich zbytu. 

 Zbiórka „u źródła” – stosowana jest w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Zaletą 

jest otrzymywanie jednorodnych odpadów, wadą - duża ilość worków i rozbudowany 

system transportu. Zbiórka ta jest formą elastyczną, umożliwiającą dochodzenie do 

coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Wymaga akceptacji i motywacji 

mieszkańców. 

 

2.4.3 Kompostowanie odpadów organicznych 

Kompostowanie odpadów organicznych jest metodą opartą na naturalnych 

procesach biochemicznych, zachodzących w glebie. W unieszkodliwianiu ww. odpadów 

istotną rolę spełniają procesy mineralizacji i humifikacji. W efekcie procesu 

kompostowania otrzymuje się materiał stanowiący cenny nawóz. Jest to najbardziej 

ekologiczna metoda utylizacji odpadów organicznych zapewniająca obieg materii 

i  ograniczająca niekorzystne skutki składowania ww. odpadów na składowiskach (m.in. 

odcieki, gaz wysypiskowy). 

Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania i uzyskania kompostu 

o  dobrych cechach użytkowych jest wstępna segregacja odpadów. Najkorzystniej, gdy 

odbywa się ona u źródła ich powstawania – w gospodarstwach domowych. Obecnie 

kompostuje się głównie odpady zielone i organiczne biodegradowalne wydzielone z masy 

odpadów komunalnych. Do procesu kompostowania mogą również zostać włączone po 

uprzednim przygotowaniu osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Proces kompostowania obejmuje trzy podstawowe etapy: 

- obróbkę wstępną, 

- kompostowanie przygotowanej masy w pryzmach lub w komorach, 

- końcową obróbkę otrzymanego produktu. 
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Prawidłowe przeprowadzenie tych etapów wymaga odpowiedniej infrastruktury i sprzętu. 

Do podstawowego wyposażenia kompostowni należą: rozdrabniarka, ciągnik z przyczepą, 

urządzenie do przerzucania kompostu. Powierzchnia placu kompostowania zależy od ilości 

przyjmowanych odpadów i czasu kompostownia.  

 

2.4.4 Zbiórka odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie 

Do odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, występujących na terenach gmin 

wiejskich, można zaliczyć, m.in.: przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po 

nich, zużyte świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach i po innych 

chemikaliach. Odpady te powinny zostać wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

i docelowo wykorzystane lub unieszkodliwione. Odpady sklasyfikowane jako niebez-

pieczne nie mogą wszystkie podlegać jednakowej obróbce. Część z nich może być spalona, 

część unieszkodliwiona na drodze mokrej, część - przy wykorzystaniu procesów zestalania 

lub zeszkliwiania. Pozostałe odpady niebezpieczne, nie możliwe do wykorzystania ze 

względów ekonomicznych lub technicznych, należy deponować w sposób zapewniający 

pełne bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. 

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy rozpatrywać w trzech poziomach 

postępowania: 

* odpady niebezpieczne z indywidualnych gospodarstw domowych (odpady 

niebezpieczne typu komunalnego), 

* odpady z drobnych zakładów i rzemiosła, które mogą trafiać do strumienia 

odpadów komunalnych, 

* odpady przemysłowe powstające w wyniku działalności produkcyjnej, rolno–

spożywczej oraz typowo przemysłowej - w zakładach przemysłowych. 

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami są 

przedmiotem bezpośredniego nadzoru i kontroli władz samorządowych gmin. W tym 

zakresie władze gminne zobowiązane są do organizowania lub bezpośredniego 

świadczenia usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zwykle 

przekracza możliwości pojedynczej gminy. Wskazane są rozwiązania regionalne 

obejmujące z reguły swoim zasięgiem co najmniej teren kilku powiatów lub województwa. 

Odpady niebezpieczne powinny zostać wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

przechowywane w odpowiednich kontenerach, a następnie wywiezione przez uprawnione 
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do tego firmy do zakładów utylizacji lub na składowiska odpadów niebezpiecznych. 

 

2.4.5 Składowanie odpadów 

Współczesne składowiska odpadów są obiektami inżynierskimi o wysokim 

uzbrojeniu technologicznym i wyposażeniu. Zachowanie w dopuszczalnych granicach 

emisji szkodliwych substancji do wód i do powietrza wymaga nowoczesnych technik 

projektowania i budowy. Z uwagi na koszty powinna być preferowana budowa obiektów 

dużych, które spełniałyby potrzeby co najmniej kilku gmin. System odbioru, utylizacji 

i  składowania odpadów komunalnych powinien obejmować minimum 50 – 80 tys. osób, 

a  za liczbę optymalną uznaje się 150 – 200 tys. osób. Liczba ta zależy przede wszystkim 

od gęstości zaludnienia na danym obszarze. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu składowisk odpadów jest stosowanie 

systemu wielobarierowego, sprowadzającego się do: wyboru miejsca składowania 

o  podłożu o określonej minimalnej przepuszczalności i grubości, zastosowania skute-

cznego systemu uszczelnienia dennego, bocznego i powierzchniowego, zapewnienia 

optymalnego działania systemów gromadzenia i odprowadzania wód odsiąkowych oraz 

ulatniających się gazów, zapewnienia takiego sposobu eksploatacji, który będzie 

zapobiegać wszelkim emisjom do środowiska (gazów, cieczy), zapewnienia nadzoru 

i   kontroli wszelkich działań eksploatacyjnych. 

Konieczność utworzenia ww. barier powoduje, iż składowisko stanowiące 

najtańszą jeszcze formę usuwania odpadów, wymaga dużych nakładów. Z tych względów 

coraz częściej w Polsce odchodzi się od budowania składowisk obsługujących teren jednej 

bądź dwóch gmin, a tworzy się systemy obejmujące swym zasięgiem większy teren – 

minimum jednego powiatu. Poszczególne gminy partycypują w kosztach budowy 

składowiska. Przykładem takiego działania jest powołanie Związku Gmin „Składowisko 

Odpadów Żębocin” zrzeszającego gminy powiatu proszowickiego wraz z gminą Igołomia-

Wawrzeńczyce w celu stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami. 

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej zakłada się maksymalne zmniejszenie 

ilości odpadów trafiających na składowisko. Możliwe to będzie poprzez segregację 

odpadów, recykling surowców użytecznych, kompostowanie bioodpadów oraz 

wydzielanie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. W efekcie na składowisko 

powinny trafiać odpady nieprzydatne, tj. odpady komunalne po wydzieleniu surowców 

wtórnych, odpadów wielkogabarytowych i   niebezpiecznych, odpady balastowe z procesu 

kompostowania oraz zmiotki uliczne. 
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE  

 

3.1 Lokalizacja, struktura funkcjonalno-przestrzenna 

i  użytkowanie terenów 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest gminą typową rolniczą z udziałem funkcji 

usługowo – produkcyjnej. Położona jest w środkowej części województwa małopolskiego, 

w powiecie krakowskim. Od zachodu gmina graniczy z miastem Krakowem, od południa 

z  gminą Niepołomice, od południowego-wschodu z gminą Drwinia, od północnego-

wschodu z gminą Nowe Brzesko, a od północy z gminami Proszowice oraz Koniusza. 

Południową granicę gminy tworzy Wisła, a południowo-zachodnią Potok Kościelnicki. 

Przez teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przebiega droga krajowa Kraków-Sandomierz. 

Pozostałe połączenia drogowe mają charakter lokalny.  

Powierzchnia gminy wynosi 62,59 km
2
.  

 

 Tabela Nr 3.1. Struktura użytkowania gruntów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Rodzaj użytkowania powierzchnia [km
2
] udział % 

użytki rolne 56,67 90,5 

lasy i zadrzewienia 0,38 0,6 

wody 1,73 2,8 

tereny osiedlowe i komunikacyjne 3,26 5,2 

nieużytki 0,55 0,9 

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 

 

 

3.2 Ludność i zabudowa mieszkalna 

 

Tabela Nr 3.2.1 Gęstość zaludnienia w sołectwach gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Lp. Sołectwo 
Liczba 

ludności 
Powierzchnia [ha] 

Gęstość zaludnienia 

na 1 km
2 

1. Dobranowice 337 4,4 75,8 

2. Igołomia 1147 7,2 158,6 

3. Koźlica 185 2,3 80,9 

4. Odwiśle 433 2,4 180,3 

5. Pobiednik Mały 328 3,0 108,5 

6. Pobiednik Wielki 497 5,3 94,6 

7. Rudno Górne 344 3,6 95,1 

8. Stręgoborzyce  405 
5,7 71,5 

9. Wygnanów 62 

10. Tropiszów 809 6,7 120,7 



                                           PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 26 

11. Wawrzeńczyce 1798 12,9 138,9 

12. Złotniki 580 4,9 117,7 

13. Zofipole 484 2,2 221,0 

14. Żydów  188 2,0 94,5 

Razem: 7597 62,7 120,2 
 
 
Tabela Nr 3.2.2 Liczba mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w latach 2000 – 2020 

Lata 2000r.
 

2005r. 2010r. 2020r. 

Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce 
7564 7657 7650 7750 

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 

Rys. Nr 3.2. Prognozowana liczba ludności gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do 2020r. 

 

Dominującą formą mieszkalnictwa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest 

zabudowa zagrodowa, w której zamieszkuje blisko 80% mieszkańców. Zabudowa 

jednorodzinna występuje sporadycznie, zamieszkuje w niej niecałe 20%, a niecały 1% 

mieszkańców gminy zamieszkuje w zabudowie wielorodzinnej. 

 

3.3 Infrastruktura techniczna – stan aktualny i  zamierzenia 

inwestycyjne 

 

 Zaopatrzenie w wodę  

Długość sieci wodociągowej wynosi 4,2 km; zwodociągowanie – 5,7%. Planowana 

budowa sieci wodociągowej obejmującej wszystkie wsie na terenie gminy. Sieć ma być 

zaopatrywana z wodociągu Miasta Krakowa. 
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 Odprowadzanie ścieków  

Na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji do oczyszczania ścieków. 

Wszystkie budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i placówki handlowo – usługowe 

posiadają zbiorniki bezodpływowe (szamba). 

 

 Zaopatrzenie w gaz 

W chwili obecnej zakończono główny etap programu gazyfikacji gminy. Z gazu 

sieciowego korzysta około 90% mieszkańców.   

 

 Zaopatrzenie w ciepło  

Wszystkie budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i placówki handlowo – usługowe 

posiadają indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło, z udziałem: węglowe 80%, gazowe 

20%. Wszystkie budynki użyteczności publicznej posiadają kotłownie gazowe. 

 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce objęta jest w 100% siecią elektroenergetyczną.  

 

 Komunikacja   

Długość dróg gminnych utwardzonych wynosi 136 km. Modernizacja dróg – proces 

ciągły. 

 

3.4 Sytuacja gospodarcza i finansowa 

 

Główną dziedziną działalności gospodarczej na terenie jest rolnictwo. Rolnictwo 

odznacza się dużym stopniem specjalizacji i jest nastawione na uprawę warzyw i kwiatów 

ozdobnych.  

 
Tabela Nr 3.4.1 Zakłady, instytucje, obiekty użyteczności publicznej – gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce 

Zakłady, instytucje, obiekty   Liczba 

zakłady przemysłowe - 

placówki handlowo-usługowe 252 

obiekty użyteczności publicznej  

w tym szkoły wraz z liczbą uczniów 

30 

7 szkół, 943 uczniów 

obiekty turystyczne: 

- ośrodki wczasowe 

- ośrodki kolonijne 

- 
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- ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 

- pola biwakowe 

- kwatery prywatne 

- kwatery agroturystyczne 

 - zespół domków turystycznych 

zabudowa letniskowa -   

targowiska - 

cmentarze 4 

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

 
Tabela Nr 3.4.2 Sytuacja finansowa Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (przychody i wydatki w tys. zł)  

Budżet \ Rok 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 

PRZYCHODY OGÓŁEM 7 624,1 8 678,7 9 007,9 9 626,6 

w tym przychody własne 2 185,1 2 708,7 2 752,8 2 757,1 

WYDATKI OGÓŁEM 7 357,8 8 466,8 9 004,5 9 570,0 

w tym na inwestycje 64,4 212,3 178,6 502,3 

wydatki na inwestycje z zakresu 

ochrony środowiska 
-- 12,2 24,3 23,3 

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 
 
 

4. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE 

GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE  

 

4.1 Charakterystyka odpadów powstających na terenie gminy 

W związku ze specyfiką analizowanego terenu, tj. znacznym udziałem gleb 

wysokich klas bonitacyjnym, na których prowadzona jest intensywna produkcja 

warzywnicza, brakiem uciążliwego dla środowiska przemysłu, na terenie gminy powstają 

głównie odpady komunalne (od ludności, z placówek handlowo-usługowych, z obiektów 

infrastruktury społecznej). Odpady przemysłowe występują w bardzo ograniczonym 

zakresie. Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dominują placówki 

handlowe, usługowe i magazyny związane z rozwijającą się produkcją rolną oraz 

gospodarstwa hodowli i nasiennictwa ogrodniczego. Dość liczne są też zakłady napraw 

samochodów i przedsiębiorstwa transportowe. 

  

4.1.1 Odpady komunalne 

Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Krakowskiego ilość wywiezionych w 2002r. z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odpadów 

komunalnych wyniosła 318 Mg, a w roku 2003 - 645 Mg. Duża różnica w ilości zebranych 
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odpadów prawdopodobnie wynika ze zmiany sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów. 

W 2001r. ryczałt zmieniono na faktyczną objętość odbieranych odpadów, co spowodowało 

drastyczne zmniejszenie się ilości odbieranych odpadów. Po wprowadzeniu kolejnej 

zmiany sposobu naliczania opłat obserwuje się systematyczny wzrost ilości odpadów 

gromadzonych w pojemnikach, kontenerach i workach plastikowych. 

 Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ilość odpadów 

powstających na terenie gminy stanowi około 801 Mg/rok (3 080 m
3
/rok), w  tym 

wywożonych z  zabudowy mieszkaniowej – 760 Mg/rok  (około 95%), z obiektów 

użyteczności publicznej, obiektów usługowych i terenów otwartych – 40 Mg/rok  (około 

5%). 

Aktualnie teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce obsługuje składowisko odpadów 

komunalnych położone w miejscowości Żębocin, w gminie Proszowice, jako wspólne 

wysypisko dla 7 gmin zrzeszonych w Związku Gmin „Składowisko Odpadów Żębocin”.  

Niewielka część odpadów (od około 5% mieszkańców) deponowana jest na składowisku 

w  Bukownie (gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. małopolskie), w Ujkowie Starym (gm. 

Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie) i Jawiszowicach (gm. Brzeszcze, pow. 

oświęcimski, woj. małopolskie). 

W skład odpadów komunalnych powstających w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, 

wchodzą przede wszystkim odpady z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności 

publicznej i obsługi ludności. Wśród odpadów komunalnych można znaleźć wiele 

składników, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają 

substancje toksyczne, palne, wybuchowe lub mikroorganizmy chorobotwórcze (m.in.: 

zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, termometry, opakowania po farbach, rozpuszczal-

nikach, lakierach, smary, oleje przepracowane, niewykorzystane leki, przeterminowane 

środki i opakowania po środkach chemicznych oraz nawozach stosowanych w rolnictwie). 

Szacuje się, iż ww. odpady stanowią ok. 0,5% ogólnej masy odpadów. 

Ilości poszczególnych składników w odpadach komunalnych zależą od: regionu 

kraju, charakteru miejscowości, rodzaju budynków mieszkalnych, ich wyposażenia 

w  instalacje ogrzewania i gazu, typu zabudowy oraz stopnia zamożności mieszkańców. Na 

rozpatrywanym terenie nie wykonywano analiz ilościowych i jakościowych składu 

powstających odpadów. Można jednak, metodą analogii, opierając się na wynikach badań 

odpadów dla gmin o podobnym charakterze oraz danych zawartych w Krajowym Planie 

gospodarki Odpadami (KPGO) oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Krakowskiego, określić ich przybliżony średni skład morfologiczny.  
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Tabela Nr 4.1.1 Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych 
na terenie gmin wiejskich (według KPGO) oraz szacunkowy skład morfologiczny 
odpadów komunalnych  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
116 

Skład morfologiczny odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych 

(wg KPGO) 

Zawartość procentowa* [%] 

 

Odpady organiczne 16 

Metale 4 

Papier + Tektura 13 

Tworzywa sztuczne 13 

Materiały tekstylne 3 

Szkło 8 

Pozostałe nieorganiczne i frakcja drobna 

 

 

43 
 zawartość procentowa w masie odpadów 

 

Oszacowania ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 

domowych odwołują się do liczby mieszkańców. Przedstawione w tabelach poniżej dane 

uwzględniają informacje otrzymane w pierwszej kolejności z Urzędu Gminy, w przypadku 

braku danych wykorzystano opracowania GUS. 

Tabela Nr 4.1.2 Ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstająca na terenie 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 2000  

Liczba ludności 7597  

Odpady ogółem Mg/rok 881,25  

Odpady podatne na segregację  Wskaźnik kg/M/rok 

Odpady organiczne 141,00 18,56 

Metale 35,25 4,64 

Papier + Tektura 114,56 15,08 

Tworzywa sztuczne 114,56 15,08 

Materiały tekstylne 26,44 3,48 

Szkło 70,50 9,28 

Pozostałe nieorganiczne i frakcja drobna 378,94 49,88 
 

 

Na rysunku nr 4.1 przedstawiono szacunkowy skład odpadów komunalnych dla 

analizowanej gminy. Wyeksponowano składniki, które potencjalnie można wyselekcjo-

nować w miejscu powstawania lub w zakładach segregacji.  
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 Rys. Nr 4.1. Struktura odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych 

gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

Odzysk surowców wtórnych z ogólnej masy odpadów zależy, m.in. od funkcjonującego 

systemu zbiórki selektywnej, stopnia uświadomienia i motywacji społeczeństwa.  

 

Odpady organiczne – biomasa - odpady spożywcze pochodzenia głównie roślinnego. 

W  zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady te wykorzystywane są częściowo jako 

karma dla zwierząt lub są kompostowane w kompostownikach przydomowych i używane 

jako nawóz np. w ogrodach. Stąd udział tej grupy w składzie odpadów wynosi około 15%. 

Odpady biologiczne są podatne na procesy fermentacji tlenowej. Ze względu na znaczny 

udział odpadów zielonych wskazana jest budowa kompostowni płytowej. Zastosowanie 

kompostowni kontenerowej byłoby uzasadnione w przypadku obsługi sąsiednich miast 

i  gmin. Zaleca się kompostowanie bioodpadów, odpadów "zielonych" wraz z osadami 

ściekowymi z oczyszczalni ścieków komunalnych. Jako dodatek można stosować np. torf, 

trociny, słomę itp. 

Od 2005 roku w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywać zakaz deponowania 

bioodpadów na składowiskach. 

Odpady mineralne - w związku ze zmianą ogrzewania z węglowego na olejowe lub 

gazowe udział tej frakcji w bilansie odpadów systematycznie spada, ponieważ popiół 

z  ogrzewania piecowego ma w niej największy udział. Ponadto do tej grupy zalicza się 

stłuczkę ceramiczną, drobne frakcje odpadów, pył, piasek oraz gruz budowlany. Według 

danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30–40 % masy w odpadach 
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pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 10–15 % 

w  odpadach z budynków zaopatrywanych w ciepło centralnie i ogrzewanych gazem lub 

olejem opałowym. Ogólnie ilość tej grupy wykazuje trend malejący. Odpady mineralne 

powinny być zagospodarowywane lokalnie np. przy ulepszaniu dróg gruntowych. 

Natomiast na składowisku odpadów stanowią materiał, stosowany jako warstwa 

izolacyjna.   

Odpady użytkowe podatne na procesy segregacji - m.in.: makulatura, szkło, tworzywa 

sztuczne, metale - stanowią materiały handlowe. Ilość tej grupy odpadów systematycznie 

rośnie z wyjątkiem złomu stali, który stanowi najłatwiejszy surowiec możliwy do 

pozyskania w procesie segregacji, a następnie sprzedaży. Również na metale kolorowe 

istnieje znaczny popyt na rynku skupu surowców wtórnych. 

Ilość odpadów papierowych, kartonowych i tekturowych nie jest wysoka z uwagi na 

rolniczy charakter gminy. Stały rozwój systemu selektywnej zbiorki odpadów i wzrost 

świadomości ekologicznej mieszkańców pozwala na ich odzysk.  

Tekstylia – są możliwe do zagospodarowania (podobnie jak pozostałe surowce wtórne) 

tylko w postaci czystej (materiał jednorodny, bez zanieczyszczeń). Wskazane byłoby 

przeprowadzanie zbiórki akcyjnej tekstyliów (2 razy w roku np. odzieży używanej - na 

cele charytatywne).  

Z tworzyw sztucznych najpraktyczniejsze do zagospodarowania są opakowania 

z  tworzyw termoplastycznych, tj.: opakowania z PET (politereftalan etylenu), wyroby 

kształtowe z PP (polipropylen) i PE (polietylen). Natomiast cienkie woreczki foliowe 

(m.in. rozdawane w sklepach do zakupionych produktów) są praktycznie nie do 

wykorzystania. Podobnie trudne do wykorzystania są wyroby z PCV /polichlorku winylu/ 

(winyleum, płytki PCV). 

Szkło jest odpadem nieaktywnym, obojętnym dla środowiska (główny składnik – 

dwutlenek krzemu). Jego odzysk i zawrócenie ponownie do procesu produkcji wpływa na 

zmniejszenie zapotrzebowania surowców (m.in. piasku szklarskiego, sody, mączki 

wapiennej) oraz obniżenie emisji gazów: dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku 

węgla, chloru i fluoru. 

