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1. WYKAZ SKRÓTÓW
W poniższej tabeli przedstawiono alfabetyczny wykaz skrótów użytych w opracowaniu
wraz z wyjaśnieniem.
Tabela 1. Alfabetyczny wykaz skrótów użytych w opracowaniu
Skrót
BAT
Dz. U
GUS
KOŚ
MBP
Mg
PCB
PSZOK
RIPOK
ze zm.
ZSEiE

Wyjaśnienie
najlepsze dostępne techniki
dziennik ustaw
Główny Urząd Statystyczny
komunalne osady ściekowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
=tona
polichlorowane bifenyle (toksyczne związki chemiczne)
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych
ze zmianami
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Źródło: opracowanie własne
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2. WSTĘP
2.1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi „Program gospodarki odpadami dla Gminy Grodków
na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024”.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992, ze zm.)
plany gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony
środowiska - oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu
na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego, wdrażania hierarchii sposobów
postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także utworzenia
i utrzymania zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

2.2.

Zakres opracowania

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992, ze zm.)
plany gospodarki odpadami zawierają:
1. Analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany
plan, w tym informacje na temat:
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich
użyteczności,
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również zbierania odpadów,
f) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych, oraz
odpadów objętych szczegółowymi przepisami,
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami.
2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian
demograficznych i gospodarczych.
3. Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia,
w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.
4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania
systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których mowa
w pkt 3, w tym:
a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów objętych szczegółowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami,
b) określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi technologiami
i metodami, lub polityki w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w
gospodarowaniu odpadami, w tym środków zachęcających do selektywnego zbierania
bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy,
przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony
środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych
z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska,
c) w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych
do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji
do przetwarzania odpadów.
5. Harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających
z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4;
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6. Informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko.
7. Określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalającego na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie;
8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Niniejszy dokument jest w pełni zgodny i spójny z „Planem gospodarki odpadami dla
województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca
2017 r. oraz z „Krajowym planem gospodarki odpadami 2022” przyjętym uchwałą nr 88 Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.

2.3.

Podstawowa charakterystyka Gminy Grodków

Analizowana jednostka jest gminą miejsko-wiejską położoną w zachodniej części
województwa opolskiego w powiecie brzeskim. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Grodków
oraz 35 sołectw. Największe wsie gminy to: Gnojna, Kopice, Bąków i Jędrzejów.
Powierzchnia gminy wynosi 286 km2 w tym powierzchnia miasta Grodków to 10 km2.
Zdecydowanie największy udział w strukturze użytkowania gruntów jednostki zajmują użytki
rolne – około 78 %. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią około 16 %
powierzchni, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane to jedynie około 5 % obszaru gminy
(w tym 3 % stanowią drogi).
Na kolejnej rycinie przedstawiono lokalizację Gminy Grodków na tle województwa
opolskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Grodków na tle województwa opolskiego
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl
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Według danych GUS (stan na 31.12.2017 r.) liczba mieszkańców Gminy Grodków wynosi
19 376 osób, w tym liczba mieszkańców obszaru wiejskiego 10 676 osób (co stanowi 55,1 %) oraz
liczba mieszkańców miasta 8 700 osób (44,9 %). W latach 2010-2017 odnotowano spadek liczby
mieszkańców gminy o 478 osób, co stanowi 2,4 %.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców
Gminy Grodków (w podziale na obszar wiejski i miejski) w latach 2010-2017.
Tabela 2. Liczba mieszkańców gminy w latach 2010-2017
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zmiana
2010-2017