Udział odpadów użytkowych dla analizowanego obszaru kształtuje się szacunkowo na 

poziomie do 60%, stąd głównym kierunkiem postępowania z nimi powinna być 

selektywna zbiórka, odzysk i recykling, które należy rozwijać i rozszerzać. Dotyczy to 

zwłaszcza odpadów opakowaniowych. Zawracanie do procesów produkcji surowców 
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wtórnych przyczynia się do oszczędności miejsca na składowisku odpadów. Ponadto 

wpływa na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w procesach produkcji oraz 

obniżenie emisji zanieczyszczeń (gazów, pyłów, ścieków). 

 

 Kolejnym źródłem powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury, 

takie jak: handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, targowiska. W poniższych tabelach 

oparto się na systemie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 

Tabela Nr 4.1.3 Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na 
terenie gmin wiejskich (według KPGO) oraz ich szacunkowy skład morfologiczny  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
45 

Skład morfologiczny odpadów 

komunalnych z obiektów infrastruktury (wg 

KPGO) 

Zawartość procentowa* [%] 

 

Odpady organiczne 10 

Metale 5 

Papier + Tektura 30 

Tworzywa sztuczne 30 

Materiały tekstylne 3 

Szkło 10 

Pozostałe nieorganiczne i frakcja drobna 12 
 zawartość procentowa w masie odpadów 

 

Tabela Nr 4.1.4 Ilość odpadów komunalnych z infrastruktury powstająca na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 2000  

Liczba ludności 7597  

Odpady ogółem Mg/rok 341,87  

Odpady podatne na segregację  Wskaźnik kg/M/rok 

Odpady organiczne 34,19 4,50 

Metale 17,09 2,25 

Papier + Tektura 102,56 13,50 

Tworzywa sztuczne 102,56 13,50 

Materiały tekstylne 10,26 1,35 

Szkło 34,19 4,50 

Pozostałe nieorganiczne i frakcja drobna 41,02 5,40 

 

Odpady wielkogabarytowe - zużyte wyposażenie mieszkań, urządzeń kuchennych, 

łazienkowych, sprzęt elektroniczny, meble itp. W ostatnich latach zauważa się wyraźny 

wzrost ich ilości. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu 

gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchnie gazowe), urządzeń łazienkowych oraz 

zużytego sprzętu elektronicznego (RTV, komputery). Przy okazji wymiany na nowy 

pojawiają się również opakowania przestrzenne. Z odpadów wielkogabarytowych 
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najbardziej problemowymi są urządzenia chłodnicze. Przed demontażem i przerobem ww. 

urządzeń powinny być odciągane z nich środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy. Na 

analizowanym obszarze udział odpadów wielkogabarytowych szacuje się na około: 5% 

masy odpadów komunalnych. Problem zagospodarowania omawianej grupy odpadów ze 

względów ekonomicznych powinien być rozwiązany w skali co najmniej całego powiatu 

lub kilku powiatów. 

Tabela Nr 4.1.5 Wskaźnik nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie gmin wiejskich 
(według KPGO) oraz ich szacunkowy skład morfologiczny  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
15 

Skład morfologiczny odpadów 

wielkogabarytowych (wg KPGO) 

Zawartość procentowa* [%] 

 

Odpady organiczne (drewno) 60 

Metale 30 

Pozostałe odpady balastowe, mineralne, 

frakcja drobna, materace, plastyk  
10 

 zawartość procentowa w masie odpadów 
 

Tabela Nr 4.1.6 Ilość odpadów wielkogabarytowych powstająca na terenie Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 2000  

Liczba ludności 7597  

Odpady ogółem Mg/rok 113,96 Wskaźnik kg/M/rok 

Odpady organiczne 68,32 8,99 

Metale 34,16 4,50 

Pozostałe odpady balastowe, mineralne, 

frakcja drobna, materace, plastyk 
11,39 1,50 

 

Odpady budowlane i poremontowe pochodzą zarówno z sektora odpadów komunalnych 

jak i ze źródeł poza nim. Dla obliczenia ilości odpadów budowlanych w odpadach 

komunalnych można posłużyć się wskaźnikami z KGPO. 

Tabela Nr 4.1.7 Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych i poremontowych w odpadach 
komunalnych na terenie gmin wiejskich (według KPGO) oraz ich szacunkowy skład 
morfologiczny  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
40 

Skład morfologiczny odpadów 

budowlanych i poremontowych w odpadach 

komunalnych (wg KPGO) 

Zawartość procentowa* [%] 

 

Cegła 40 

Beton 20 

Tworzywo sztuczne 1 

Bitumiczna powierzchnia dróg 8 
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Drewno  7 

Metale 5 

Piasek  15 

Inne  4 
 zawartość procentowa w masie odpadów 

 

Tabela Nr 4.1.8 Ilość odpadów budowlanych i poremontowych powstająca na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 2000  

Liczba ludności 7597  

Odpady ogółem Mg/rok 303,88 Wskaźnik kg/M/rok 

Odpady organiczne (drewno) 21,27 2,80 

Cegła 121,55 16,00 

Beton 60,78 8,00 

Tworzywo sztuczne 3,04 0,40 

Bitumiczna powierzchnia dróg 24,31 3,20 

Metale 15,19 2,00 

Piasek  45,58 6,00 

Pozostałe inne  12,16 1,60 

 

Tabela Nr 4.1.9 Wskaźnik nagromadzenia odpadów zielonych z ogrodów i parków na terenach 
wiejskich (według KPGO) oraz ich szacunkowy skład morfologiczny  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
5 

Skład odpadów z ogrodów i parków (wg 

KPGO) 
Zawartość procentowa* [%] 

Odpady organiczne 80 

Odpady mineralne 20 
 zawartość procentowa w masie odpadów 

 

Tabela Nr 4.1.10 Ilość odpadów z ogrodów i parków powstających na terenie Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 2000  

Liczba ludności 7597  

Odpady ogółem Mg/rok 37,99 Wskaźnik kg/M/rok 

Odpady organiczne podatne na segregację 30,39 4,00 

Odpady pozostałe mineralne 7,60 1,00 

 

O d p a d y   n i e b e z p i e c z n e - do grupy tej należą odpady zawierające w swoim 

składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe itd. Z ww. odpadów na omawianym 

obszarze występują: zużyte baterie, akumulatory, odpady zawierające rtęć (lampy 

rtęciowe, termometry), pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, 

rozpuszczalniki organiczne (w tym chlorowcoorganiczne), środki czyszczące, środki 

ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich, środki do konserwacji i ochrony 

drewna oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych 

środków do dezynfekcji i dezynsekcji, odpady zawierające oleje, częściowo wykorzystane 
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leki, materiały budowlane zawierające azbest (np. eternit), odpady wielkogabarytowe 

przede wszystkim agregaty chłodnicze (lodówki), w których znajdują się freony; wraki 

samochodowe, w których znajdują się oleje czy płyny hamulcowe.  

Znaczny problem stanowią zużyte baterie i akumulatory. Zastosowany system selektywnej 

zbiórki pozwala na znaczny ich odzysk. Największe zagrożenie dla środowiska 

naturalnego wśród odpadów powstających na terenach wiejskich stanowią opakowania po 

nawozach oraz opakowania po pestycydach i innych środkach ochrony roślin stosowanych 

powszechnie w produkcji rolnej. Odpady tego typu często składowane są w bezpośrednim 

sąsiedztwie gruntów, na jakich były stosowane, co stanowi źródło skażenia gleby, jak 

i  produktów rolnych pozyskiwanych z tych terenów. Niewspółmiernie większe zagrożenie 

jednak stanowi niekontrolowane spalanie tego typu odpadów w  ogniskach, bądź palenie 

tych odpadów w piecach węglowych lub centralnego ogrzewania na terenie gospodarstw 

domowych. Skutkiem tego typu postępowania jest tak zwane zjawisko niskiej emisji, m.in. 

dioksyn i furanów, powstających wskutek spalania związków chemicznych w trakcie 

niekontrolowanych procesów w niskich temperaturach. Emisja tych niebezpiecznych 

substancji z kominów przydomowych, chociaż niewielka w  skali jednego gospodarstwa, 

to w przypadku przemnożenia przez liczbę emitorów, może dawać znaczną ilość 

emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. 

Odpady niebezpieczne nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych. Zaleca 

się ich selektywną zbiórkę i odbiór od mieszkańców, następnie przechowywanie okresowe 

np. w specjalnym hermetycznym kontenerze typu KE-7, do czasu uzyskania partii 

wysyłkowej. Możliwe jest również czasowe magazynowanie ww. odpadów w komorach 

żelbetowych obudowanych konstrukcją z dachem z blach trapezowych. W przypadku 

konstrukcji żelbetowych preferowane są monolityczne wykonane ze szczelnego betonu 

o  wskaźniku wodoszczelności powyżej W 8 i klasy co najmniej B 30.  

Docelowo odpady niebezpieczne kierować należy do unieszkodliwienia w zakładach 

specjalistycznych, posiadających odpowiednie zezwolenia. 

Odpady zawierające środki ochrony roślin - przeterminowane chemikalia, skażona 

ziemia, opakowania po środkach ochrony roślin. Z uwagi na prowadzoną produkcję rolną, 

udział tej grupy w odpadach niebezpiecznych może być znaczny.  

Do odpadów powstających w efekcie produkcji rolnej należą opakowania po pestycydach 

oraz przeterminowane i nie nadające się do użytku pestycydy. Przyjmując, że średnie 

zużycie środków ochrony roślin na jeden ha gruntów ornych wynosi 0,7 kg substancji 

aktywnej, ilość powstałych opakowań wynosi średnio 0,25 szt/kg zużytego środka, 
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natomiast waga opakowań wynosi 0,6 kg/szt, a objętość opakowania 0,0023 m
3
/szt., zaś 

ilość środków przeterminowanych lub wycofanych z obrotu wynosi 1% ogólnej ilości 

zużytej substancji aktywnej oszacowano ilość opakowań po środkach ochrony roślin oraz 

pestycydy przeterminowane w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na poziomie 1095 sztuk 

opakowań, 43,81 kg przeterminowanych pestycydów. Zużycie środków ochrony roślin 

oszacowano na 4,38 Mg, w wyniku ich zużycia powstało około 0,66 Mg odpadów 

opakowaniowych po środkach ochrony roślin o objętości 2,5 m
3
. Ilość przeterminowanych 

środków ochrony roślin oszacowano na 43,81 kg z czego 6,57 kg stanowią opakowania. 

Powstałe odpady opakowaniowe w zdecydowanej części trafiają do strumienia odpadów 

komunalnych.   

W świetle obowiązujących przepisów prawnych środki ochrony roślin bardzo toksycznych 

i toksycznych (I i II klasa toksyczności) powinny być sprzedawane z kaucją. Kaucja musi 

zostać zwrócona nabywcy po zwrocie pustego opakowania, tak więc zagospodarowanie 

tych odpadów niebezpiecznych jest uregulowane. Problem stanowi zagospodarowanie 

pustych opakowań po środkach ochrony roślin bardzo toksycznych i toksycznych 

sprzedawanych przed wejściem w życie obowiązującego prawa (luty 2003 roku) oraz 

przeterminowanych środków ochrony roślin zmagazynowanych u producentów rolnych i 

rolników indywidualnych. 

 

Zużyte świetlówki, lampy rtęciowe lub rtęciowo – sodowe - ze względu na zawarte 

w  nich pary rtęci - kwalifikowane są do odpadów niebezpiecznych. Wymagają one 

szczególnego zabezpieczenia w okresie ich czasowego składowania. Całe nieuszkodzone 

lampy należy pakować w worki polietylenowe, po zawiązaniu należy je umieszczać 

w  szczelnych pojemnikach. Uszkodzone lampy należy podobnie pakować przesypując 

przy tym stłuczkę siarką lub TMT
15

. Wiążą one pary rtęci w praktycznie nierozpuszczalny 

w wodzie HgS. 

Oleje przepracowane z warsztatów samochodowych i z autoszrotów - są to mieszaniny 

węglowodorów z dodatkiem niewielkich ilości takich komponentów jak: detergenty, 

inhibitory utleniania, korozji i zużycia, modyfikatory lepkości, środki przeciwpienne, 

przeciwzatarciowe i inne.  

Oleje przekazywane do regeneracji powinny być cieczami o temperaturze około 20
o
C, nie 

powinny zawierać smarów plastycznych, zanieczyszczeń pochodzących z eksploatacji. 

Ponadto powinny spełniać wymagania określone normą branżową BN - 740535 - 08. 
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Odpady olejowe powstają w motoryzacji oraz przemyśle, pochodzące z rynku 

motoryzacyjnego to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, a oleje 

odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, 

maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami 

odpadowymi w praktyce gospodarczej występują odpady zanieczyszczone olejami tj. 

zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo oraz 

opakowania po olejach. 

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na 

terenie kraju specjalistycznych instalacjach, np. w Rafinerii Nafty Jedlicze.  

Odpady olejowe mogą być również przekazywane przedsiębiorstwom specjalistycznym 

trudniącym się zbieraniem olejów przepracowanych lub prowadzącym serwisy 

separatorów olejowych. 

Przyjmując szacunkowo, iż w gminie ilość pojazdów wynosi około 5 000 sztuk, w tym 

około 150 to samochody ciężarowe, zaś wymiana oleju w samochodzie dokonywana jest 

co 10-15 tys. km, wyliczono że z tego tytułu może powstać około 27 250 litrów 

przepracowanych olejów (ok. 21,8 Mg). Zakładając, że około 40% pojazdów dokonuje 

przeglądów technicznych na terenie gminy – ilość pozostających w gminie odpadów 

olejowych może zmniejszyć się do ok. 11 000 litrów (8,7 Mg).  

Odpady olejowe powstają również w zakładach produkcyjnych, na stacjach benzynowych i 

niektórych obiektach infrastruktury. Są to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, 

przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Z 

dużym przybliżeniem można oszacować ilość tych odpadów na około 5 Mg/rok. 

Zużyte akumulatory ołowiowe z elektrolitem - z uwagi na zawartość kwasu oraz ołowiu 

i jego związków zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Ołów metaliczny i pasta 

ołowiowa stanowią odpowiednio 34 i 39% masy, a kwas siarkowy około 11%. Pozostałe 

składniki to: ebonit, polipropylen PP, szkło, stal.  

Ponieważ około 90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w transporcie, zarówno 

podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników, do oszacowania ilości 

zużytych akumulatorów przyjęto ilość samochodów osobowych i ciężarowych oraz 

ciągników w gminie na poziomie 5 000, w tym ok. 95% stanowią samochody osobowe, 

1,5% samochody ciężarowe, zaś 3,5% stanowią ciągniki i inne pojazdy. Przyjęto również 

kolejne założenia: 

- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg, 
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- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników 

siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg, 

- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku, 

- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata. 

Na podstawie wyżej wymienionych założeń oszacowano ilość wymienionych 

akumulatorów w samochodach osobowych na poziomie ok. 1400 sztuk oraz ilość 

wymienionych akumulatorów w pozostałych pojazdach na poziomie ok. 100 sztuk, co 

pozwoliło określić ilość zużytych akumulatorów w samochodach osobowych – ok. 16,5 

Mg, zaś ilość zużytych akumulatorów w pozostałych pojazdach – 3,4Mg.  

 

Zużyte źródła prądu z gospodarstw domowych - ze względu na specyfikę ich utylizacji 

i  możliwości sortowania, wyróżnia się baterie: miniaturowe, średniej wielkości i o wzglę-

dnie wysokich gabarytach. 

Opakowania po produktach naftowych - kierowane są do strumienia odpadów 

komunalnych. Problem zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych po produktach naftowych 

(m.in. oleje, smary, płyny typu Borygo) nie jest rozwiązany. 

 

Pod pojęciem odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych rozumie się wszystkie 

odpady niebezpieczne, powstające w małych ilościach w gospodarstwach domowych lub 

małych zakładach rzemieślniczych i pozostałych przedsiębiorstwach lub instytucjach 

publicznych, których ilość u danego wytwórcy w skali roku nie przekracza 100 kg, a które 

ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości i 

okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

komunalnych można posłużyć się wskaźnikami z KGPO. 

Tabela Nr 4.1.11 Wskaźnik nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych 
na terenie gmin wiejskich (według KPGO) oszacowany dla roku 2000  

Wskaźnik nagromadzenia kg/M/rok 

dla terenów wiejskich 
2 

 

Tabela Nr 4.1.12 Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w grupie odpadów komunalnych  
na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce obliczona według wskaźników dla roku 
2000  

Liczba ludności 7597 

Odpady ogółem Mg/rok 15,19 

Aerozole 0,6 

Akumulatory 3,98 

Baterie 0,84 

Farby i lakiery 3,86 
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Farmaceutyki 0,97 

Rozpuszczalniki 2,78 

Świetlówki 0,12 

Zużyte oleje 0,24 

Inne (w tym inne substancje chemiczne np. 

kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne 

produkty laboratoryjne) 

1,81 

 

Zbiorcze zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce obliczona według KPGO 

Tabela Nr 4.1.13 Zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce w Mg na rok obliczona dla roku 2000 według KPGO  

Rodzaj odpadów Ilość w Mg/rok 
Uśrednione 

wskaźniki kg/M/rok 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych 881,25 116,00 

Odpady komunalne z obiektów infrastruktury 341,87 45,00 

Odpady wielkogabarytowe 113,96 15,00 

Odpady budowlane i poremontowe 303,88 40,00 

Odpady zielone z ogrodów i parków 37,99 5,00 

Odpady niebezpieczne 15,19 2,00 

Razem 1694,14 223,00 
 

Tabela Nr 4.1.14 Zestawienie ilości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce w Mg na rok obliczona według wskaźników KPGO dla 
roku 2000 w podziale na strumienie 

Liczba ludności 7597 

Odpady komunalne ogółem Mg/rok 1694,14 

Odpady podatne na segregację Wskaźniki kg/M/rok 

odpady organiczne 295,17 38,85 

cegła 121,56 16,00 

beton 60,78 8,00 

papier i tektura 217,12 28,58 

tworzywa sztuczne 220,16 28,98 

bitumiczna powierzchnia dróg 24,31 3,20 

szkło 104,69 13,78 

metale 101,69 13,39 

piasek 45,58 6,00 

tekstylia 36,70 4,83 

niebezpieczne  15,19 2,00 

Pozostałe   

odpady mineralne i frakcja drobna 451,11 59,38 

 

Biorąc pod uwagę oszacowaną ilość odpadów komunalnych powstających na terenie 

gminy (1 694,14 Mg) oraz zebranych (801 Mg) można ocenić, że zorganizowanym 

zbieraniem objętych jest ok. 47,3 % odpadów wytworzonych. 
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4.1.2 Odpady opakowaniowe 

Odpady opakowaniowe stanowią istotny element kilku strumieni odpadów komunalnych. 

Ze względu na ich specyfikę oraz ze względu na ich specjalne potraktowanie przez 

ustawodawcę, oprócz ujęcia w oszacowaniu dokonanym wyżej oraz w obliczeniach 

prognostycznych zamieszczonych w dalszej części opracowania, zostały również 

omówione jako oddzielna grupa. Zapisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 639) wymagają, aby przedsiębiorca wprowadzający 

na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnił ich odzysk. Do dnia 31 grudnia 

2007r. obowiązany jest on do osiągnięcia docelowego poziomu odzysku odpadów 

opakowań co najmniej w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych.  

Ze względu na fakt, że powyższe Rozporządzenie opracowano do roku 2007,w Planie 

przyjęto na lata 2008-2014 obowiązek przedsiębiorców do dalszej intensyfikacji zbiórki 

odpadów opakowaniowych.   

Tabela Nr 4.1.15 Zakładane poziomy recyklingu / odzysku odpadów opakowaniowych przez 
przedsiębiorców według Rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

Lp. Rodzaj opakowania 2004 2005 2006 2007 
2008-

2010 

2011-

2015 

1 Opakowania razem    25/50   

2 Tworzywa sztuczne 14 18 22 25 30 35 

3 Papier i tektura 39 42 45 48 50 55 

4 Szkło 22 29 35 40 45 50 

5 Metale 25 30 35 40 45 50 

6 Opakowania wielomateriałowe 12 16 20 25 30 35 

 

Według prognozy KPGO w województwie małopolskim w roku 2005 wytworzonych 

zostanie 122,00 tys. Mg papieru i tektury, 92,1 tys. Mg szkła, 46,8 tys. Mg tworzyw 

sztucznych, 13,7 tys. Mg opakowań wielomateriałowych, 11,78 tys. Mg opakowań z 

blachy stalowej, 3,4 tys. Mg opakowań z blachy aluminiowej. Łącznie wyniesie to około 

289,8 tys. Mg. Powyższe zestawienia wskazują, iż w roku 2003 ilość odpadów 

opakowaniowych na 1 mieszkańca województwa małopolskiego wynosiła 89,5 kg/M/r i 

składały się na nią odpowiednio: 37,7 kg, 28,4 kg, 14,5 kg, 4,2 kg 3,6 kg, 1,1 kg.  

Mając na względzie liczbę mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, masa 
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wytworzonych tam opakowań przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 4.1.16 Łączna ilość odpadów opakowaniowych powstających na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce oszacowana według wskaźników KPGO dla roku 2003 

Liczba ludności 7597 

Odpady opakowaniowe ogółem 679,92 Mg/rok 89,5 kg/M/rok 

Odpady podatne na segregację kg/M/rok 

Papier i tektura 286,24 37,7 

Szkło 216,09 28,4 

Tworzywa sztuczne 109,8 14,5 

Opakowania wielomateriałowe 32,14 4,2 

Stal 27,69 3,6 

Aluminium 7,98 1,1 

 

4.1.3 Komunalne osady ściekowe 

Odpady z oczyszczania ścieków komunalnych - osady ściekowe muszą być prawidłowo 

unieszkodliwiane celem: zmniejszenia zagniwalności (stabilizacja osadu), wyeliminowania 

organizmów chorobotwórczych (higienizacja osadu) oraz zmniejszenia ich objętości 

i  masy (odwadnianie, suszenie i/lub spalanie). Podstawową zasadą gospodarki osadem jest 

zmniejszenie jego objętości. Zagęszczanie zmniejsza jego objętość około 4–krotnie, 

a  odwadnianie i suszenie około 10–krotnie.  

Ustawa z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) przewiduje w art. 43 

możliwość stosowania komunalnych osadów ściekowych:  

 w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do 

obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, po 

uprzednim przebadaniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, 

  do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 

 do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy, 

 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

 do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.  

Do powyższych celów mogą być stosowane, m.in. osady z oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz oczyszczalni z niektórych gałęzi przemysłu spożywczego (zawierające 

substancje organiczne i nawozowe zapewniające prawidłowy rozwój roślin i poprawiające 

jednocześnie strukturę gleby).  

Zgodnie z ww. ustawą o odpadach, komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli 
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są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, 

w  szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub 

innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie 

i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.    

Osady ściekowe mogą jednak zawierać również substancje szkodliwe (metale ciężkie, 

mikroorganizmy chorobotwórcze, jaja helmintów), co stanowi przeszkodę w ich 

przyrodniczym i rolniczym wykorzystaniu. Ponadto procesy zachodzące w glebie mogą 

powodować uwalnianie niektórych pierwiastków i w konsekwencji zanieczyszczenie wód 

podziemnych. Bezpieczne wykorzystanie osadów ściekowych wymaga spełnienia 

warunków, dotyczących zarówno osadów, jak również terenów, na których mogą być 

stosowane. Zgodnie z ww. ustawą o odpadach przed stosowaniem komunalne osady 

ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane 

badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych. 

Wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych regulowane jest rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 01.08.2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. 

Nr 134, poz. 1140). Osady ściekowe komunalne mogą być, m.in. wykorzystywane przy 

rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.  

 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce obecnie nie funkcjonują zbiorcze oczyszczalnie 

ścieków komunalnych oraz nie planuje się w  ciągu najbliższych 8 lat ich budowy.  

Odpady komunalne z terenów zabudowy mieszkaniowej oraz z obiektów użyteczności 

publicznej i obiektów usługowo-handlowych odbierane są przez wyspecjalizowane 

jednostki. 

Tabela Nr 4.1.17 Jednostki gospodarcze posiadające zezwolenie na usuwanie odpadów komunal-
nych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Lp. Jednostka gospodarcza 
Zakres działalności 

(wybrane elementy) 

Data i nr 

decyzji 

Termin 

obow. dec. 

1. 
Firma KOMBUD Sp. 

jawna, Proszowice 

- usuwanie odpadów komunalnych 

(nieczystości stałych i ciekłych), 

powstających w gosp.domowych, 

i obiektach uż. Publicznej 

- miejsce wywozu odpadów: 

wysypisko odpadów Żębocin 

2001.12.14 

7062/04/01 

decyzja nr 

01/2001 

14.12.2011 

2. 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

„MIKI, Kraków 

- usuwanie stałych odpadów 

komunalnych powstających w 

gosp.domowych i obiektach 

użyteczności publicznej 

- miejsce wywozu odpadów: 

składowisko odpadów w Ujkowie 

Starym, składowisko odpadów w 

Jawiszowicach  

2003.09.11 

7062/07/03 
11.09.2013 
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3. 

Miejskie Przedsięb. 

Oczyszczania Sp z o,o, 

Kraków 

- usuwanie odpadów 

komunalnych (nieczystości 

stałych i ciekłych), powstających 

w gosp. domowych i obiektach 

użyteczności publicznej 

- miejsce wywozu: składowisko 

w Bukownie 

2002.08.21 

UG. 

0153/5/2002 

21.08.2013r. 

4. 
Usługi Asenizacyjne 

M.Idęć, Kraków 

- usuwanie płynnych odpadów 

komunalnych powstających w w 

gosp. Domowych i obiektach uż. 

Publicznej 

- miejsce wywozu: punkty zrzutu 

do ksn. miejskiej 

2003.1.08 

7060/01/03 
03.01.2006r. 

5. 

Firma 

„TRANSPRORT”, 

Igołomia 

- usuwanie ciekłych odpadów 

komunalnych (nieczystości 

ciekłych) powstających w gospod. 

domowych i ob. użyt. publicznej. 

- Miejsce zrzutu: ul. Dymarek, ul. 

Podmokła w Krakowie 

2003.07.22 

UG. 

0153/28/2003 

23.06.2006r. 

 

 

W miejscowości Igołomia funkcjonuje Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

„Polan”, które posiada zakładową oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z danymi Głównego 

Urzędu Statystycznego oczyszczalnia ta obsługuje również 12 budynków mieszkalnych, w 

których zamieszkuje 122 osób. Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi 75 

m
3
/dobę, w 2002r. ilość ścieków oczyszczonych i odprowadzonych z oczyszczalni 

wynosiła 7 dam
3
, zaś ilość powstałych osadów ściekowych - 4 tony.  

Brak jest jednak szczegółowych danych o sposobie zagospodarowania osadów, 

prawdopodobnie zostały one zagospodarowane rolniczo. 

  

4.1.4 Odpady sektora gospodarczego 

Odpady sektora gospodarczego stanowią: 

- odpady gospodarcze wytworzone przez przedsiębiorców  

- odpady inne niż niebezpieczne 

- odpady niebezpieczne 

- odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych 

- odpady azbestowe 

- wyeksploatowane samochody 

- pestycydy 

- oleje odpadowe 

- baterie i akumulatory 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
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Największym wytwórcą odpadów sektora gospodarczego w gminie Igołomia-

Wawrzeńczyce jest zakład produkcyjny Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

POLAN Gospodarstwo w Igołomi, zajmujące się produkcją i hodowlą warzyw i kwiatów  

oraz Gospodarstwo w Pobiedniku Wielkim (posiadają zakładowe systemy kanalizacji 

z  oczyszczalniami ścieków ).  

W gminie funkcjonują również dwie stacje benzynowe – w Pobiedniku Wielkim 

i  Stręgoborzycach oraz lotnisko sportowe w Pobiedniku Wielkim. 

Brak jest szczegółowych informacji o ilości i składzie wytwarzanych w gminie odpadów 

z  sektora gospodarczego. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne – są to odpady pochodzące z zakładów opieki 

zdrowotnej i z ośrodków zdrowia, szpitali, klinik, domów opieki oraz z lecznic 

weterynaryjnych. Odpady te składają się z dwóch strumieni: odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Reprezentują materiał o bardzo 

zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego, jak również właściwości 

fizycznych. W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, 

ograniczania i segregacji odpadów medycznych i weterynaryjnych są one bardzo 

zróżnicowaną mieszanką wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów 

komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych 

biologicznie. 

Generalnie odpady te, w ślad za Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki 

Odpadami, można podzielić na 4 podstawowe grupy: 

Grupa A odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenne, ogrodowe, 

wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne itp. 

Grupa B zużyte opatrunki, krew i jej produkty krwiopochodne, tampony, przedmioty 

ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i inne 

Grupa C szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki 

ciała ludzkiego 

Grupa D Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i 

farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o 

wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) 

oraz radioaktywne. 
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Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstający w 

placówkach służby zdrowia ok.: 

- 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi 

(odpady komunalne, komunalnopodobne) 

- 10 % - 25 % medyczne odpady niebezpieczne. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce funkcjonują 2 przychodnie oraz 2 apteki. Brak jest informacji o lecznicach 

weterynaryjnych, w Planie założono, iż na terenie gminy znajduje się jedna lecznica 

weterynaryjna. 

Brak jest szczegółowych danych o ilości powstających odpadów oraz o sposobie 

postępowania z nimi w powyżej wymienionych placówkach. 

W celu oszacowania bilansu powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych w 

Planie przyjęto średnie wskaźniki ustalone na podstawie analizy i badań ilości 

powstających odpadów w przychodniach i ośrodkach zdrowia oraz zakładach 

weterynaryjnych. 

Tabela Nr 4.1.18 Oszacowanie ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających na 
terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

L.p. Ośrodek medyczny Ilość 
Odpady z grupy 

A (komunalne) 

Odpady z 

grup B, C, 

D 

w tym z 

grupy B 

w tym z 

grup C, D 

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

1. Przychodnia lekarska 1 0,750 0,185 0,160 0,024 

2. Apteka 2 1,125 0,435 0,389 0,046 

3. Lecznica weterynaryjna 1 0,425 0,363 0,291 0,072 

 Razem 4 2,3 0,983 0,84 0,142 

Ogółem ilość oszacowanych odpadów medycznych i weterynaryjnych wynosi: 

- 2,3 Mg odpadów o charakterze komunalnym (grupa A) 

- 0,983 Mg odpadów medycznych (grupy B, C i D). 

 

Odpady z ubojni i masarni - jadalne produkty uboczne uboju, niejadalne uboczne 

produkty uboju, produkty nie zebrane podczas obróbki poubojowej (krew techniczna, kości 

techniczne, tłuszcze techniczne, jelita, gruczoły). 

Jadalne produkty uboczne uboju zakwalifikowane przez lekarza weterynarii jako przydatne 

do spożycia, zagospodarowywane są poprzez wykorzystywanie w dalszym przetwórstwie 
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lub sprzedawane na cele konsumpcyjne.  

Niejadalne uboczne produkty uboju, to nie nadające się do bezpośredniej konsumpcji 

surowce rzeźne, będące podstawą do wytwarzania innych produktów. Odpady te, jak 

również padłe zwierzęta, powinny być systematycznie odbierane przez firmy 

specjalistyczne bezpośrednio od rolników oraz z zakładów rzeźniczych i mięsnych 

a  następnie kierowane do przetworzenia w zakładach (tj. np. zakłady produkcji mączki 

kostnej i in.). Odpadów tych nie powinno się deponować na składowiskach. 

W Planie przyjęto, iż na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie ma zlokalizowanych 

ubojni i masarni.  

Gnojowica - składa się z mieszaniny kału, moczu i resztek pokarmowych zwierząt 

hodowlanych. Stanowi ona wartościowy nawóz organiczny, mający zastosowanie do 

nawożenia przede wszystkim łąk i pastwisk. Przy powstawaniu w nadmiarze w stosunku 

do możliwości wykorzystania jej w  nawożeniu, stanowi poważny problem utylizacyjny. 

Nadmierne nawożenie gnojowicą powoduje trwałe i nieodwracalne zmiany w środowisku 

glebowym. Prowadzi do zachwaszczenia gruntów rolnych i użytków zielonych. 

Niewłaściwie składowana gnojowica powoduje silne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i gruntowych.  

Dla gospodarczego wykorzystania gnojowicy stosowane są następujące systemy: 

rolnicze zagospodarowanie gnojowicy surowej, rolnicze zagospodarowanie gnojowicy 

wstępnie uzdatnionej, biologiczne unieszkodliwianie gnojowicy za pomocą osadu 

czynnego, beztlenowa fermentacja gnojowicy (produkcja biogazu) oraz wytwarzanie 

kompostu. 

Odpady zawierające azbest występują w odpadach poremontowych, szczególnie 

pochodzących ze starych budynków (materiały izolacyjne, rury i płyty azbestocementowe, 

eternit itp.). Azbest i wytworzone z niego materiały budowlane stanowią odpady 

niebezpieczne i wymagają specjalnych metod postępowania, a następnie unieszkodli-

wiania. Postępowanie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia  02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). 

Odpady niebezpieczne zawierające azbest – pozyskiwane w wyniku realizacji programu 

„EKODACH” – firma realizująca program wywoziła na składowisko odpadów 

niebezpiecznych do Jednostki Ratownictwa Chemicznego, Sp. z. o.o. w Tarnowie 

(w  2003r. – 27,56 Mg). 
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Porzucone wraki samochodowe zgodnie z art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach są traktowane jako odpady komunalne. Znajdujące się we wrakach 

akumulatory z elektrolitem, oleje, płyny hamulcowe stanowią odpady niebezpieczne. 

Odpady niebezpieczne 

Wykaz gospodarczych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na terenie gminy: 

 

Tabela Nr 4.1.17 Jednostki gospodarcze wytwarzające odpady niebezpieczne w gminie Igołomia-
Wawrzeńczyce 

Lp. Jednostka gospodarcza 
Kod i ilość wytw. 

odpadów [Mg] 
Data i nr decyzji 

Termin obow. 

decyzji 

1. Produkty Przyjazne 

Środowisku AGRO IDEA Sp. 

Z o.o., Podbiednik Mały 

16 02 15          0,01 

15 02 02          0,10 

15 01 10          0,80 

2002.05.06 

OS.7634/34/1/02EC 

31.12.2010r. 

2. Stacje benzynowe w 

Pobiedniku i Stręgoborzycach 

b.d.                  b.d. b.d. b.d. 

Odpady te nie są zagospodarowywane wspólnie z odpadami komunalnymi.  

 

Dla porównania i uzupełnienia danych ilościowych o wytworzonych na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce odpadach, poniżej przedstawiono zestawienie oszacowanych 

ilości odpadów na terenach wiejskich na podstawie wskaźników zawartych w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

Tabela Nr 4.1.18 Zbiorcze zestawienie ilości odpadów powstających na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce obliczonych według WPGO 

 

Strumień odpadów  kg/M/rok Mg 

 

Domowe odpady organiczne, w tym: 22,43 170,38 

odpady organiczne roślinne 18,98 144,17 

odpady organiczne zwierzęce 0,86 6,55 

odpady organiczne inne 2,59 19,66 

Odpady zielone 4,31 32,77 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 11,21 85,19 

Opakowania z papieru i tektury 15,53 117,96 

Opakowania wielomateriałowe 1,73 13,11 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 21,56 163,83 

Opakowania z tworzyw sztucznych 6,90 52,42 

Tekstylia 5,18 39,32 

Szkło (nieopakowaniowe) 0,86 6,55 

Opakowania ze szkła 18,98 144,17 

Metale 4,31 32,77 
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Opakowania z blachy stalowej 1,73 13,11 

Opakowania z aluminium 0,86 6,55 

Odpady mineralne 12,94 98,30 

Drobna frakcja popiołowa 39,68 301,44 

Odpady wielkogabarytowe 15,53 117,96 

Odpady budowlane 43,13 327,65 

Odpady niebezpieczne 2,59 19,66 

Łącznie: 229,45 1743,12 

Różnica w oszacowanej ilości odpadów na podstawie wskaźników KPGO i WPGO jest 

stosunkowo niewielka, około 3%. Jako dane wyjściowe do oszacowania prognozowanych 

zmian w zakresie gospodarki odpadami przyjęto wyższe ilości odpadów powstających na 

terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

 

4.2 Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami do 

roku 2020 

Na zmiany w zakresie gospodarki odpadami ma wpływ szereg czynników, m.in. 

zmiany spowodowane rozwojem gospodarczym i czynnikami ekonomicznymi 

(przewidywane tempo wzrostu jednostkowego spożycia i dochodów ludności, trendy 

zmian składu grupowego odpadów) oraz zmiany demograficzne.  

Ze szczegółowej analizy stanu istniejącego i perspektyw rozwojowych 

analizowanego obszaru przyjęto następujące założenia: 

 100% mieszkańców gminy będzie objętych zorganizowanym systemem: zbiórki 

selektywnej odpadów użytkowych oraz wywozu odpadów zmieszanych, 

 skład morfologiczny odpadów określono na podstawie standardów przyjętych w KPGO, 

 w oparciu o wyniki dotychczasowych badań oraz przewidywane zmiany w składzie 

odpadów mimo zmniejszania się ilości żużla, popiołu oraz wzrostu ilości opakowań, jak 

również mniejszego udziału odpadów spożywczych, przewiduje się, że średni 

jednostkowy wskaźnik masowy nagromadzenia odpadów będzie miał tendencję wzrostu 

(z uwagi na wzrost jednostkowego wskaźnika objętościowego przy jednoczesnym 

zmniejszaniu gęstości nasypowej odpadów), 

 wskaźniki nagromadzenia jednostkowego odpadów komunalnych przyjęto na podstawie 

standardów przyjętych w KPGO,  

 z wieloletnich badań obserwacyjnych wynika, że wskaźniki objętościowe 

nagromadzenia odpadów wzrastają, tempo wzrostu wskaźnika wagowego utrzymuje się 

średnio na poziomie 3,3% w skali rocznej. 
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Tabela Nr 4.2.1.  Aktualne wartości wskaźników nagromadzenia dla odpadów komunalnych w 
warunkach polskich wg KPGO oraz zestawienie ilości odpadów komunalnych 
powstających na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Wagowy wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] 
Wieś 

(grupa I) 

Ilości w 

Mg/rok 

Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych 116 881,25 

Odpady komunalne pochodzące z obiektów infrastruktury 45 341,87 

Odpady wielkogabarytowe 15 113,96 

Odpady z budowy, remontu, demontażu obiektów budowlanych 40 303,88 

Odpady z ogrodów i parków 5 37,99 

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych 2 15,19 

Razem  223 1694,14 

 

Podczas szacowania ilości odpadów jakie będą powstawały w przyszłości występują 

trudności polegające na tym, że jednocześnie ulega zmianie wiele czynników 

wpływających na ilość odpadów. Poza tym w KPGO do oszacowania aktualnie 

powstającej ilości odpadów zastosowano wskaźniki nagromadzenia uzależnione od źródeł 

powstawania odpadów (miasto / wieś), zaś wskaźniki ich zmian w przyszłości określono w 

podziale według składu morfologicznego. W tej sytuacji po oszacowaniu pełnej ilości 

aktualnie powstających na terenie gminy odpadów komunalnych, korzystając z prognozy 

zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych jakie powstają w skali województwa i 

powiatu (procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla poszczególnych strumieni 

odpadów w latach 2004-2015 przyjęte z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 

(PPGO) dla terenów wiejskich oraz z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

(WPGO)), uwzględniając prognozy demograficzne, oszacowano ilości odpadów jakie będą 

powstawały na terenie gminy w przyszłości.     

Tabela Nr 4.2.2.  Dane demograficzne dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wg GUS 

Lata Przyrost naturalny Migracje wewnętrzne Liczba ludności 

1996 +16 -23 7632 

1997 +2 +35 7701 

1998 +5 +12 7696 

1999 +3 +53 7753 

2000 +14 +16 7751 

2001 +3 -12 7742 

2002 -18 -35 7651 

2003 -15 -5 7635 
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Tabela Nr 4.2.3  Prognozowane zmiany liczby ludności dla gminy Igołomia-Warzeńczyce wg 
danych urzędu gminy 

Lata Liczba ludności 

2000 7564 

2004 7597 

2005 7657 

2006 7655 

2007 7654 

2008 7652 

2009 7651 

2010 7650 

2011 7660 

2012 7670 

2013 7680 

2014 7690 

2020 7750 

 

4.2.1 Odpady sektora komunalnego 

Podstawowe wskaźniki dla prognozy gospodarki odpadami w sektorze komunalnym w 

latach 2004-2014 zgodne z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami zawiera poniższa 

tabela. 

Tabela Nr 4.2.4  Prognoza procentowa zmian wskaźników emisji odpadów na podstawie PPGO  

 

  R o k 

Lp. Typ odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

1. Domowe odpady 

organiczne 
1,68 1,42 0,94 0,47 0,70 0,92 0,68 -0,23 

2. Odpady zielone 2,74 1,35 2,63 1,30 2,53 1,25 2,44 0,00 

3. Papier i tektura 

(nieopakowaniowe) 
1,85 1,22 1,20 0,60 1,18 0,59 1,16 0,00 

4. Opakowania z 

papieru i tektury 
5,51 4,87 4,98 6,33 3,85 4,88 4,93 18,05 

5. Opakowania 

wielomateriałowe 
3,57 3,45 3,33 6,25 3,03 5,71 5,41 17,78 

6. Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
1,34 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,06 

7. Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
3,88 4,63 5,26 4,20 4,80 4,58 5,07 16,36 

8. Tekstylia 2,53 2,47 1,22 2,38 2,33 1,15 1,14 4,35 

9. Opakowania ze szkła 

i szkło 

nieopakowaniowe 

2,09 1,65 2,02 1,59 1,95 1,53 2,97 12,38 

10. Metale 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11. Opakowania z blachy 

stalowej 
3,57 3,45 0,00 3,33 3,23 3,13 0,00 11,11 

12. Opakowania z 

aluminium 
9,09 0,00 8,33 0,00 0,00 7,69 0,00 7,14 

13. Odpady mineralne 0,72 0,00 1,43 1,41 2,07 1,36 1,34 5,70 

14. Odpady z opalania 

mieszkań 
-2,28 -2,07 -2,11 -2,99 -3,37 -2,89 -2,98 

-

13,13 

15. Odpady 

wielkogabarytowe 
6,90 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Odpady budowlane 8,02 6,76 6,64 6,67 5,29 5,15 5,15 22,44 

17. Odpady 

niebezpieczne 
3,45 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem  3,05 2,68 2,19 2,17 1,83 1,94 2,10 8,46 

 

Tabela Nr 4.2.5  Prognoza ilości powstających w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odpadów 
komunalnych w tys. Mg/rok na podstawie PPGO 

  R o k 

Lp. Typ odpadów 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 

1. Domowe odpady 

organiczne 
170,38 173,25 175,7 177,36 178,19 179,43 181,08 182,32 181,90 

2. Odpady zielone 32,77 33,668 34,12 35,02 35,48 36,37 36,83 37,73 37,73 

3. Papier i tektura 

(nieopakowaniowe) 
85,19 86,768 87,83 88,88 89,42 90,47 91,01 92,06 92,06 

4. Opakowania z 

papieru i tektury 
117,96 124,46 130,5 137,02 145,70 151,31 158,69 166,51 196,57 

5. Opakowania 

wielomateriałowe 
13,11 13,578 14,05 14,51 15,42 15,89 16,80 17,71 20,85 

6. Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
163,83 166,03 167,7 167,68 167,68 167,68 167,68 167,68 152,50 

7. Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
52,42 54,456 56,98 59,98 62,50 65,50 68,50 71,97 83,75 

8. Tekstylia 39,32 40,315 41,31 41,81 42,81 43,81 44,31 44,81 46,76 

9. Opakowania ze szkła 

i szkło 

nieopakowaniowe 

150,72 153,87 156,4 159,56 162,09 165,25 167,78 172,77 194,15 

10. Metale 32,77 32,77 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 

11. Opakowania z blachy 

stalowej 
13,11 13,578 14,05 14,05 14,51 14,98 15,45 15,45 17,17 

12. Opakowania z 

aluminium 
6,55 7,1455 7,145 7,74 7,74 7,74 8,34 8,34 8,93 

13. Odpady mineralne 98,3 99,012 99,01 100,43 101,84 103,95 105,36 106,78 112,86 

14. Odpady z opalania 

mieszkań 
301,44 294,57 288,5 282,39 273,95 264,72 257,07 249,42 216,66 

15. Odpady 

wielkogabarytowe 
117,96 126,1 134,2 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 
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16. Odpady budowlane 327,65 353,91 377,8 402,95 429,81 452,53 475,85 500,37 612,64 

17. Odpady 

niebezpieczne 
19,66 20,338 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 

Razem  1743,14 1796,3 1845 1884,87 1925,77 1961,02 1999,10 2041,13 2213,87 

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami prognozy zmian wskaźników 

emisji odpadów przedstawiają się następująco: 

Tabela Nr 4.2.6  Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 dla obszarów 
wiejskich (wg KPGO – MP nr 11 z dn. 28.02.2003r.)  

Nazwa strumienia 

Procentowe zmiany wskaźnika emisji 

odpadów dla obszarów wiejskich 

2001-2005 2006-2010 2011-2014 

Odpady organiczne roślinne 1,00 0,00 0,00 

Odpady organiczne zwierzęce 0,00 - 1,00 - 1,00 

Odpady organiczne inne 2,00 2,00 1,00 

Odpady zielone 2,00 2,00 1,00 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 2,00 1,00 0,00 

Opakowania z papieru i tektury 2,00 1,00 0,00 

Opakowania wielomateriałowe 2,00 1,00 0,00 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1,00 0,00 - 2,00 

Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 0,00 - 2,00 

Tekstylia 2,00 1,00 1,00 

Szkło (nieopakowaniowe) 2,00 2,00 1,00 

Opakowania ze szkła 2,00 2,00 1,00 

Metale 1,00 0,00 0,00 

Opakowania z blachy stalowej 1,00 0,00 0,00 

Opakowania z aluminium 1,00 0,00 0,00 

Odpady mineralne 0,00 1,00 1,00 

Drobna frakcja popiołowa - 2,00 - 3,00 - 3,00 

Odpady wielkogabarytowe 5,92 0,00 0,00 

Odpady budowlane 8,45 5,92 6,58 

Odpady niebezpieczne 8,45 0,00 0,00 

 
 
Tabela Nr 4.2.7  Prognoza ilości powstających w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odpadów 

komunalnych w tys. Mg/rok na podstawie WPGO 

  R o k 

Lp. Typ odpadów 2003 do 2005 
2006-

2010 

2011-

2014 

1. Domowe odpady organiczne 170,38 173,57 173,75 174,80 

 odpady organiczne roślinne 144,17 146,76 146,62 147,39 

 odpady organiczne zwierzęce 6,55 6,60 6,53 6,50 

 odpady organiczne inne 19,66 20,21 20,60 20,91 

2. Odpady zielone 32,77 33,68 34,33 34,85 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 85,19 87,58 88,37 88,84 
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4. Opakowania z papieru i tektury 117,96 121,26 122,37 123,00 

5. Opakowania wielomateriałowe 13,11 13,47 13,60 13,67 

6. Tworzywa sztuczne 

(nieopakowaniowe) 
163,83 166,77 166,62 164,14 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 52,42 53,37 53,32 52,53 

8. Tekstylia 39,32 40,42 40,79 41,41 

9. Szkło (nieopakowaniowe) 6,55 6,74 6,87 6,97 

10. Opakowania ze szkła  144,17 148,21 151,04 153,35 

11. Metale 32,77 33,35 33,32 33,50 

12. Opakowania z blachy stalowej 13,11 13,34 13,33 13,40 

13. Opakowania z aluminium 6,55 6,67 6,66 6,70 

14. Odpady mineralne 98,3 99,07 99,97 101,50 

15. Odpady z opalania mieszkań 301,44 297,75 288,55 281,36 

16. Odpady wielkogabarytowe 117,96 125,92 125,81 126,47 

17. Odpady budowlane 327,65 358,15 379,00 406,05 

18. Odpady niebezpieczne 19,66 21,49 21,47 21,58 

Razem  1743,14 1800,83 1819,17 1844,11 
 

 

4.2.2 Komunalne osady ściekowe 

W 2002r. na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce powstało około 4 Mg osadów 

ściekowych. Zgodnie z założeniami KPGO przewiduje się do 2014 roku dwukrotny 

przyrost masy osadów w stosunku do roku 2000. Na tej podstawie można w określić 

orientacyjną ilość wytwarzanych osadów ściekowych.  

 

Tabela Nr 4.2.8  Prognozowana ilość osadów ściekowych do roku 2014 (Mg s.m./rok) dla gminy 
Igołomia-Warzeńczyce  

Lata Masa osadów Mg/rok 

2004 2,28 

2005 2,41 

2006 2,55 

2007 2,69 

2008 2,83 

2009 2,97 

2010 3,01 

2011 3,05 

2012 3,09 

2013 3,13 

2014 3,17 
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4.2.3 Odpady opakowaniowe 

Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi zostały określone w tabeli nr 4.1.15.    

Przy uwzględnieniu założeń zawartych w WPGO prognozowane ilości odpadów 

opakowaniowych do roku 2014 przedstawiają się następująco: 

 

Tabela Nr 4.2.9 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wg 
WPGO [Mg/rok} 

Lp. Rodzaj opakowania 2004 2005 2006 2007 
2008-

2010 

2011-

2015 

1 Opakowania razem 479,20 424,14 424,03 398,61 373,72 342,61 

2 Tworzywa sztuczne 94,73 86,60 86,58 83,24 77,65 72,57 

3 Papier i tektura 174,71 158,77 158,73 150,05 144,20 130,63 

4 Szkło 168,29 141,35 141,31 130,42 119,49 109,34 

5 Metale 13,39 11,70 11,69 10,79 9,89 9,05 

6 Opakowania wielomateriałowe 28,08 25,73 25,72 24,11 22,49 21,02 

4.2.4 Odpady sektora gospodarczego 

  

Odpady niebezpieczne 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce powstaje rocznie około 0,9 Mg odpadów niebezpiecznych 

pochodzących z przedsiębiorstw. Odpady te są zbierane i składowane niezależnie od 

odpadów komunalnych. Właściciel bądź zarządzający przedsiębiorstwem ma obowiązek 

właściwie zagospodarować powstające odpady niebezpieczne, np. poprzez zdeponowanie 

ich na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Odbiór takich odpadów z miejsca ich 

powstawania na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywa się przy pomocy 

wyspecjalizowanych i posiadających aktualne zezwolenia jednostek gospodarczych.   

 

Odpady inne niż niebezpieczne 

Brak jest szczegółowych danych o ilości wytworzonych odpadów w sektorze 

gospodarczym innych niż niebezpieczne. W ślad za WPGO można przyjąć ich następujące 

ilości: 
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Tabela Nr 4.2.10 Szacunkowe ilości wytwarzanych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odpadów z 
sektora gospodarczego innych niż niebezpieczne 

 

Kod Nazwa odpadu Mg/rok 

01 03 04   Odpady poflotacyjne 6,60 

01 04 07   Odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla 2,94 

01 02 01   Odpady ze wstępnej obróbki rud metali 2,10 

10 02 01   Żużel 1,87 

10 01 13   Mieszanka p.+ż 1,02 

10 01 01   Mieszanina żużla i popiołu 0,87 

01 01 02   Odpady wydobywcze minerałów 0,86 

10 01 02   Popioły 0,81 

20 03 01   Nie segregowane odpady komunalne 0,22 

10 12 01   Odpady surowców i z przygotowania mas 0,15 

17 04 05   Odpady metalowe 0,15 

10 02 04   Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych 0,14 

19 08 09   Osad 0,12 

10 02 07   Zgary hutnicze 0,11 

12 01 02   Drut, rury, wióry 0,09 

06 06 99   Inne nie wymienione odpady grupy 06 0,08 

06 11 03   Błoto pochromowe 0,08 

02 07 06   Drożdże, gęstwa drożdżowa 0,08 

10 09 05   Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze 0,08 

17 01 01   Beton i gruz z rozbiórki 0,07 

01 01 01   Odpady z wydobywania rud metali 0,07 

01 04 02   Diabazowe odpady z przerobu 0,06 

19 08 04   Osad czynny, nadmierny 0,06 

16 10 01   Komunalne 0,06 

19 08 05   Osad 0,05 

16 08 08   Odpady kuchenne 0,05 

10 01 05   Odpady wapniowe z odsiarczania spalin 0,05 

02 05 99   Laboratoryjne- podłoże z badań 0,05 

     Razem  18,89 

 
Tabela Nr 4.2.11 Roczna masa odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do 

wytworzenia w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce do roku 2014 wg założeń WPGO 
(wg grup głównych w Mg/rok) 

 

Kod Grupa odpadów 
Szacunki w okresach 

2003-2006
 
2007-2010

 
2011-2014

 

01 

Odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce 

rud i innych kopalin 

12,611 12,373 5,836 

02 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

0,257 0,257 0,278 
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03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji 

płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
0,082 0,082 0,082 

04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego 
0,028 0,022 0,022 

05 
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania 

gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 
0,023 0,023 0,018 

06 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej 

0,199 0,186 0,186 

07 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej 

0,009 0,006 0,006 

08 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, 

emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb 

drukarskich 

0,001 0,001 0,002 

09 
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług 

fotograficznych 
0,001 0,001 0,000 

10 Odpady z procesów termicznych 5,371 5,371 5,371 

11 

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania 

powierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

0,002 0,002 0,002 

12 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i 

mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych 

0,156 0,156 0,163 

15 

Odpady opakowań; sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nie ujęte w innych grupach 

0,030 0,028 0,025 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 0,152 0,156 0,156 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych) 

0,339 0,350 0,338 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 0,001 0,001 0,001 

19 

Odpady z instalacji i urządzeń służących 

zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków i oraz uzdatniania wody pitnej i wody do 

celów przemysłowych 

0,339 0,350 0,357 

20 
Odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie 
0,227 0,222 0,222 

Łącznie 19,821 18,878 11,384 
 

Powyżej zestawione ilości odpadów innych niż niebezpieczne powstających w sektorze 

gospodarczym na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  należy traktować jako bardzo 

orientacyjne, sygnalizujące pewne tendencje mające swoje oparcie w przebudowie 

strukturalnej gospodarki całego kraju z pewną specyfiką regionalną. Zostały oszacowane z 
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bardzo dużym prawdopodobieństwem błędu na podstawie również orientacyjnych 

szacunków zawartych w WPGO. 

Ogólne tendencje kształtowania ilości powstających odpadów przemysłowych innych niż 

niebezpieczne oparte są m.in. na następujących założeniach: 

- w grupie związanej z rolnictwem, sadownictwem oraz przetwórstwem żywności należy 

spodziewać się wzrostu ilości odpadów wskutek przewidywanej aktywizacji tej gałęzi 

gospodarki po wejściu Polski do grupy krajów UE, 

- w grupie odpadów przemysłu skórzanego i tekstylnego w okresie pierwszych czterech 

lat prognozy przewiduje się wzrost odpadów wynikający z uszczelnienia systemu 

kontroli gospodarki odpadami i ujawnieniem grup wytwórców dotychczas 

pozostających poza ewidencją, 

- w grupach o najniższych ilościach wytwarzanych odpadów tendencja zmian związana 

jest z postępem technologicznym. Powszechność fotografii cyfrowej powinna 

wyeliminować część odpadów z fotografii klasycznej, kosztem przyrostu odpadów z 

urządzeń do obróbki i reprodukcji obrazów technikami drukarskimi. 

- w grupie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej przewiduje się znaczący wzrost ilości w momencie uzyskania 

środków z funduszy strukturalnych UE, natomiast po roku 2010 przewiduje się powrót 

poziomu wytwarzania odpadów z tej grupy do wartości z lat 2003-2004, 

- w grupie odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z 

oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych 

przewiduje się stały wzrost ilości odpadów wynikający z rosnącej świadomości 

potrzeby ochrony wód poprzez skanalizowanie i oczyszczanie ścieków, a także ze 

wzrastającej presji na wzrost poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- dla pozostałych grup odpadów nie przewiduje się znaczących zmian w ilości ich 

wytwarzania.  

 

4.2.5 Zbiorcze zestawienie odpadów wytwarzanych w gminie Igołomia-

Wawrzeńczyce, prognozy ich składu i stopnia odzysku 

Ponieważ brak jest szczegółowych informacji o ilości i składzie wytwarzanych 

w  gminie odpadów, w poprzednich rozdziałach zamieszczone zostały zestawienia 

oszacowanych ilości powstających na terenie gminy odpadów opracowane na podstawie 

założeń zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,   Planie Gospodarki 
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Odpadami dla Województwa Małopolskiego oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Powiatu Krakowskiego. 

Łączna ilość zebranych w 2003r. z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odpadów 

wyniosła 801 Mg (3 080 m
3
), co stanowi około 45% wartości oszacowanej masy odpadów 

na podstawie wskaźników. 

 

Dla wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych prognozuje się następujące 

tendencje w ich składzie grupowym: 

 wzrost ilości papieru, kartonu, tektury, 

 zwiększanie się ilości tworzyw sztucznych, 

 zmniejszanie zawartości metali, 

 stabilną ilość szkła, 

 zmniejszanie procentowego udziału frakcji 0 - 10 mm. 

Główny czynnik odpadogenny - zużycie opakowań (w tym jednorazowych) - 

będzie wywierał coraz większy wpływ na strukturę morfologiczną powstających odpadów.  

Na podstawie studiów prowadzonych w ramach opracowania strategii krajowej gospodarki 

odpadami zakłada się, że intensywność powstawania odpadów będzie rosła w tempie 

średniorocznym: 3%. Dalszy wzrost intensywności powstawania odpadów warunkowany 

będzie zachodzącymi przemianami, tj.: restrukturyzacją rolnictwa, wzrostem zamożności 

społeczeństwa, wzrostem usług i turystyki, wzrastającym ruchem turystycznym, a także 

zmianą stylu życia. Po roku 2010 w strategii krajowej założono już niższe tempo wzrostu 

powstawania odpadów (2%), co oznacza, że w roku 2020 należy liczyć się ze wzrostem 

intensywności powstawania odpadów zwiększonym o ok. 50% w stosunku do roku 2000. 

Zakłada się również do roku 2020 wzrost udziału ilościowego odpadów niebezpiecznych 

w strumieniu odpadów komunalnych do 1 kg/M/rok. 

Dla planowania gospodarki odpadami ważne są 3 główne parametry ich składu 

i  jakości, decydujące o efektywności planowanych metod postępowania, tj.: 

 zawartość materiałów o cechach surowców wtórnych, kwalifikujących się do 

odzysku materiałowego,  

 zawartość łatwo rozkładalnej substancji organicznej, która w procesach rozkładu na 

składowiskach stanowi główne zagrożenie środowiska; poza tym w trakcie 

gromadzenia i wywozu stanowi zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne; w procesach 

rozkładu "sterowanego" (kompostowanie, metanizacja), nie obciąża środowiska, 

a  może poprawić bilans nawozowy gleb lub lokalny bilans energetyczny, 
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 zawartość drobnej frakcji mineralnej - balastu, który może być składowany bez 

obciążania środowiska. 

W składzie pierwszej z ww. grup dominują głównie opakowania oraz przedmioty 

zużyte. Ich bezwzględne wielkości powstawania kształtują się na poziomie średnich 

krajowych, podobnie w relacjach do pozostałych grup odpadów; szacuje się je na około 

60-70 % objętości i około 40% masy odpadów. Proporcję tą należałoby przyjąć na dalsze 

lata. W masie tej uwzględnia się również odpady wielkogabarytowe.  

W drugiej grupie dominują w składzie odpady spożywcze z gospodarstw 

domowych, obiektów gastronomicznych i hotelowych oraz odpady "zielone". Na terenie 

gminy największy udział procentowy frakcji organicznej występuje w zabudowie 

zagrodowej, gdzie osiąga poziom około 15%.  

W grupie trzeciej dominuje drobna frakcja mineralna, żużel i popiół z palenisk 

indywidualnych, piasek i ziemia ze sprzątania posesji, ulic, placów, a także gruz i odpady 

ceramiczne itp. Udział tej grupy odpadów szacuje się na około 15% masy i około 10% 

objętości.  

Przyjmuje się, że w przyszłości nakładanie się różnych czynników poziomu i stylu 

życia oraz gospodarowania będzie skutkować wzrostem udziału odpadów opakowanio-

wych i organicznych i spadkiem udziału frakcji 0-10 mm.   

 

4.3 Zarządzanie i organizacja gospodarki odpadami 

System gospodarki odpadami na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

regulowany jest zarówno ogólnie obowiązującymi przepisami w ww. zakresie (m.in. 

Ustawa z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 

622), jak również lokalnymi aktami prawnymi, wydanymi na ich podstawie, tj.: Uchwałą 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr XI/76/2002 z dnia 28.12.2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. 

Powyższa uchwała zobowiązuje właścicieli nieruchomości, m.in. do: wyposażenia 

nieruchomości w znormalizowane urządzenia (pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki na 

śmieci) do gromadzenia odpadów, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym 

i  sanitarnym, usuwania z nieruchomości odpadów komunalnych oraz sprzątania 

i   oczyszczania chodników wzdłuż nieruchomości. Określone są szczegółowe zasady 

gromadzenia i wywozu odpadów oraz utrzymania czystości i porządku. 
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 Realizację zadań wynikających z ww. przepisów Urząd Gminy powierzył firmom 

specjalistycznym: Zakładowi Wielobranżowemu KOMBUD s.j. z gm. Proszowice 

(obsługa 95% terenu gminy), Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu MIKI z Krakowa (4%), 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. z Krakowa (1%). Odbiór odpadów 

z  terenów zabudowy mieszkaniowej (gromadzonych w workach 50 i 100 litrowych) 

odbywa się raz w miesiącu według ustalonego grafiku na składowiska odpadów 

komunalnych w Żębocinie (gm. Proszowice), w  Bukownie (gm. Bukowno), w Ujkowie 

Starym (gm. Bolesław) i Jawiszowicach (gm. Brzeszcze). 

W obiektach użyteczności publicznej i placówkach handlowo-usługowych odpady 

gromadzone są w kontenerach zamkniętych KP-7 i pojemnikach o pojemności 1,1 m
3
, 

odbiór odpadów przez w/w firmy odbywa się raz w miesiącu. 

Tereny otwarte oczyszcza firma KOMBUD. 

W celu usprawnienia gospodarki odpadami gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 

w  1999r. przystąpiła do Związku Gmin „Składowisko Odpadów Żębocin” - Uchwała Nr 

IV(44)99 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dn. 23.10.1999r. w sprawie utworzenia 

Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin – Składowisko Odpadów Żębocin” 

i przyjęcia statusu Związku. 

 

4.4 System gromadzenia i wywozu odpadów 

Na terenie gminy obsługą w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów 

zmieszanych objętych jest ponad  97% budynków mieszkalnych. Cena usług wywozu 

odpadów od mieszkańców wynosi 5,50 zł /gospodarstwo (budynek mieszkalny)/miesiąc. 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w dwóch punktach w gminie: w 

miejscowościach Igołomia i Wawrzeńczyce. 

 

System gospodarki odpadami w gminie obejmuje: 

 gromadzenie odpadów zmieszanych w pojemnikach: 1,1m
3
, kontenerach KP-7 (obiekty 

użyteczności publicznej i placówki usługowo-handlowe) oraz w workach 100 i 50 

litrowych (tereny zabudowy mieszkaniowej), 

 wywóz zgromadzonych odpadów przez firmy prywatne spoza terenu gminy: 95% 

Zakład Wielobranżowy KOMBUD s.j., 4% Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, 

1% Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

 transport odpadów samochodami specjalistycznymi ww. jednostek, tj.:  

- samochód śmieciarka Jelcz  – 3 szt.(KOMBUD), 
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- samochód Star 200 – 2 szt. (KOMBUD), 

 deponowanie odpadów komunalnych na składowisku Żębocin w gminie Proszowice, 

Bukowno w gminie Bukowno, Ujków Stary w gminie Bolesław, Jawiszowice 

w  gminie Brzeszcze, 

 odzysk odpadów o charakterze surowców wtórnych – z dwóch punktów selektywnej 

zbiórki odpadów, brak danych o ilościach zgromadzonych odpadów,  

 odpady niebezpieczne – powstające w wyniku realizacji programu EKODACH 

(odpady zawierające azbest) deponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych 

Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. 

 

Tabela Nr 4.4.1 Obsługa mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - wywóz odpadów 

zmieszanych 

Typ zabudowy 

Liczba 

mieszkańców 

objętych 

obsługą 

Ilość 

budynków 

objętych 

obsługą 

% 

mieszkańców 

objętych 

obsługą 

Użytkowane 

pojemniki,  

Częstotliwość 

wywozu w 

miesiącu 

wielorodzinna 62 14 100 
worki 50l i 100l, 

ilości wg potrzeb 1 raz 

jednorodzinna 1520 361 100 
worki 50l i 100l, 

ilości wg potrzeb 1 raz 

zagrodowa 6016 1430 100 
worki 50l i 100l, 

ilości wg potrzeb 1 raz 

Razem: 7598 1805 100   

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  
 

Selektywna zbiórka odpadów - brak jest szczegółowych danych o ilości zgromadzonych 

i  odzyskanych odpadów.  

 

Tabela Nr 4.4.2 Obsługa w zakresie wywozu odpadów z obiektów / zakładów  

Obiekty, zakłady 
% obsługiwanych 

obiektów, zakładów 

Rodzaj użytkowanych 

pojemników 

Częstotliwość 

wywozu w miesiącu 

Obiekty użyteczności 

publicznej 
100 

kontenery zamknięte 

KP-7, pojemniki 

1,1m3 
1 raz 

Zakłady przemysłowe - - - 

Placówki usługowo-handl. 100 pojemniki 1,1m3 1 raz 

Obiekty turystyczne - - - 

 dane wg Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

4.5 Stan nagromadzenia i unieszkodliwianie odpadów 

 Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce występują niezalegalizowane wysypiska 

odpadów (tzw. „dzikie wysypiska”). Średnio w ciągu roku likwidowanych jest około 

dwóch nielegalnych wysypisk o wielkości 0,10 ha.  
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 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce korzysta (dla około 95% terenu gminy) ze 

składowiska odpadów komunalnych stałych zlokalizowanego w miejscowości 

Żębocin, w gminie Proszowice, znajdującej się w odległości około 13 km od 

siedziby Urzędu Gminy.  

 Składowisko odpadów w Żębocinie istnieje od roku 1998. Zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami zamknięcie wysypiska przewidywane jest na 2006r., nie 

mniej jednak w ostatnim roku wykonane zostały prace modernizacyjne wysypiska, 

zarządzający wysypiskiem rozpoczął starania o uzyskanie zgody na jego rozbudowę 

dlatego na potrzeby GPGO przejęto wariant iż rzeczywiste zamknięcie i rekultywacja 

końcowa składowiska odbędzie się w latach 2015-2020.  

 Stan formalno – prawny w/w składowiska odpadów jest uregulowany.  

 Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z terenu 7 gmin 

zrzeszonych w Związku Gmin „Składowisko Odpadów Żębocin” (6 gmin powiatu 

proszowickiego oraz gmina Igołomia-Wawrzeńczyce).  

 Obiekt wyposażony jest również w linię sortowniczą do wtórnej segregacji odpadów, 

prasę do belowania, rozdrabniacz tworzyw sztucznych, 15 kontenerów 1,1 m
3
 obsługi 

linii sortowniczej na składowisku.  

 Prowadzone są badania monitoringowe wód w rejonie składowiska na podstawie analiz 

wód podziemnych z zainstalowanych otworów piezometrycznych. 

 Ilość odpadów z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce deponowanych na składowisku 

stanowi około 95% z 801 Mg/rok, tj. ok. 761 Mg/rok.  

 W aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gmina posiada 

wyznaczony teren Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 

z  docelowym przeznaczeniem na zbiórkę i przygotowanie do utylizacji odpadów 

niebezpiecznych powstających w rolnictwie, z wykluczeniem gromadzenia zwłok 

padłych zwierząt hodowlanych. 

 

Stan formalno-prawny składowiska: 

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza 

miasta i gminy Proszowice z dnia 30.04.1997r., 

 pozwolenie na budowę – decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Proszowicach nr 

NB.IV.7351/4-137/98 z dnia 30.12.1998r.  

Stan wyposażenia wysypiska – 2 niecki eksploatacyjne o łącznej powierzchni 123,3 
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tys. m
3
 oraz urządzenia towarzyszące: zbiornik na odcieki ( ok. 150 m

3
) z kanalizacją, 

kanalizacją deszczową (ok. 150 m) z separatorem lamellowym o pojemności 2x1,5 m
3
, 

drenaż odgazowujący (ok. 180 m), budynek portierni
, 

socjalny i obsługi wagi, 

magazyn sprzętu i narzędzi, rowy opaskowe (ok. 530 m), zieleń izolacyjna. 

W  budynku magazynu w 2002r. zainstalowana została linia do sortowania odpadów. 

 pozwolenie na użytkowanie – decyzja Starosty Proszowickiego nr 11/U/PR/2000 

z  dnia 30.11.2000r. 

 przegląd ekologiczny – z dnia 10.05.2002r. 

 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska – decyzja Starosty 

Proszowickiego znak: RDP/7640/12/2002 z dnia 28.05.2002r.  

 inne uregulowania prawne – decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Proszoswice z dnia 

21.01.2001r. na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

stałych i płynnych (ważna bezterminowo). 

(lokalizacja składowiska zgodna z ustaleniami miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Proszowice) 

 

Technologia składowania: 

 rozpoczęcie eksploatacji: 31.12.1986r. 

 godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7.00-16.00, sobota: 8.00-13.00 

 powierzchnia eksploatacyjna: 4 ha, powierzchnia wykorzystywana 1,3 ha (dwie działki 

robocze o powierzchni 1,0 i 0,3 ha) 

 pojemność: 123 297 m
3
, z możliwością zwiększenia do 250 000 m

3
 

 uszczelnienie składowiska: sztuczne – 2 warstwy geowłókniny g = 800 g/m
2
 oraz 

warstwa bentomatu gr. 6,5 mm 

 składowisko nie posiada wydzielonych powierzchni do składowania odpadów 

niebezpiecznych 

 na składowisku od 2000r. prowadzona jest segregacja następujących rodzajów 

odpadów: tworzywa sztuczne (folia, butelki PET), kartony i twarde opakowania (brak 

uregulowań prawnych w zakresie odzysku odpadów) 

 dostarczane odpady podlegają segregacji w systemie: 

a) edukacyjnym – działa od 2002r., obejmuje wszystkie szkoły, polega na zbiórce 

odpadów do wydzielonych kontenerów przeznaczonych na: szkło, tworzywa sztuczne, 

złom, papier, 
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b) terenowym – obejmuje segregację odpadów u wytwórcy 

 opłata za odbiór odpadów – średnio 19,13 zł za 1 m
3
  

 roczna ilość odpadów deponowanych: 5000-6000 Mg odpadów komunalnych 

(rzeczywista ilość przyjmowanych odpadów: 12-17 Mg/dobę). 

 

Umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych oraz uzyskanych w wyniku odzysku 

i  selektywnej zbiórki odpadów: 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczno-Handlowe „FLEX” Sp. z o.o. w Kielcach – 

odpady przemysłowe – czas nieokreślony 

 ALNICO Adam Nowak w Krakowie – surowce wtórne – czas nieokreślony 

 Przedsiębiorstwo Państwowo Usługowe „EKOPARTNER” w Krakowie – surowce 

wtórne – czas nieokreślony 

 Firma SINOMA Krzysztof Oettingen w Krakowie – surowce wtórne – czas 

nieokreślony. 

 

5. SYSTEMY GROMADZENIA, TRANSPORTU I  UNIESZKODLI-

WIANIA ODPADÓW  

5.1 Systemy gromadzenia odpadów zmieszanych 

 

5.1.1 Pojemniki 110l i 240l i wolno stojące osłony śmietnikowe WOŚ 

Pojemniki 110l i 240l ustawia się głównie w wolnostojących osłonach 

śmietnikowych. Z szeregu warunków, jakie powinny spełniać osłony śmietnikowe 

wymienia się: usytuowanie w stosunku do budynku: minimum 15 m od okien, 

maksymalnie 50 m od klatki schodowej, w stosunku do samochodu odbierającego odpady 

- maksymalnie 25 m, ciąg komunikacyjny do przetaczania pojemników bez progów, 

nawierzchnia gładka, utwardzona, pozostawia się dowolność stosowania materiałów do 

budowy WOŚ. 

W celu ułatwienia obsługi pracownikom odbierającym odpady wskazane jest, aby 

pojemniki zbudowane były z lekkich lecz wytrzymałych tworzyw i wyposażone w kółka. 

W przeciwnym razie obsługa ciężkich, metalowych pojemników, w złym stanie 

technicznym, wymaga od obsługi dużego wysiłku fizycznego przy przetaczaniu po 

krawędzi lub przenoszeniu i wydłuża czas całej operacji. W przypadku pojemników 110l 

wadą w niektórych sytuacjach jest mała pojemność - stąd permanentne zaśmiecanie 
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terenów wokół pojemników, nieefektywne z uwagi na małą pojemność w obiektach 

infrastruktury społeczno-gospodarczej. Dlatego też w pewnych obiektach lepsze 

zastosowanie znajdują pojemniki 240l. 

 

 Pojemniki 110l i 120l przewiduje się do gromadzenia odpadów zmieszanych 

w  zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. Zaleca się stosować pojemniki 

wyposażone w układ jezdny. 

 Pojemniki 240l przewiduje się do gromadzenia odpadów w zabudowie 

wielorodzinnej oraz w obiektach użyteczności publicznej, placówkach handlowo – 

usługowych. 

  

5.1.2 Pojemniki duże 1,1m3 

Nowoczesne pojemniki cechuje duża pojemność (1 pojemnik 1,1m
3
 = 10 

pojemników 110l), lekkość w obsłudze, podwozie na kółkach umożliwiające przetaczanie, 

obsługa dwuosobowa. Obsługa ww. pojemników wymaga samochodu z uniwersalnym 

mechanizmem załadowczym.  

 

 Pojemniki 1,1 m
3
 można stosować we wszystkich typach zabudowy oraz przy 

obiektach infrastruktury społeczno - gospodarczej. 

 Osłony śmietnikowe, w których chowane są pojemniki powinny być utrzymane 

w  czystości. W przeciwnym razie mogą stać się siedliskiem zanieczyszczeń 

i  gryzoni oraz stanowić zagrożenie sanitarne. Opcjonalnie pojemniki mogą być 

ustawione pod wiatą zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi lub 

w   terenie otwartym, ustawione w miejscach widocznych, pod stałą kontrolą 

społeczną. 

 

5.1.3 Kontenery typu KP-7 i WPGO 

Gromadzenie odpadów w kontenerach stało się bardzo popularne. W gminach 

uzupełniają pojemniki 1,1m
3
, stojące w komorach zsypowych - coraz więcej bowiem 

zbywanych jest odpadów wielkogabarytowych i przestrzennych, które nie mieszczą się 

w  pojemnikach 1,1m
3
. Kontenery ustawia się przy obiektach infrastruktury społeczno - 

gospodarczej, również na terenach wiejskich, a zwłaszcza w zabudowie rozproszonej - 

stanowią tzw. zbiorcze wiejskie punkty gromadzenia odpadów WPGO.  

 

 Kontenery 7m
3
 można stosować do gromadzenia odpadów zmieszanych 



                                           PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 67 

z  obiektów infrastruktury społeczno-gospodarczej i terenów otwartych (np. 

cmentarze).  

 Kontenery powinny znajdować się na utwardzonym placu o powierzchni 

umożliwiającej odbiór w systemie wymiany kontenera pełnego na pusty. 

 

5.2 Systemy zbiórki selektywnej 

System organizacji i funkcjonowania selektywnej zbiórki surowców wtórnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy do zadań własnych gminy. Może ona 

powierzyć ww. obowiązki np. wyspecjalizowanej jednostce organizacyjnej. W pierwszej 

kolejności podejmuje się selektywną zbiórkę surowców, których udział w odpadach jest 

znaczący oraz istnieją możliwości ich zagospodarowania.  

Przed ponownym wykorzystaniem surowców wtórnych, zawartych w strumieniu 

odpadów komunalnych, należy je najpierw zgromadzić w sposób selektywny. W celu 

wydzielenia surowców wtórnych ze strumienia odpadów można zastosować: 

1. zbiórkę odpadów zmieszanych z późniejszym sortowaniem, 

2. zbiórkę wspólną określonych odpadów użytkowych wstępnie segregowanych, 

z   późniejszym sortowaniem, 

3. selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. 

Pierwszy sposób postępowania prowadzi do uzyskania produktów, wykazujących 

brak jednorodności materiałowej oraz wysoki stopień zanieczyszczenia, a przez to 

ograniczoną możliwość zbytu. Pozostałe sposoby wymagają wstępnej segregacji odpadów 

przez ich wytwórcę (np.: mieszkańca, jednostkę organizacyjną). Zakładają one wysoki 

stopień motywacji społeczeństwa i związanych z tym odpowiednich nakładów na 

promocję, edukację i inne działania informujące społeczeństwo. Finansowanie tych działań 

powinno być włączone do kosztów funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów.  

Należy mieć na uwadze, że każdy system techniczny ma określony stopień 

sprawności i żaden z nich nie daje 100% gwarancji odzysku surowców wtórnych oraz 

odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych. Stąd celowa jest 

wtórna segregacja odpadów przywożonych do tzw. „centrum segregacji”.  

Powszechna akceptacja społeczna jest czynnikiem decydującym o powodzeniu 

i   efektach selektywnej zbiórki odpadów użytkowych. 
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 Zbiórkę selektywną odpadów użytkowych przewiduje się:  

 w punktach zbiórki odpadów: na terenie szkół, w miejscach intensywnego ruchu, 

obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej – przy zastosowaniu zestawów 

pojemników 1,1 m
3
 (po 3 lub 4 szt. w zestawie) lub pojemników 240l (od 3 do 6 szt. 

w zestawie) na odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, metale 

i  makulaturę), 

 w zabudowie jednorodzinnej – przy zastosowaniu pojemników 240l (po 3 szt. 

w  zestawie) na odpady segregowane (tworzywa sztuczne-metale, szkło, 

makulaturę).  

 

5.3 Systemy wywozu odpadów 

Odpady z miejsc gromadzenia do miejsc przerobu i unieszkodliwiania wywozi się 

głównie w systemie bezpośrednim. W przypadku większych odległości stosuje się system 

pośredni – dwustopniowy (ze stacją przeładunkową). W systemie bezpośrednim rozróżnia 

się system przesypowy i wymienny. 

 

5.3.1 System przesypowy 

W systemie przesypowym odpady przesypywane są z różnego rodzaju pojemników 

do samochodów zaopatrzonych w mechanizmy opróżniające i zagęszczające. Najczęściej 

stosowane są samochody lekkie - na podwoziu Star typ SM-56, SM-295 o pojemności 

około 7–10 m
3
 i ładowności 3,5 tony oraz samochody ciężkie oparte na podwoziu Jelcz typ 

SM-WUKO, JPH-PRESKO, SMJ-BRZESKO o pojemności 12–14 m
3
 i ładowności około 

6 ton. Do odbioru i wywozu odpadów stałych zmieszanych oraz gromadzonych 

selektywnie - na rynku krajowym dostępne są również samochody specjalistyczne 

wysokiego zgniotu, z uniwersalnym systemem załadowczym np. na podwoziu Volvo lub 

Mercedes. 

Na ekonomikę transportu mają wpływ: gęstość przewożonych odpadów, długość tras 

przewozowych, ilość osób zatrudnionych przy odbiorze pojemników. 

Gęstość odpadów umożliwiająca optymalne wykorzystanie zdolności przewozowej 

samochodów stanowi stosunek ładowności użytkowej do pojemności i dla samochodów 

klasy Jelcz lub Star - wynosi około 400–500 kg/m
3
. Gęstość nasypowa odpadów 

komunalnych jest niższa i wynosi około 200–300 kg/m
3
. Stąd wynika konieczność ich 

około 1,5–2,5 krotnego zagęszczenia, które dokonywane jest w w/w pojazdach. System 
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przesypowy z zagęszczaniem jest systemem ekonomicznym, ponieważ umożliwia 

optymalne wykorzystanie ładowności samochodów. 

Do wywozu odpadów zmieszanych na terenie analizowanej gminy mogą być stosowane 

samochody - śmieciarki o stopniu zagęszczenia odpadów ok. 1,5–2,5. Jednak w związku 

z  perspektywą utworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego 

znaczny teren obsługi i znaczne odległości do składowiska uzasadnione będzie 

zastosowanie pojazdów wysokiego zgniotu (o stopniu zagęszczenia odpadów ok. 1:5) 

o   dużej pojemności skrzyni ładunkowej (18–22 m
3
). Dla pojazdów wysokiego zgniotu 

przewiduje się możliwość opróżniania przy jednym kursie około 90 - 110 pojemników 

o  objętości 1,1 m
3
. 

Odbiór odpadów w omawianym systemie odbywa się poprzez jazdę w rejonie zbierania od 

posesji do posesji i przeładowywania zawartości pojemników do pojazdów odbierających 

odpady. Na te czynności samochody klasy Jelcz w zależności od współpracy z różnymi 

pojemnikami potrzebują: około 5 godz. – przy pojemnikach 110l, około 2,5 godz. – przy 

pojemnikach 1,1 m
3
, około 1,5 godz. –  przy pojemnikach 2,2 m

3
. 

W zależności od rodzaju pojemników znajdujących się w rejonie obsługi i przy 

maksymalnej odległości na wysypisko 20 km samochody klasy Jelcz mogą wykonać 

średnio liczbę kursów: 1 kurs - przy pojemnikach 110l, 2 - przy pojemnikach 1,1m
3
.  

Roczna wydajność wywozowa samochodu np. typu SM-200, ładowności 6,5 tony, na 

podwoziu Jelcz lub innym podwoziu ciężkim (przy L  20 km):   

W = Q ∙ iD ∙ D  [Mg/rok], gdzie: 

D = 250 – liczba dni pracy w roku 

iD – liczba  kursów wywozowych dziennie (1-2) 

Q – ładowność śmieciarki [Mg] 

 

W = 6,5 ∙ 1 ∙ 250  1,6 tys. [Mg/rok],   W = 6,5 ∙ 2 ∙ 250  3,3 tys. [Mg/rok]. 

Samochody wysokiego zgniotu z uniwersalnym systemem załadowczym potrzebują mniej 

czasu na czynności związane z załadunkiem odpadów, dzięki czemu w krótszym czasie 

mogą opróżnić większą liczbę pojemników. Wysoki współczynnik zgniotu pozwala na  

bardziej efektywne wykorzystanie skrzyni załadowczej. Roczna wydajność samochodu 

o  ładowności 22 tony i współczynniku zgniotu 1:5 wynosi: 

W = 22 ∙ 2 ∙ 250  11 tys. [Mg/rok] 

 

 System przesypowy można stosować dla wywozu odpadów z pojemników: 110l, 

240l, 1,1 m
3
. 
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5.3.2 System wymienny 

W systemie wymiennym odpady gromadzone są w kontenerach, a załadunek ich na 

samochody odbywa się poprzez wymianę kontenera napełnionego na pusty. Stosowane są 

samochody lekkie oparte na podwoziu Star typ SMW 200/280 o ładowności około 4 tony 

oraz ciężkie oparte na podwoziu Jelcz typ JPW-10, SMW-422 o ładowności 6-7 ton, 

a  także SMW-642 (na podwoziu Jelcz P642 KCL) o ładowności 9,5 tony. Pojazdy SMW-

642 przystosowane są do współpracy z kontenerami o objętości 16-34 m
3
. Najczęściej 

używane są samochody na podwoziu Star. Samochody kontenerowe z urządzeniem 

hakowym SMW-1142 na podwoziu Star 1142 (o ładowności około 5,9 tony) przystoso-

wane są do współpracy z różnymi kontenerami (m.in. typu: ZW28, KP, KPP, SPW, PZK-

7). Dla odpadów komunalnych stosuje się przeważnie kontenery typ KP-7 z zamykanymi 

klapami. Kontenery te mają ładowność użytkową około 4 tony i pojemność około 6,5 m
3
, 

stąd optymalna gęstość przewożonych odpadów powinna wynosić około 600 kg/m
3
. 

Typowe odpady komunalne są około 2 - 3-krotnie lżejsze, dlatego też celem wykorzystania 

pełnej ładowności samochodu, system wymienny powinien być stosowany tam, gdzie 

występuje odpowiednio większa gęstość odpadów.  

Zwykle gęstość odpadów komunalnych w kontenerach jest około 200–300 kg/m
3
, ponadto 

nie zawsze w terminie wywozu kontener jest całkowicie wypełniony. Z tych powodów nie 

jest wykorzystana optymalnie ładowność samochodów kontenerowych. Odbiór odpadów 

w systemie wymiennym jest sprawny ze względu na krótki czas pracy w rejonie (wymiana 

kontenera - około 15 minut). Krótki czas przebywania w rejonie powoduje, że samochody 

kontenerowe mogą w ciągu dnia roboczego wykonać wiele kursów w przypadku małych 

odległości na składowisko. Dla maksymalnej odległości na składowisko 20 km samochód 

typu SMW może wykonać 2-3 kursów dziennie. Roczna wydajność robocza samochodu 

typu SMW (L  20km):   

W = Vk ∙ iD ∙ D [m
3
/rok], gdzie: 

Vk – pojemność kontenera (KP-7 = 6,5 m
3
) 

iD – liczba  kursów wywozowych dziennie (iD = 2-3) 

D = 250 – liczba dni pracy w roku 

W = 6,5 ∙ 2 ∙ 250  3,3 tys. [m
3
/rok], W = 6,5 ∙ 3 ∙ 250  4,9 tys. [m

3
/rok]. 
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 System wymienny można stosować dla wywozu odpadów zmieszanych 

w  kontenerach 7 m
3
. 

 System wymienny można stosować dla obiektów infrastruktury społeczno-

gospodarczej i z terenów otwartych (np. cmentarze). 

 

5.4 Unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

W zakresie gospodarki odpadami gmina Igołomia-Wawrzeńczyce dotychczas 

prowadziła politykę opartą na następujących porozumieniach: 

- w 1999r. Powiat Krakowski (większość gmin, w tym Igołomia-Wawrzeńczyce) zawarł 

porozumienie z Gminą Miejską Kraków w sprawie współpracy w dziedzinie utylizacji 

odpadów: m.in. budowy zakładów przeróbczych: kompostowni, segregatorni, budowy 

III-go etapu składowisk odpadów komunalnych Barycz. Na podstawie tego 

porozumienia odpady z gminy mogą być składowane odpłatnie na składowisku 

w  Baryczy. 

- w 1999r. Igołomia-Wawrzeńczyce przystąpiła do Związku Gmin „Składowisko 

Odpadów Żębocin”, obecnie wysypisko to jest głównym miejscem składowania prawie 

wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.  

Jednocześnie w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego i w 

Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Krakowskiego zakłada się, iż w okresie 2011-15 

w  rejonie Krakowa zostanie utworzony Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wraz 

z  międzygminnym składowiskiem odpadów komunalnych, dla obsługi miast i gmin 

powiatu.  

Lokalizacja tego obiektu ma spełniać następujące kryteria:  

 centralne położenie w stosunku do wszystkich gmin z danego rejonu obsługiwanego 

przez ZZO, 

 bliskość ośrodka skupiającego największą ilość mieszkańców i zakładów (i jednocze-

śnie wytwarzającego największą w analizowanym rejonie ilość odpadów),  

 możliwość zapewnienia odpowiedniego obszaru uciążliwości, (który powinien zostać 

określony w ocenie oddziaływania na środowisko po uwzględnieniu projektowanych 

i  wykonanych rozwiązań ZZO), 

 możliwość zapewnienia podłączenia obiektów ZZO do niezbędnych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej,  

 bliskość składowiska odpadów komunalnych spełniającego obowiązujące wymogi 
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ochrony środowiska (z uwagi na powstawanie w ZZO odpadów balastowych, które 

będzie należało skierować do deponowania), 

 uniknięcie protestów ze strony miejscowej ludności, które mogłyby uniemożliwić 

realizację ww. inwestycji.  

   

W obrębie ZZO powinny zostać przewidziane obiekty dla funkcji: 

 waloryzacji surowców wtórnych, 

 kompostowania odpadów organicznych, 

 zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, 

 okresowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych, 

 składowania balastu. 

W przypadku, gdy odległość od ZZO do gminy będzie większa niż 30 km (po drogach) 

konieczna będzie budowa stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia 

i   Segregacji Odpadów (WPGiSO).  

W aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

został wyznaczony teren Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  

 

5.5 Składowanie odpadów komunalnych 

Składowiska są i pozostaną w przyszłości nieodłącznym elementem systemów 

gospodarki odpadami. Zmienia się jednak aktualnie rola i miejsce składowisk 

w  zintegrowanych systemach gospodarki odpadami. Składowiska stają się coraz częściej 

obiektami zlokalizowanymi na końcu całej drogi postępowania z odpadami, a nie jak 

dotychczas, jedynymi obiektami unieszkodliwiania (wprowadzania surowych odpadów do 

środowiska).  

Rozróżnia się dwa zasadnicze rozwiązania składowisk odpadów: 

 składowiska – reaktory biochemiczne, które produkują możliwe do przewidzenia pod 

względem ilości i jakości oraz czasu trwania zanieczyszczenia w postaci ciekłej 

i  gazowej, 

 składowiska – ostateczne magazyny, które przyjmują od początku eksploatacji odpady 

mające właściwości zbliżone do gruntów naturalnych; składowane są na nich głównie 

pozostałości po wcześniejszych procesach przerobu i unieszkodliwiania (np. po 

spalaniu, zestalaniu, kompostowaniu). 

Regulacje prawne, wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, oparte są na założeniu  
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unikania budowy nowych składowisk – reaktorów i dążenie do realizacji wyłącznie 

składowisk ostatecznych magazynów (obiektów nieuciążliwych dla środowiska). 

 

Ponieważ nie przewiduje się w najbliższych 10-ciu latach budowy składowiska 

odpadów komunalnych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, szczegółowe 

zagadnienia dotyczące zasad eksploatacji składowisk, m.in. stosowanych 

zabezpieczeń, monitoringu czy rekultywacji, zostały pominięte.  

 

 

6. ZAŁOŻONE CELE I SCENARIUSZE ICH REALIZACJI  

Proponowana w niniejszym planie strategia uwzględnia aktualnie obowiązujące 

i  przewidywane uwarunkowania krajowe prowadzenia gospodarki odpadami, a także 

zmiany sytuacji prawnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W tym 

aspekcie przeanalizowano nowe przepisy krajowe oraz wymogi dyrektyw Unii.  

W zakresie gospodarki odpadami powinny być prowadzone działania zmierzające 

do: 

- zapobiegania powstawaniu odpadów 

- ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

- redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na 

składowiska odpadów. 

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów 

oraz środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Każdy podejmujący 

działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów powinien zaplanować i 

prowadzić działalność tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość 

wytworzonych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, 

eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. Możliwości gminy w tym zakresie 

są jednak ograniczone, najbardziej skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może 

posługiwać się w odniesieniu do odpadów komunalnych, natomiast w przypadku odpadów 

przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca. 

Podczas wydawania pozwoleń, zezwoleń lub przyjmowania informacji o sposobach 

gospodarowania odpadami należy dokładnie weryfikować dane zawarte we wnioskach, po 

to by ograniczać legalne wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów. Istotnym elementem 

działania samorządów powinna być edukacja przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. 
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Oraz edukacja ekologiczna wszystkich mieszkańców gminy. 

 Problematyka działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko wiąże się z polityką przedsiębiorstw w 

zakresie marketingu i co za tym idzie czynienia towarów coraz bardziej atrakcyjnymi. 

Wpływ na to mają organy państwa ustalając wysokość opłat produktowych, natomiast 

organy gmin mogą poprzez edukację i politykę podatkową stymulować tworzenie 

proekologicznych wzorców postępowania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie 

stosowania biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku opakowań. Możliwa jest 

również współpraca z organizacjami promującymi wdrażanie metod „czystej produkcji” 

środowiskowych certyfikatów zarządzania środowiskowego. Innym, skutecznym środkiem 

zapobiegającym przede wszystkim negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko 

jest zróżnicowanie opłat w zależności od stopnia ich segregacji „u źródła” oraz 

prowadzenie działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów 

komunalnych. 

 Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych polegają przede 

wszystkim na selektywnym ich gromadzeniu i stosowaniu systemu zniżek w opłatach za tę 

czynność.  

 

Założone cele gospodarki odpadami w gminie Igołomia-Warzeńczyce oraz scenariusze ich 

realizacji dotyczące w szczególności odpadów komunalnych i opakowaniowych, przy 

uwzględnieniu ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, wynikają z polityki 

ekologicznej państwa, założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Małopolskiego, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Krakowskiego oraz lokalnych uwarunkowań. 

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010: 

Zadania krótkoterminowe na lata 2003-2006: 

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, 

zmienionego w latach 2001-2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, 

poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i 

podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, 

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów 

szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w 
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sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.) 

- opracowanie i realizacja 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/BREF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i 

unieszkodliwiana odpadów (2004) 

- utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy UE 

2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części 

samochodowych. 

Cele średniookresowe do 2010r.: 

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie o odpadach oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem 

- ratyfikacja konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz 

dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego 

- zwiększenie poziomu odzysku, w tym recyklingu, odpadów przemysłowych poprzez 

odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska 

- stworzenie podstaw do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi 

zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez 

składowanie co najmniej o 30% do 2006r. i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 

2000) 

- zbudowanie, w perspektywie 2010r., krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami: 

Cele dotyczące odpadów komunalnych: 

- ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych do 75% ogólnej ich masy do 

roku2010, do 50% do roku 2013, do 35% do roku 2020 

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w roku 2007 na poziomie odpowiednio 

50% i 25% 

- selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w roku 2006 ma objąć 20% ich 

masy, w 2010 – 50%, w 2014 – 70% 

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych w roku 2006 ma objąć 15% ich masy, w 
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2010 – 40%, w 2014 – 60% 

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w roku 2005 ma objąć 15% ich masy, w 

2010 – 50%, w 2014 – 80% 

Cele dotyczące odpadów z sektora gospodarczego: 

- dwukrotne zwiększenie ilości odzyskiwanych i ponownie stosowanych odpadów 

przemysłowych w porównaniu z rokiem 1990 

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 

zagospodarowywania 

- wdrożenie skutecznych instrumentów ekonomicznych i mechanizmów rynkowych 

- wdrożenie kontroli i monitoringu podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza małych i 

średnich przedsiębiorstw (organizacja systemów zbiórki, magazynowania i transportu) 

- ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych 

- ewidencja zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do likwidacji. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

Cele dotyczące odpadów komunalnych 

Cel ekologiczny do roku 2014 - Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz 

wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i 

unieszkodliwiania 

Cele szczegółowe do 2006r.: 

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% 

mieszkańców terenów wiejskich 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych 

- skierowanie w roku 2006 na składowiska innych niż niebezpieczne i obojętnych do 

82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w 

stosunku do roku 1995) 

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

 opakowania z papieru i tektury:      45%, 

 opakowania ze szkła:       35%, 

 opakowania z tworzyw sztucznych:     22%, 

 opakowania metalowe:       35%, 

 opakowania wielomateriałowe:      20%, 
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 odpady wielkogabarytowe:      26%, 

 odpady budowlane:       20%, 

 odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):  22%, 

Cele szczegółowe do 2010 roku: 

- objęcie wszystkich mieszkańców woj. małopolskiego zorganizowanym zbieraniem 

odpadów komunalnych 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych 

- skierowanie w roku 2010 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętnych nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) 

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

 opakowania z papieru i tektury:      50%, 

 opakowania ze szkła:       45%, 

 opakowania z tworzyw sztucznych:     30%, 

 opakowania metalowe:       45%, 

 opakowania wielomateriałowe:      30%, 

 odpady wielkogabarytowe:      50%, 

 odpady budowlane:       40%, 

 odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):  50%. 

Cele szczegółowe do 2014 roku: 

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych 

- skierowanie w roku 2014 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętnych nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) 

- osiągnięcie w roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

 opakowania z papieru i tektury:      55%, 

 opakowania ze szkła:       50%, 

 opakowania z tworzyw sztucznych:     35%, 

 opakowania metalowe:       50%, 
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 opakowania wielomateriałowe:      35%, 

 odpady wielkogabarytowe:      54%, 

 odpady budowlane:       44%, 

 odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):  54%. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego 

Cele główne: 

- wdrożenie na terenie powiatu krakowskiego zintegrowanego systemu gospodarki 

odpadami 

- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zgodny ze standardami 

Unii Europejskiej 

Cele szczegółowe do 2006 roku: 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko nagromadzonych w 

przeszłości i aktualnie składowanych odpadów 

 objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów całej ludności miast i ok. 90% 

mieszkańców terenów wiejskich 

 systematyczne ograniczanie deponowania na składowiskach odpadów nadających się 

do wykorzystania 

 minimalizację wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez selektywne 

zbieranie surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych. 

 osiągnięcie do roku 2006 następujących limitów odzysku i recyklingu odpadów: 

– opakowania z papieru i tektury     45% 

– opakowania ze szkła       35% 

– opakowania z tworzyw sztucznych     22% 

– opakowania metalowe      35% 

– opakowania wielomateriałowe     20% 

– odpady wielkogabarytowe      26% 

– odpady budowlane        20% 

– odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych)  22%. 

Cele szczegółowe do 2010 roku: 

 objęcie wszystkich mieszkańców miast oraz prawie całej ludności wsi 

zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 

 deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie 

więcej niż 70% wszystkich odpadów komunalnych 
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 zmniejszenie o 25% masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

 osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów: 

– opakowania z papieru i tektury     50% 

– opakowania ze szkła       45% 

– opakowania z tworzyw sztucznych     30% 

– opakowania metalowe      45% 

– opakowania wielomateriałowe     30% 

– odpady wielkogabarytowe      50% 

– odpady budowlane        40% 

– odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych)  50%. 

 

SCHEMAT SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wywiązania się z obowiązujących wymogów prawnych i obniżenia 

ponoszonych kosztów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje i nadal będzie 

realizować wspólną z sąsiednimi gminami i miastami gospodarkę odpadami, 

w  ramach Związku Gmin „Składowisko Odpadów Żębocin” oraz w ramach powiatu 
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krakowskiego. Takie działanie pozwoli na stworzenie efektywnego systemu 

gospodarki odpadami i  zwiększy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na 

jego sfinansowanie.   

Model zarządzania gospodarką odpadami musi być oparty na integracyjnych 

działaniach ponadgminnych oraz stworzeniu systemów przepływu odpadów na linii: gmina 

- powiat - województwo - do sieci zakładów przetwarzających odpady, o coraz bardziej 

zaawansowanej technologii, spełniających wymogi BAT - najlepszej dostępnej techniki. 

Podstawą powodzenia tej przebudowy, opierającej się głównie na ograniczeniu 

powstawania odpadów oraz pozyskiwaniu wymaganych limitów odpadów do odzysku 

i  recyklingu, jest właściwe zachowanie, postawa oraz akceptacja społeczeństwa, dlatego 

też ekologiczne wychowanie obywateli musi być prowadzone permanentnie różnymi 

środkami przekazu.  

 

6.1 Proponowane kierunki działań do roku 2008 

 Wdrożyć system selektywnej zbiórki odpadami (z wariantem utworzenia miejsca 

odzysku wyselekcjonowanych odpadów, z wprowadzeniem systemu zachęt do 

segregacji odpadów). 

 Prowadzić program edukacyjno - informacyjny z zakresu selektywnej gospodarki 

odpadami. 

 Kontynuować wywożenie odpadów na składowisko znajdujące się poza terenem 

gminy do czasu realizacji regionalnego Zakład Zagospodarowania Odpadów. 

 Realizować wspólną gospodarkę odpadami w strukturach powiatu krakowskiego 

oraz w ramach międzygminnego porozumienia komunalnego. 

 Utworzyć Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 

 Zorganizować oraz wdrażać system gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

i  wielkogabarytowymi (szczególnie pojazdów wycofanych z eksploatacji). 

 Kontynuować realizację programu EKODACH. 

 Zlikwidować „dzikie wysypiska”, zrekultywować tereny powysypiskowe 

i  przeciwdziałać dalszemu zaśmiecaniu gminy.  

 

6.2 Scenariusz realizacji planu do roku 2008 

Założono, iż odzysk surowców wtórnych oraz kompostowanie frakcji organicznej 
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odpadów będą podstawowymi technologiami, rozwijanymi w celu ograniczenia ilości 

deponowanych odpadów komunalnych.  

 

 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadami 

 

Zadanie to wiąże się, m.in. ze sprawdzeniem stopnia wykorzystania istniejącego 

taboru do transportu odpadów i zbiorników do gromadzenia odpadów zmieszanych i 

segregowanych, z  wprowadzeniem systemu zachęt do segregacji odpadów, z 

ewentualnym utworzeniem miejsca odzysku wyselekcjonowanych odpadów. 

 

Obecnie w gminie gromadzenie odpadów zmieszanych z terenów zabudowy 

mieszkaniowej bazuje na zbieraniu odpadów w plastikowe worki, natomiast z obiektów 

użyteczności publicznej i obiektów handlowo-usługowych w pojemniki 1,1 m
3
 i kontenery 

KP-7. W  związku z docelową restrukturyzacją gospodarki odpadami, w oparciu o  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów (w Krakowie lub w Proszowicach), system odbioru odpadów 

może ulec zmianie. Związane jest to z wywozem odpadów do Krakowa. Przy zwiększonej 

odległości (ponad 30 km) system oparty o  pojemniki KP-7 jest niefunkcjonalny i drogi 

w  eksploatacji. Dlatego proponuje się zastosowanie pojemników 1,1m
3
, które mogą być 

opróżniane przez samochody wysokiego zgniotu - o ładowności około 20 ton. Pojazdy te 

przy jednym kursie mogą zabrać dużo większą ilość odpadów niż samochody hakowe 

przewożące pojemniki KP-7 lub samochody niskiego i średniego zgniotu. 

 

Tabela Nr 6.2.1 Obsługa mieszkańców gminy w zakresie wywozu odpadów komunalnych w 2003r.  

Lp. Sołectwo 
Liczba 

ludności 

Gęstość 

zaludnien. 

na km
2
 

Liczba 

budynków 

Objętość 

odp. kom. 

(m
3
/rok) 

Liczba 

zawartych 

umów z 

odb. odp. 

Udział %-

wy gosp. z 

legal. odb. 

odpadów 

1. Dobranowice 337 75,8 95 160,1 93 97,9 

2. Igołomia 1147 158,6 247 544,8 242 98,0 

3. Koźlica 185 80,9 41 87,9 40 97,6 

4. Odwiśle 433 180,3 89 205,7 87 97,8 

5. Pobiednik Mały 328 108,5 71 155,8 69 97,2 

6. Pobiednik Wielki 497 94,6 115 236,1 112 97,4 

7. Rudno Górne 344 95,1 80 163,4 78 97,5 

8. Stręgoborzyce  405 
71,5 

102 192,4 99 97,1 

9. Wygnanów 62 185 384,3 181 97,8 

10. Tropiszów 809 120,7 451 854,1 441 97,8 

11. Wawrzeńczyce 1798 138,9 20 29,5 18 90,0 

12. Złotniki 580 117,7 131 275,5 128 97,7 
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13. Zofipole 484 221,0 132 229,9 128 97,0 

14. Żydów  188 94,5 46 89,3 44 95,7 

Razem: 7597 120,2 1805 3608,6 1760 97,5 

 Liczba ludności wg danych Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

W tabeli nr 6.2.2 podano ilości pojemników 110l (worków 100l), 1,1m
3
 i KP-7  na 

odpady zmieszane, a w tabeli nr 6.2.3 – pojemników 240l i 1,1m
3
 na odpady segregowane 

- niezbędne dla przystosowania obsługi do nowego systemu gospodarki odpadami. 

 

Tabela Nr 6.2.2 Ilości pojemników 110l, 240l, 1,1m
3
, KP 7 na odpady zmieszane 

Typ zabudowy 
Liczba 

ludności 

Liczba 

budynków 

Pojemniki  

110l  [szt.] 

Pojemniki  

1,1m
3
 [szt.] 

Kontenery 

KP-7 [szt.] 

wielorodzinna 62 14  14  

jednorodzinna 1520 361 361   

zagrodowa 6016 1430 759   

tereny otwarte  4 cmentarze   4 

Razem: 1120 14 4 
 

Określenie niezbędnej ilości zbiorników 

założenia do obliczeń: 

- wskaźnik wytwarzanych odpadów - wieś: 0,475 m
3
/Mr/ok,  

- zorganizowany wywóz odpadów na założonym w planie poziomie 100%, 

- częstotliwość odbioru nagromadzonych odpadów - przyjęto średnio: raz na 2 tygodnie. 

Obliczenie niezbędnej liczby zbiorników ze wzoru:  

pc

rtmm

p

p
V

N

K

KKKO

V

V
i 






365
 [szt.] , gdzie: 

ip – liczba pojemników [szt.] 

V – objętość odpadów w okresie międzywywozowym [m
3
] 

Vp – objętość pojemnika [m
3
] 

Om – okres międzywywozowy (liczba dni) 

Km – współczynnik miesięcznej nierównomierności gromadzenia: 1,16 

Kt – współczynnik tygodniowej nierównomierności gromadzenia: 1 - 1,06 

Kr – współczynnik rezerwowy (na pozostałe wpływy nierównomierności gromadzenia) 

365 – liczba dni w roku 

Kc – częstotliwość wywozu 

N – łączne nagromadzenie odpadów w ciągu roku: N = M ∙ R [m
3
/rok]  

M - liczba mieszkańców przewidzianych do objęcia wywozem,  

R - jednostkowy wskaźnik nagromadzenia [m
3
/M/rok]. 
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Tabela Nr 6.2.2. Ilości pojemników 1,1m
3
 i 240l na odpady segregowane 

Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce 

Liczba 

ludności 

Liczba 

budynków 

Pojemniki 240l Pojemniki 1,1 m
3
 

zestawy sztuki zestawy sztuki 

Razem: 7597 1900 100 320 20 60 

 1 zestaw pojemników na odpady segregowane - 3 pojemniki 1,1 m3 (na: szkło-tworzywa sztuczne, metale oraz 

makulaturę) – do rozstawienia w punktach o największym natężeniu ruchu,  

 1 zestaw pojemników na odpady segregowane: 3-5 pojemników 240l (na: szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz 

makulaturę)  - zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe, 

 podano ilość pojemników / worków niezbędną na wyposażeniu w celu poprawy poziomu obsługi a tym samym 

zwiększenia ilości pozyskiwanych surowców wtórnych, 

 zakłada się, że przy każdym zestawie pojemników na surowce wtórne, znajdować się będzie specjalny 

pojemnik 110l na baterie (całkowita liczba 120) 
 

Zestaw pojemników na odpady segregowane: min 3 pojemniki 240l lub 1,1m
3
:  

- opakowania szklane bezbarwne i kolorowe – kolor zielony,  

- butelki PET, puszki aluminiowe – kolor żółty, 

- papier – kolor niebieski.  

Ponadto zbiórka baterii – pojemniki czerwone, zamykane 110l.  

Zaleca się ustalenie tras wywozu i dni odbioru odpadów oraz podanie ich do wiadomości 

mieszkańcom - w gestii jednostki wywozowej.  

 

Zaleca się segregowanie odpadów „u źródła”. 

 

W Planie Gospodarki odpadami dla Powiatu Krakowskiego założono do 2006r. 

zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania poprzez zwiększenie 

segregacji i  zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osiągnięcie następujących 

limitów odzysku i recyklingu: 

- opakowania z papieru i tektury - 45% 

- opakowania ze szkła - 35% 

- opakowania z tworzyw sztucznych - 22% 

- opakowania metalowe - 35% 

- opakowania wielomateriałowe - 20% 

- odpady wielkogabarytowe - 26% 

- odpady budowlane - 20% 

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) - 22%. 

 

 Prowadzenie programu edukacyjno - informacyjnego z zakresu selektywnej 

gospodarki odpadami  
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W celu wykształcenia i utrwalenia nowych wzorców postępowania z wytwarza-

nymi odpadami proponuje się kampanię informacyjną społeczeństwa realizowaną m.in. 

poprzez: spotkania z młodzieżą w szkołach, z mieszkańcami na zebraniach, organizację 

imprez połączonych z promocją zbiórki selektywnej odpadów, dostarczenie mieszkańcom 

i  szkołom materiałów informacyjnych (plakaty, broszury, instrukcje zbiórki selektywnej 

z  kalendarzem dni odbioru posegregowanych odpadów).  

W celu zachęty mieszkańców i zwiększenia efektywności segregacji proponuje się, 

aby usługa odbioru posegregowanych odpadów od mieszkańców odbywała się 

nieodpłatnie (dofinansowanie ze środków z budżetu gminy przy udziale środków 

z   GFOŚiGW i ewentualnie PFOŚiGW i WFOŚiGW). Ponadto proponuje się promocję 

systemu segregacji oraz mobilizację poszczególnych środowisk lokalnych do efektywnej 

selektywnej zbiórki odpadów poprzez organizowanie przez Urząd Gminy konkursów 

z   nagrodami za najefektywniejszą segregację - dla szkół oraz mieszkańców.  

Prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczeństwa 

wymaga ścisłej współpracy władz gminnych, kierownictwa jednostek wywozowych (firm, 

zakładów komunalnych) z dyrekcjami szkół i przedstawicielami lokalnej społeczności. 

Wskazane byłoby również nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

mającymi na celu ochronę środowiska. 

 

 

 Kontynuowanie wywożenia odpadów na składowisko znajdujące się poza terenem 

gminy do czasu realizacji regionalnego Zakład Zagospodarowania Odpadów 

 

 Eksploatacja wysypiska Żębocin przebiega zgodnie z wymogami formalnymi,  

sanitarnymi i ochrony środowiska.  

 Z uwagi na koncepcję rozwiązania gospodarki odpadami na poziomie ponadgminnym 

i  planowane inwestycje w powiecie krakowskim zakłada się zmianę gospodarki 

odpadami w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce od 2010 roku. 

 Na terenie objętych Planem nie planuje się budowy gminnego wysypiska odpadów 

komunalnych. 

 

 Realizacja wspólnej gospodarki odpadami w strukturach powiatu oraz w ramach 

międzygminnego porozumienia komunalnego 

Koncepcja gospodarki odpadami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zakłada dalsze 

funkcjonowanie i rozwój Związku Gmin „Składowisko Odpadów Żębocin”. 
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Zawarte porozumienie, którego sygnatariuszem jest również gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce, określa zasady funkcjonowania, cele i zadania oraz sposób finansowania 

Związku 

Podstawą stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego 

wymogi ochrony środowiska jest budowa regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów wraz z międzygminnym składowiskiem odpadów. Lokalizacja tego obiektu 

przewidywana jest w Krakowie. Oprócz ww. obiektu, zakłada się budowę innych obiektów 

i  instalacji związanych z gospodarką odpadami w powiecie krakowskim. 

W przypadku gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przewidywane jest: 

- zorganizowanie kompostowania odpadów organicznych (z pielęgnacji zieleni, 

cmentarzy, produkcji i dystrybucji środków spożywczych, zaś na terenach 

zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - we własnym zakresie: w obrębie posesji), 

- organizacja stacji przeładunkowej surowców wtórnych lub Wiejskiego Punktu 

Gromadzenia i Segregacji Odpadów (WPGiSO).  

Obecnie lokalizacja stacji przeładunkowej surowców wtórnych i Wiejskiego Punktu 

Gromadzenia i  Segregacji Odpadów nie jest planowana w krótkoterminowych 

zamierzeniach inwestycyjnych gminy, nie mniej jednak po szczegółowym opracowaniu 

wytycznych dot. organizacji regionalnego planu zagospodarowania odpadów należy liczyć 

się z taką ewentualnością.  

Organizacja punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, np. w ramach WPGiSO 

należy do zadań własnych gminy, szczegóły na ten temat zwarte zostały w dalszej części 

Planu. 

 

 Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

 Zorganizowanie oraz wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

oraz wielkogabarytowymi  

 Kontynuacja realizacji programu EKODACH 

 

System gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydzielonymi ze 

strumienia odpadów komunalnych, powinno być rozpatrywane kompleksowo na poziomie 

ponadgminnym (całego powiatu). Gminy powinny partycypować w stworzeniu 

ujednoliconego systemu, włącznie ze sfinansowaniem utworzenia wspólnego punktu 

okresowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych.  
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W celu wdrożenia systemu kompleksowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

wydzielonymi z komunalnych, samorządy powinny przewidzieć i zorganizować: 

1. akcję informacyjno - edukacyjną odnośnie gromadzenia, postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi oraz podać do wiadomości publicznej harmonogram ich odbioru, 

2. okresowy odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców z poszczególnych 

gospodarstw (np. odbiór spakowanych w worki odpadów, wystawianych przed posesje, 

w określonym harmonogramem czasie - np. 2 razy w roku), 

3. miejsce okresowego przechowywania zebranych z terenu gmin ww. odpadów (do czasu 

zebrania ilości uzasadniającej ich transport do wyspecjalizowanych, posiadających 

odpowiednie zezwolenia, zakładów unieszkodliwiania), 

4. odbiór zgromadzonych odpadów niebezpiecznych do utylizacji przez specjalistyczną 

firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenie na taką działalność.  

Wskazane jest, by przynajmniej dwa razy w roku (np. w okresie wiosennym i jesiennym) 

przeprowadzać akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych (tj.: akumulatory; baterie; sprzęt 

AGD - lodówki, zamrażarki - wyposażone w instalacje chłodnicze z freonami; oleje 

przepracowane; opakowania po lekach, środkach chemicznych: farbach, lakierach, 

rozpuszczalnikach, pestycydach, herbicydach i in. środkach ochrony roślin) od 

mieszkańców poszczególnych sołectw. Odpowiednio wcześniej należy poinformować 

i   poinstruować mieszkańców odnośnie rodzajów zbieranych odpadów, sposobu ich 

przechowywania na terenie gospodarstw oraz sposobu i harmonogramu odbioru. Zbiórkę 

odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych Gmina może 

powierzyć firmie wywozowej lub zakładowi komunalnemu. 

Należy rozwijać selektywną zbiórkę baterii prowadzoną na terenie gminy, towarzyszącą 

selektywnej zbiórce surowców wtórnych. Docelowo kontener na baterie powinien znaleźć 

się przy każdym zestawie do zbiorki selektywnej lub przy punktach sprzedaży baterii. 

 

System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi  

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi powinna również zostać rozwiązana 

na poziomie ponadgminnym (w skali całego powiatu). Zaleca się prowadzić ją w systemie 

odbierania, przy okazji akcyjnej zbiórki dwa razy w roku odpadów niebezpiecznych. 

Dodatkowo można odbierać wówczas odpady wielkogabarytowe (stare meble, maszyny, 

urządzenia z łazienek, kuchni (wanny, zlewy), wraki pojazdów itp.). Odpady te powinny 

być przewożone do utworzonego punktu ich demontażu na terenie ZZO. Część z tych 

odpadów można po demontażu wykorzystać jako surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa 
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sztuczne, szkło). Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również dowozić własnymi 

środkami transportu do ZZO lub specjalnego punktu wyznaczonego w regionie. 

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  

Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. 

Ich usuwanie z obiektów zabudowanych tymi wyrobami powinno być wykonywane przez 

specjalistyczne firmy (tak jak jest w przypadku programu EKODACH), posiadające 

odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Przy usuwaniu i  transporcie tych odpadów 

powinny być stosowane odpowiednie zabezpieczenia (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  02.04.2004r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 

Nr 71, poz. 649) oraz Ustawą z 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, 

poz. 602 z późn. zm.), określającą warunki przewozu odpadów niebezpiecznych na 

składowisko.  

W ww. rozporządzeniu określono zasady usuwania tych wyrobów, sposób pakowania 

i  oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce 

składowania. Wykonawca prac zobowiązany jest do wykazania braku zanieczyszczenia 

azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników badania jakości 

powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratoria.  

Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej równej 

lub większej niż 1000 kg/m
3
 jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń 

mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska. 

Wszystkie wyroby zawierające azbest posiadające gęstość objętościową mniejszą niż 1000 

kg/m
3
 lub zawierające krokidolit  powinny być usuwane pod stałym nadzorem 

technicznym prawidłowości wykonywania prac ze strony wykonawcy robót oraz przy 

zachowaniu określonych w planie prac warunków ochrony pracowników i środowiska..  

Na terenie ZZO powinna być przewidziana możliwość czasowego przechowywania 

odpadów zawierających azbest, dostarczonych z terenu gmin przez specjalistyczne firmy 

posiadające odpowiednie zezwolenia, (w szczelnych workach polietylenowych) w odpo-

wiednio wyposażonym pomieszczeniu magazynowym. Zarządzający tym obiektem musi 

spełnić wszelkie wymogi BHP oraz procedury i wytyczne, wynikające z instrukcji 

eksploatacji, gwarantujące odpowiednie zabezpieczenie miejsca czasowego przechowy-

wania, zabezpieczenia pracowników oraz prowadzenie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ewidencji i kontroli odpadów.  
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Docelowo przewiduje się deponowanie odpadów zawierających azbest na składowisku 

odpadów azbestowych.  

Do zadań gminy należy: 

- zebranie informacji o obiektach zawierających azbest  i przekazanie zebranych 

informacji do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. 

 

 Zlikwidowanie „dzikich wysypisk”, rekultywacje terenów powysypiskowych oraz 

przeciwdziałanie dalszemu zaśmiecaniu gminy   

Zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krakowskiego należy 

pilnie zlikwidować nielegalne składowiska odpadów znajdujące się na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce. Następnie tereny te należy zrekultywować i monitorować po 

okresie rekultywacji.  

Likwidacja wszelkich nielegalnych wysypisk wraz z rekultywacją terenów powinna 

być prowadzona w gminie na bieżąco. 

Przeciwdziałanie dalszemu zaśmiecaniu gminy można prowadzić m.in. poprzez 

egzekwowanie kar za wysypywanie odpadów w miejscach niedozwolonych. 

 

 

6.3 Proponowane kierunki działań na lata 2009–2012 

 Zwiększyć do poziomu 100% obsługę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

użytkowych od ludności, zakładów, obiektów i instytucji.   

 Zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych 

i  utylizowanych odpadów niebezpiecznych. 

 Uczestniczyć w rozbudowie ZZO i rejonowego systemu gospodarki odpadami. 

 Prowadzić w systemie ciągłym programy edukacyjno - informacyjne z zakresu 

selektywnej gospodarki odpadami. 

  

 

6.4 Scenariusz realizacji planu na lata 2009–2012 

Okres 2009 - 2012r. przewidziany został w niniejszym planie jako faza rozwojowa 

wdrożonego przed rokiem 2008 zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.  

 

 Zwiększenie do poziomu 100% obsługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 
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użytkowych od ludności, zakładów, obiektów i instytucji  

W okresie 2009–2012r. należy zwiększyć do poziomu 100% obsługę mieszkańców 

gminy w zakresie zorganizowanego, regularnego wywozu selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. W tym celu niezbędne będzie doposażenie indywidualnych posesji, 

drobnych zakładów i punktów handlowo-usługowych w pojemniki / worki na odpady oraz 

sukcesywna (w miarę potrzeb) wymiana zużytych pojemników. Konieczna może się 

również okazać modernizacja taboru do wywozu odpadów.  

 

 Zwiększenie ilości grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych 

i  utylizowanych odpadów niebezpiecznych 

Proponuje się zwiększać wskaźnik efektywnego odzysku do 60% ogólnej ilości 

odpadów użytkowych o cechach surowców wtórnych. Należy w tym celu np.: 

 kontynuować konkursy z nagrodami dla szkół oraz mieszkańców na najlepszy efekt 

selektywnej zbiórki (nagrody sponsorowane przez Urząd Gminy), 

 organizować kilka razy w roku zbiórkę używanej odzieży - na cele charytatywne, 

 podnosić sukcesywnie opłaty za wywóz odpadów zmieszanych, nie pobierając opłat za 

odbiór odpadów segregowanych, 

 w zależności od możliwości pozyskiwania i zbytu zwiększyć ilość grup 

odzyskiwanych surowców wtórnych, tak aby osiągnąć zakładane limity odzysku 

i  recyklingu: 

- opakowania z papieru i tektury – 50% 

- opakowania ze szkła - 45% 

- opakowania z tworzyw sztucznych – 30% 

- opakowania metalowe – 45% 

- opakowania wielomateriałowe – 30% 

- odpady wielkogabarytowe – 50% 

- odpady budowlane – 40% 

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 50%. 

W celu zwiększenia ilości pozyskiwanych odpadów niebezpiecznych należy 

propagować następujące działania: zbiórka zużytych leków i opakowań po nich 

w  aptekach, odbiór zużytych akumulatorów, przepracowanego oleju na stacjach paliw, 

zbiórka zużytych akumulatorów i baterii oraz opakowań po farbach rozpuszczalnikach itp. 

w sklepach branży motoryzacyjnej i chemicznej, zbiórka zużytych baterii w szkołach.  

Odpady niebezpieczne (m.in. zużyte akumulatory, baterie, świetlówki) można 
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będzie przyjmować od mieszkańców w bazie ZZO bezpośrednio lub dostarczać je do ZZO 

ze zorganizowanej zbiórki prowadzonej 2-3 razy w roku. Odpady te przechowywać należy 

w  wydzielonym specjalnym pomieszczeniu na terenie GPZOD - w kontenerach 

hermetycznych. Odpady te powinny być okresowo odbierane przez firmę specjalistyczną, 

posiadającą odpowiednie zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych.  

 

 

 Stopniowa rozbudowa ZZO i rejonowego systemu gospodarki odpadami 

Międzygminny Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) może funkcjonować 

jako jedna z form dopuszczonych Ustawą z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym 

(Dz.U. Nr 16, poz. 95) oraz Ustawą o gospodarce komunalnej z 20 lutego 1996r. (Dz.U. Nr 

9, poz.43).  

Zestaw autonomicznych technologicznie modułów do segregacji i obróbki 

odpadów z podziałem na sekcje pozwala na stopniową rozbudowę i eksploatację Zakładu 

od sekcji najprostszej do finalnej. Zastosowane rozwiązania technologiczne będą 

uzależnione m.in. od wielkości rejonu obsługi, efektywności zbiórki selektywnej 

i   możliwości finansowych inwestorów. 

Nie wyklucza się włączenia do obsługi przez ZZO miast i gmin spoza planowanego 

rejonu obsługi. Mogłyby one partycypować w kosztach rozbudowy, bądź być obsługiwane 

na zasadach komercyjnych – za opłatą za przyjmowane odpady.  

 

 

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZESIĘWZIĘĆ I URUCHA-

MIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Przyjęte do wdrożenia rozwiązania techniczno-organizacyjne poddano analizie 

w  zakresie kosztów w celu określenia nakładów finansowych na ich realizację oraz 

sposobu finansowania. Dla obniżenia ponoszonych jednorazowo nakładów inwestycyjnych 

proponuje się wdrażanie etapowe kolejnych zadań. 

Przy realizacji powyższych zadań w pierwszym etapie niezbędne będzie 

uruchomienie środków z budżetu gminy, a następnie możliwe byłoby uruchamianie 

środków z dotacji, pożyczek i innych źródeł.  

Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych: dotacje: NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFOŚiGW, Ekofundusz, EFRWP-Counterpart Found, FWPN, Program Małych Dotacji 

GEF, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; pożyczki z funduszy 
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celowych i kredytów preferencyjnych - NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ. 

Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami mogą być pokrywane: z opłat 

ponoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów i za ich unieszkodliwianie; 

z  budżetu gminy, z wpływów uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych. 

 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wynikających z  niniejszego 

planu, należy dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych. 

Kolejność realizacji dopuszcza się według przyjętych przez Radę Gminy priorytetów. 

 
HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  

I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA LATA 2004 – 2008   

GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

Rodzaj przedsięwzięć 

i  źródła finansowania 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednost. 

[zł] 

Koszt   

[zł] 

Planowany okres realizacji 

przedsięwzięć (w latach) 

2005 2006 2007 2008 

Zbiórka odpadów zmieszanych  budżet gminy,  mieszkańcy (pojemniki) + dofinans. z fund. ochr. środ.  

Obsługa kontenerów KP-7
1
  

6 x w roku 

x 4 szt. 
300 7 200     

Selektywna zbiórka odpadów  budżet gminy +  dofinans. z funduszy ochrony środowiska, kredyt BOŚ 

Zakup pojemników 1,1 m
3
  60 800 48 000     

Zakup pojemników 110l 
2
 20 50 1 000     

Utworzenie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów / Stacji przeładunkowej surowców wtórnych 

budżet gminy +  śr. z: funduszy och. śr. (dofinansowanie, pożyczka), BOŚ (kredyt)  

Budowa WPGO/SPSW 1 90 000
3
 90 000     

Wyposażenie SPSW   200 000
3 

    

Eksploatacja SPSW / rok   20 000
3 

    

Utworzenie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych budżet gminy +  śr. z: 

funduszy och. śr. (dofinansowanie, pożyczka), BOŚ (kredyt)  

Budowa wiaty 1 90 000
3 

90 000     

Wyposażenie PGON   20 000
3 

    

Eksploatacja PGON / rok   20 000
3 

    

Organizacja i wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wielkogabarytowymi 

wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych budżet gminy +  śr. z: funduszy och. śr. 

(dofinansowanie, pożyczka), BOŚ (kredyt)  

Wdrożenie systemu   100 000
3
     

Likwidacja i rekultywacja „dzikich wysypisk”  budżet gminy +  śr. z: funduszy och. śr. (dofinansowanie, 

pożyczka), BOŚ (kredyt)  

Likwidacja wysypisk   20 000
3
     

Rekultywacja wysypiska   20 000
3 

    

                                                 
1
 przy założeniu, że do 2008r. gromadzenie odpadów będzie przebiegać na obecnych zasadach (worki 

foliowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej) 
2
 przy założeniu, że do 2008r. selektywna zbiórka odpadów zostanie wdrożona tylko w obiektach 

użyteczności publicznej oraz w miejscach publicznych, szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców 
3
 wartość szacunkowa 
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Kampanie edukacyjno–informacyjne społeczeństwa  budżet gminy, dofinansow. z funduszy ochr. środ. 

Organizacja, broszury, 

nagrody w konkursach, itp. 
- - 50 000     

Współuczestnictwo w inwestycjach ponadgminnych w zakresie gospodarki odpadami   budżet gminy  

Partycypacja w kosztach 

budowy ZZO 
- - 50 000     

KOSZT OGÓŁEM:  0,74 mln zł 

 inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przewidziane do realizacji przez gminę Igołomia-Wawrzeńczyce mogą 

być realizowane i finansowane za obopólną zgodą przez Związek Gmin Składowisko Odpadów Żębocin  
 

 

Koszty eksploatacji systemu zbiórki odpadów - pośrednio koszty ponoszą mieszkańcy 

gminy – w cenie usług za wywóz i unieszkodliwianie odpadów. Odpady użytkowe ze 

zbiórki selektywnej proponuje się odbierać od mieszkańców bezpłatnie (koszt ponoszony 

przez Urząd Gminy częściowo refinansowany ze sprzedaży surowców wtórnych), przy 

jednoczesnym podwyższaniu cen za odbiór odpadów zmieszanych (w celu mobilizacji 

mieszkańców do efektywniejszej segregacji).   

Koszty eksploatacji:  

- Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (ewentualnie WPGiSO) 

- systemu gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i opakowaniowymi 

pokrywane z: budżetu gminy, opłat podmiotów handlowo-usługowych i innych 

korzystających z PGON środków uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych.  

 

Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne planu proponuje się zwrócić z wnioskiem do: 

 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie 

przyznania środków na dofinansowanie:  

- akcji edukacyjno – informacyjnej (m.in. zakupu: nagród rzeczowych w konkursach 

zbiórki selektywnej w szkołach i dla mieszkańców, materiałów informacyjnych), 

- zakupu pojemników na odpady zmieszane i do selektywnej zbiórki odpadów, 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w zakresie 

przyznania środków na dofinansowanie:  

- akcji edukacyjno – informacyjnej, 

- zakupu pojemników na odpady zmieszane i do selektywnej zbiórki odpadów, 

- rekultywacji nielegalnego wysypiska śmieci, 

- budowy Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. 
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8. SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 

Monitorowanie i ocena realizacji działań i celów wyznaczonych w planie 

gospodarki odpadami odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań. Zgodnie z art. 

14 Ustawy z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr  62, poz. 628) zarząd powiatu i zarząd 

gminy składają co 2 lata odpowiednio radzie powiatu i radzie gminy sprawozdanie 

z  realizacji planu gospodarki odpadami. W celu dokładniejszej weryfikacji działań można 

wprowadzić sporządzanie sprawozdań rocznych.  

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wykonaniu ilościowych i jakościo-

wych zadań postawionych w Planie gospodarki odpadami. Ponadto w sprawozdaniu może 

znaleźć się opis postępu we wdrażaniu inicjatyw zawartych w krótkoterminowym planie 

działania (do końca roku 2007). W sprawozdaniu mogą się znaleźć także informacje 

dotyczące spodziewanych zmian np. w założeniach podstawowych, alokacjach budżetu 

i  nowych wymogach prawnych powodujących konieczność wprowadzenia nowych 

inicjatyw lub weryfikacji Planu. Na końcu sprawozdania należy zamieścić krótką 

informację opisującą potrzebne zmiany w obecnym Planie oraz ich skutki i konsekwencje, 

zwłaszcza dla budżetu Powiatu.    

Zgodnie z ustawą o odpadach Plan gospodarki odpadami powinien być 

weryfikowany przynajmniej raz na 4 lata.  

Monitorowanie Planu gospodarki odpadami powinno być prowadzone w 

następujących zakresach: 

- monitoring środowiska;  

- monitoring planu; 

- monitoring odczuć społecznych. 

Monitoring środowiska jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne 

instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich 

działań z zakresu gospodarki odpadami i może być traktowany jako podstawa do oceny 

całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie 

których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym 

stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i 

monitoringu.  

W prowadzeniu monitoringu planu najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie 

realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać np. co roku, na podstawie 

zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrożenia.  
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Wdrażanie PGO powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie określenia stopnia 

wykonania przedsięwzięć, określenia stopnia realizacji przyjętych celów, oceny 

rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem oraz analizy 

przyczyn tych rozbieżności. Powodem tych rozbieżności mogą być np. brak czasu, 

pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań 

priorytetowych.  

Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i 

specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w 

działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez 

społeczeństwo efektów Planu, między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych 

do samorządowych jednostek środowiskowych. 

Podstawą systemu oceny realizacji Planu jest opracowanie listy wskaźników stanu 

środowiska i zmiany presji na środowisko oraz wskaźników świadomości społecznej. 

Poniżej zamieszczono listę przykładowych, najbardziej istotnych wskaźników 

efektywności Planu (charakteryzujących gospodarkę odpadami). 

Wskaźniki stanu gospodarki odpadami (sektor komunalny) i zmiany presji na środowisko 

(np. w odniesieniu do danych z roku 2003): 

- Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] 

- Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] 

- Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] 

- Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] 

- Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] 

- Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] 

- Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowiskach w [%] / w [Mg] (w stosunku do roku 1995) 

- Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 

- Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: 

 tworzywa sztuczne 

 papier i tektura 

 szkło 

 opakowania z blachy stalowej 

 opakowania z aluminium 

 opakowania wielomateriałowe 
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- Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych 

odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] 

- Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: 

 tworzywa sztuczne 

 papier i tektura 

 szkło 

 blacha stalowa i aluminium 

- Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:, 

 wielkogabarytowych 

 budowlanych 

 niebezpiecznych 

- Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] 

- Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: 

 w trakcie rekultywacji 

 do rekultywacji 

- Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: 

 linie do segregacji (szt./(Mg/rok) 

 kompostownie [szt./(Mg/rok)] 

 linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych 

 linie do przekształcania gruzu  budowlanego 

- Ilość powstających odpadów z oczyszczalni ściekowych (Mg s.m.) 

- Sposób postępowania z odpadami z oczyszczalni ścieków %: 

 wykorzystane  

 składowane (na składowiskach) 

 unieszkodliwione 

Wskaźniki świadomości społecznej: 

- Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny 

jakościowej 

- Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie 

wysypiska) 

- Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych 

 

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów: 

 monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami,  
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 monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów) 

zajmujących się gospodarką odpadami, 

 monitoring i kontrola instalacji nie wymagających zezwoleń, 

 monitoring i kontrola przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 

 identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,  

 egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania 

pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.   

 

Przewiduje się, iż starostwo powiatowe pełnić będzie rolę koordynatora 

działań gmin i miast z terenu powiatu w zakresie realizacji planu gospodarki 

odpadami w celu zapewnienia ich spójności i synchronizacji.  

 

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA 

ŚRODOWISKO  

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na 

środowisko w gminie można stwierdzić, iż obecnie prowadzone działania w tym zakresie 

nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia środowiska przed wytwarzanymi odpadami. 

Powstające i niezagospodarowane bądź niewłaściwie zagospodarowane odpady wywierają 

negatywny wpływ na środowisko a w szczególności na:  

- stan powietrza atmosferycznego, w tym także na zmiany klimatu, ze względu na: 

 spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. 

źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego 

 zanikanie warstwy ozonu stratosferycznego - ze względu na uwalnianie z odpadów 

urządzeń chłodniczych freonów i ich pochodnych 

- gleby, wody gruntowe, ze względu na: 

 lokalizowanie nielegalnych składowisk odpadów 

 potencjalne zagrożenie skażenia gleb przez tzw. złomowiska samochodów oraz 

przydomowe warsztaty samochodowe praktycznie nie wyposażone w instalacje i 

urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem olejów i smarów do gruntu 

- dostępność zasobów wodnych, degradację terenów leśnych, różnorodność biologiczną 

oraz jakość środowiska, ze względu na niski poziom ilości odpadów objętych 

zorganizowaną zbiórką. 

Biorąc pod uwagę przedstawione w planie gospodarki odpadami cele i działania w zakresie 

gospodarki odpadami na terenie gminy, w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, 
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pozytywnie należy ocenić zamierzenia, których wdrożenie jednoznacznie przyczyni się do 

zmniejszenia dotychczasowych obciążeń dla środowiska, wynikających z faktu 

powstawania odpadów, nieodłącznie towarzyszących bytowaniu ludzi i ich działalności 

gospodarczej. 

Utrzymanie na założonym poziomie obsługi systemu zorganizowanego wywozu 

odpadów na terenie gminy, będzie zapobiegać kierowaniu odpadów na niezalegalizowane 

„dzikie” wysypiska odpadów, a tym samym będzie zapobiegać zanieczyszczeniu 

środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego.  

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do stopniowego 

obniżania się udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów 

opakowaniowych) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu 

nastąpi oszczędność pojemności i powierzchni składowisk, co wpływa pośrednio na 

zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie 

odpadów.  

Sukcesywna likwidacja i rekultywacja nielegalnych wysypisk odciąży środowisko i 

stopniowo będzie zmierzać do przywrócenia walorów miejsc uprzednio zdegradowanych 

wskutek składowania odpadów.  

Sukcesywne wyłączanie z eksploatacji i rekultywacja składowisk gminnych po 

uruchomieniu regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska i stopniowego przywrócenia jego walorów w miejscach 

zdegradowanych.  

Składowanie odpadów na analizowanym obszarze zostanie scentralizowane; 

dokonywane będzie na obiekcie spełniającym obowiązujące i przewidywane wymogi 

ochrony środowiska. Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane do 

strumienia odpadów balastowych, a docelowo odpadów przetworzonych z innych 

procesów unieszkodliwiania (ZZO). Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu 

odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych 

(selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie). Opisane 

tu procesy korzystne dla środowiska naturalnego a tym samym dla miejscowej ludności 

będą bardziej efektywne w przypadku utworzenia kompleksowego ZZO. Wszystkie 

opisane powyżej zmiany będą służyły poprawie jakości środowiska na obszarze 

analizowanej gminy a także powiatu.  

 

Wnioski z Analizy: 
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Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

spowoduje m.in.: 

- sprostanie wymogom prawa polskiego i unii europejskiej w dziedzinie gospodarowania 

odpadami 

- wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

- maksymalny odzysk surowców wtórnych 

- likwidację „dzikich” składowisk odpadów 

- zminimalizowanie zagrożenia i niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, 

powierzchniowe, gleby i powietrze 

- minimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników środowiska 

- wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie. 

 

 W wyniku realizacji zadań i działań związanych z wdrażaniem niniejszego planu 

gospodarki odpadami na terenie gminy następować będzie poprawa jakości 

środowiska i stopniowe przywracanie walorów miejsc zdegradowanych.   

 

 

10. PRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM - ELEMENT PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI  

Praca ze społeczeństwem jest jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej 

gospodarki odpadami. Funkcjonujące obecnie w niektórych rejonach Polski systemy, 

oparte na selekcji odpadów w miejscu ich powstawania, nie mogłyby działać bez 

uczestnictwa w nich miejscowej ludności. Sprawa uzyskania społecznej akceptacji 

i  nauczenia mieszkańców jak mają postępować z odpadami jest więc równie istotna jak 

rozwiązania organizacyjno - techniczne. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi 

i  obowiązki mieszkańców z tym związane są ustalane w przepisach ustanawianych przez 

władze gminy. Niestosowanie się do tych przepisów jest karalne. Jednak mieszkańców nie 

powinno się karać za niewiedzę. Za brak informacji o tym, jak postępować z odpadami 

i  brak realizacji przedsięwzięć, umożliwiających wywiązanie się z nałożonych przez 

władze obowiązków, ludność danej gminy nie powinna ponosić odpowiedzialności 

pieniężnej. Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniem 

i  realizacją przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych tak, aby po ich zakończeniu 

mieszkańcy byli dobrze przygotowani do uczestnictwa w systemie zbiórki odpadów. 
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Wdrażanie nowego systemu zbiórki odpadów należy zacząć od opracowania koncepcji 

medialnej, określającej sposoby oddziaływania na mieszkańców. Najczęściej stosowane 

formy przekazu informacji: materiały drukowane i audiowizualne oraz imprezy 

promocyjne. Sposób przekazywania informacji powinien być zróżnicowany w zależności 

od adresatów. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji społeczeństwa od przedszkola. 

Dzieci i młodzież szkolna uczą się szybciej i łatwiej. Nie tylko same będą uczestniczyć 

w  systemie zbiórki, ale także mogą wpływać na właściwe postępowanie swoich rodziców. 

Informacja dla mieszkańców powinna być przygotowana z myślą o odbiorcy - odpowiadać 

na jego potrzeby, być atrakcyjna i zrozumiała. Program informacyjny powinien być 

zapowiedzią podjęcia inwestycji, a nie odpowiedzią na protesty przeciwko niej. 

W  przypadku braku informacji pojawiają się plotki, które szczególnie przy 

nieakceptowanych inwestycjach rodzą konflikty. Dobrze przygotowana, podana w odpo-

wiednim czasie informacja o planach inwestycyjnych kształtuje pozytywny wizerunek 

władz gminy w oczach mieszkańców. 

Na podstawie prowadzonych badań ankietowych mieszkańców w niektórych rejonach 

Polski, jednym z błędów związanych z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów 

okazało się rozpoczęcie od bardzo skomplikowanych systemów. Były one mało efektywne, 

ponieważ umiejętności i nawyki mieszkańców bardzo odbiegały od rozwiązań w nich 

zawartych. Z tego też powodu przy wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów lepiej jest 

zaczynać od systemów prostszych.  

Niezbędnym warunkiem efektywnego funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki jest 

utylizacja gromadzonych odpadów lub ich właściwe unieszkodliwianie. Mieszkańcy 

powinni być świadomi tego, że zbiórka odpadów służy dalszemu ich wykorzystaniu, a nie 

jest pomysłem na utrudnianie im życia. Jeśli plan nie byłby do tego odpowiednio 

przygotowany, to społeczeństwo stwierdziłoby, że jego wysiłek jest marnowany. 

Doprowadziłoby to do ogólnej niechęci i upadku wiary w tego typu przedsięwzięcia. 

Fundamentalną zasadą powinno więc być to, że jeżeli nie mamy możliwości właściwego 

zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów, to nie powinno się organizować ich 

zbiórki.  

Jednym ze sposobów przekonywania mieszkańców o tym, że ich praca związana 

z  segregacją przynosi efekty, może być zamknięcie cyklu obiegu materii przez sprzedaż 

kompostu uczestnikom systemu zbiórki odpadów organicznych. Innym sposobem 

zjednywania akceptacji społecznej jest możliwość zwiedzania obiektów unieszkodliwiania 

odpadów. Często stosowanym sposobem kształtowania pożądanych zachowań 
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mieszkańców są zachęty ekonomiczne, np. właściciele nieruchomości, którzy udowodnią, 

że sami kompostują swoje odpady biologiczne nie muszą posiadać pojemnika na te odpady 

i płacą mniej za usuwanie odpadów. Niezawodnym sposobem oddziaływania na 

producenta odpadów, który nie stosuje się do obowiązującego regulaminu, pozostają 

różnego rodzaju represje. Na przykład jeżeli ktoś w nieodpowiedni sposób napełnia 

pojemniki na odpady biologiczne, to stosowane są kolejno następujące środki: naklejenie 

na pojemniki ulotki z instrukcją dotyczącą sposobu napełniania, zaprzestanie opróżniania 

niewłaściwie napełnionego pojemnika, wymierzanie kary określonej w regulaminie. 

Bardziej dotkliwe kary wymierzane są, gdy odpady usuwa się w sposób niezgodny 

z  przepisami. Wymaga to oczywiście wykrycia sprawcy. 

Przystąpienie do systemowego postępowania z odpadami w gminie powinna poprzedzać 

bogata i szeroka informacja przekazana mieszkańcom na ten temat. Informacja taka 

powinna u mieszkańców wzbudzić współodpowiedzialność za powodzenie przedsięwzięć 

organizowanych i realizowanych przez Urząd Gminy.   

 

 

11. STRESZCZENIE  

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i przepisami ustawy o odpadach, plany 

gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. Plany te są realizowane dla osiągnięcia celów założonych w 

polityce ekologicznej państwa, a także stworzenia w kraju integrowanej sieci instalacji i 

urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.   

Plan gospodarki odpadami określa: 

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwienia 

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie  

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego 

postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji 

zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska 

- projektowany system gospodarowania odpadami. 

Poza tym gminny program gospodarki odpadami określa rodzaj i harmonogram realizacji 
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przedsięwzięć, harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródeł. Plany 

gospodarki odpadami obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej 

jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady 

komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady 

opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady 

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

akumulatory. 

Przepisy dopuszczają finansowanie przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych do 

utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń 

do unieszkodliwiania odpadów ze środków publicznych. Przedsięwzięcia związane z 

unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile zostały ujęte w planie gospodarki 

odpadami. 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Igołomia-Wawrezńczyce, zgodnie z art. 14.1 

ustawy o odpadach, określa: 

- aktualny stan gospodarki odpadami 

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami 

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów 

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów 

Aktualny stan gospodarki odpadami 

Sektor komunalny - według danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki 

Odpadami - w 2003 z terenu gminy zebrano ok. 645 Mg stałych odpadów komunalnych, 

natomiast według danych uzyskanych w urzędzie gminy ilość zebranych w 2003r. 

odpadów wyniosła 801 Mg. Opierając się na danych literaturowych i badaniach 

prowadzonych w różnych miastach i gminach Polski, a przede wszystkim Krajowym, 

Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami wyliczono rzeczywistą ilość 

powstających odpadów komunalnych na terenie gminy. Na podstawie wartości przyjętych 

wskaźników oraz ilości mieszkańców oszacowano, że w 2003 roku wytworzono łącznie 

ok. 1 743,12 Mg/rok odpadów komunalnych, z czego najwięcej pochodzi z gospodarstw 

domowych, obiektów infrastruktury oraz budów i remontów. Obiekty infrastruktury to 

obiekty handlowe, usługowe, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności 

gospodarczej i wytwórczej.  
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Na terenie gminy zbiórką odpadów objętych jest ponad 97% budynków mieszkalnych. Nie 

prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Odpady opakowaniowe w niniejszym opracowaniu zostały wyodrębnione ze strumienia 

odpadów komunalnych. Łączna oszacowana masa wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w 2003 roku na terenie gminy wyniosła około 680Mg. Najwięcej 

powstaje opakowań z papieru i tektury oraz opakowań ze szkła. 

Ilość powstających na terenie gminy komunalnych osadów ściekowych została 

oszacowana na podstawie danych statystycznych dotyczących przyzakładowej 

oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi nie jest w pełni monitorowana. 

Sektor gospodarczy – brak jest danych na temat ilości powstających na terenie 

gminy odpadów gospodarczych. Ze względu na typowo rolniczy charakter i brak 

lokalizacji większych zakładów przemysłowych i usługowych można założyć, iż ilości te 

będą dość niskie. W Planie oszacowano ilości powstających odpadów sektora 

gospodarczego na podstawie założeń WPGO i PPGO, ze świadomością, że są one 

zdecydowanie zawyżone.  

Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych oszacowano na 

około 15 Mg, natomiast w sektorze gospodarczym na około 1 Mg.  

Ilość odpadów z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych w 2003 roku 

oszacowano na 0,983 Mg odpadów medycznych (grupy B, C i D) oraz 2,3 M odpadów 

komunalnych (grupa A). 

Na podstawie oszacowań na terenie gminy wytworzono około 5 Mg akumulatorów i 

baterii.  

Na terenie gminy nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych na ten 

temat.  

Prognozowane zmiany 

 Sektor komunalny - szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 

perspektywie do 2014 roku będzie wynosiła: w 2007 roku – 1,93 tys. Mg, a w 2014 – 2,21 

tys. Mg. Ilość odpadów opakowaniowych będzie wynosić: w 2007 roku – 398,61 Mg, a w 

2014 roku – 342,61 Mg. Natomiast ilość osadów ściekowych oszacowano na: 2,69 Mg 

s.m. - w 2007 roku oraz 3,17 Mg s.m. – w 2014 roku. 

Sektor gospodarczy - zmiany ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze 

gospodarczym odpadów w perspektywie do roku 2014 zależeć będą przede wszystkim od 

rodzaju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. W gminie Igołomia-
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Wawrzeńczyce nie przewiduje się lokalizacji dużych zakładów gospodarczych, nie 

przewiduje się więc znacznego zwiększenia odpadów sektora gospodarczego. 

Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami 

Cel główny: Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z 

normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. 

Rok 

Cele szczegółowe 
2007 2011 

Zorganizowana zbiórka odpadów 90 % 100 % 

Deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach  70 % 

Skierowanie na składowiska odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  
 65 % 

Minimalizacja wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez 

selektywne zbieranie surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych 
  

Limity odzysku i recyklingu: 

Opakowania z papieru i tektury 45 % 50 % 

Opakowania ze szkła 35 % 45 % 

opakowania z tworzyw sztucznych 22 % 30 % 

opakowania metalowe 35 % 45 % 

opakowania wielomateriałowe 20 % 30 % 

Odpady wielkogabarytowe 26 % 50 % 

Odpady budowlane 20 % 40 % 

Odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) 22 % 50 % 

 

Dla osiągnięcia założonych celów przyjęto następujące kierunki działań do roku 2008: 

- Wdrożyć system selektywnej zbiórki odpadami (z wariantem utworzenia miejsca 

odzysku wyselekcjonowanych odpadów, z wprowadzeniem systemu zachęt do 

segregacji odpadów). 

- Prowadzić program edukacyjno - informacyjny z zakresu selektywnej gospodarki 

odpadami. 

- Kontynuować wywożenie odpadów na składowisko znajdujące się poza terenem gminy 

do czasu realizacji regionalnego Zakład Zagospodarowania Odpadów. 

- Realizować wspólną gospodarkę odpadami w strukturach powiatu krakowskiego oraz 

w ramach międzygminnego porozumienia komunalnego. 

- Utworzyć Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 

- Zorganizować oraz wdrażać system gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

i  wielkogabarytowymi (szczególnie pojazdów wycofanych z eksploatacji). 

- Kontynuować realizację programu EKODACH. 

- Zlikwidować „dzikie wysypiska”, zrekultywować tereny powysypiskowe 
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i  przeciwdziałać dalszemu zaśmiecaniu gminy. 

oraz kierunki działań na lata 2009-1012: 

- Zwiększyć do poziomu 100% obsługę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

użytkowych od ludności, zakładów, obiektów i instytucji.   

- Zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych 

i  utylizowanych odpadów niebezpiecznych. 

- Uczestniczyć w rozbudowie ZZO i rejonowego systemu gospodarki odpadami. 

- Prowadzić w systemie ciągłym programy edukacyjno - informacyjne z zakresu 

selektywnej gospodarki odpadami. 

 

W niniejszym opracowaniu po dokonaniu szczegółowej analizy stanu istniejącego 

gospodarki odpadami na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zaproponowano 

rozwiązania wariantowe w tym zakresie. Wykonano analizy ilościowo - jakościowe masy, 

objętości, składu odpadów powstających na analizowanym obszarze, uwzględniono 

przewidywane zmiany w gospodarce odpadami wynikające zarówno z przepisów prawa, 

jak też uwarunkowań demograficznych i trendów stylu życia społeczeństwa. W oparciu 

o  wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian opracowano plan działań 

i   wytyczono zadania strategiczne. Należą do nich m.in. dalsza współpraca w ramach 

Związku Gmin Wysypisko Odpadów Żębocin, restrukturyzacja systemu odbioru odpadów 

zmieszanych, rozwój systemu zbiórki selektywnej i zagospodarowania odpadów 

organicznych. Realizacja tych działań i zadań umożliwi spełnienie obowiązujących 

i  przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie gospodarki odpadami, 

zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do deponowania, zwiększenie odzysku 

surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym terenie. 

 

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynikające z Planu 

Całkowite koszty gospodarki odpadami w gminie w latach 2004-2008 wynoszą około 740 

tys. złotych. 

Ocena realizacji Planu 

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało na regularnej ocenie w zakresie: 

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań 

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów 

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 

- analizy przyczyn tych rozbieżności. 
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Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest 

sporządzanie przez Wójta Gminy, raz na 2 lata, raportów z realizacji Planu i 

przedstawiania ich Radzie Gminy. 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi w połowie 2008 roku nastąpi aktualizacja planu 

gospodarki odpadami. 

 