Gmina
19 854
19 852
19 826
19 699
19 620
19 511
19 388
19 376
-478
-2,4%

obszar wiejski
10 961
10 982
10 926
10 828
10 804
10 735
10 682
10 676
-285
-2,6%

obszar miejski
8 893
8 870
8 900
8 871
8 816
8 776
8 706
8 700
-193
-2,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy w latach 2010-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych GUS (stan na 31.12.2017 r.) na terenie Gminy Grodków zarejestrowanych
jest 1 685 podmiotów gospodarczych, w tym na obszarze wiejskim 694 (co stanowi 37,0 %) oraz
na obszarze miejskim 991 (63,0 %). Na terenie gminy funkcjonują 3 podmioty zatrudniające
od 250 do 999 pracowników, 11 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników,
67 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Pozostałe podmioty zatrudniają
do 9 pracowników. Do największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy
Grodków zaliczają się:
ξ Grodkowskie Zakłady wyrobów Metalowych – produkcja sprzętu p. pożarowego, butli
gazowych i zbiorników samochodowych LPG;
ξ Animex foods Sp. z o.o. – producent wędlin;
ξ Agri-Plus – producent pasz;
ξ GRODCONO – produkcja wafli;
ξ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – producent wyrobów mleczarskich;
ξ MAXIPLAST – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
ξ AGRO-AS – obsługa rolnictwa.
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Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy należy do sekcji
G (handel hurtowy i detaliczny) – 424, sekcji F (budownictwo) – 231 oraz sekcji C (przetwórstwo
przemysłowe) – 169.
W latach 2010-2017 łączna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie
gminy kształtowała się stałym poziomie. Jednak na obszarze wiejskim odnotowano wzrost liczby
zarejestrowanych podmiotów o 72, natomiast na obszarze miejskim spadek o 70.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące liczby podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Grodków (w podziale na obszar wiejski
i miejski) w latach 2010-2017.
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
na terenie gminy w latach 2010-2017
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zmiana
2010-2017

Gmina
1 683
1 621
1 650
1 681
1 665
1 674
1 666
1 685
2
0,1%

obszar wiejski
622
601
624
649
645
663
669
694
72
11,6%

obszar miejski
1 061
1 020
1 026
1 032
1 020
1 011
997
991
-70
-6,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
na terenie gminy w latach 2010-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3. STRESZCZENIE
Przedmiot opracowania stanowi „Program gospodarki odpadami dla Gminy Grodków na
lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024”. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992, ze zm.) plany gospodarki odpadami opracowuje się dla
osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska - oddzielenia tendencji wzrostu
ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego,
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wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności
i bliskości, a także utworzenia i utrzymania zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji
gospodarowania odpadami.
Zgodnie z ustawą o odpadach zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odbywa się na terenie
regionu gospodarki odpadami, do którego przynależy dana gmina. Przez region gospodarki
odpadami komunalnymi rozumie się obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie
co najmniej 150 tys. mieszkańców lub obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z funkcjonującym systemem gospodarki
opadami komunalnymi oraz obowiązującym prawem, powinny funkcjonować w oparciu
o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Grodków należy
do południowo-wschodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi województwa
opolskiego. Na terenie regionu południowo-zachodniego istnieją 3 regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych: 1 instalacja MBP, 1 kompostownia selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 1 składowisko. Wszystkie te instalacje
znajdują się na terenie Gminy Nysa w m. Domaszkowice.
Na terenie Gminy Grodków gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
objęte zostały zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Na terenie gminy
wprowadzone zostało selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
ξ pozostałości z selektywnego zbierania odpadów i popiołu;
ξ metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
ξ szkło;
ξ papier;
ξ odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, w którym przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
ξ papier;
ξ szkło i opakowania wielomateriałowe;
ξ metale;
ξ tworzywa sztuczne;
ξ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji;
ξ odpady zielone;
ξ przeterminowane leki i chemikalia;
ξ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
ξ zużyte baterie i akumulatory;
ξ zużyte opony;
ξ meble i inne odpady wielkogabarytowe;
ξ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
W 2017 r. z obszaru Gminy Grodków odebrano (bezpośrednio z nieruchomości) i zebrano
(w PSZOK) 5 293,38 Mg odpadów komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej
masie odebranych odpadów komunalnych stanowiły zmieszane odpady komunalne, których
odebrano 4 018,06 Mg, co stanowi 75,9 %. Spośród 4 018 06 Mg zmieszanych opadów
komunalnych odebranych z obszaru Gminy Grodków w 2017 r. z obszaru miejskiego (miasta
Grodków) odebrano 1 806,206 Mg, co stanowi 45,0 %, natomiast z obszaru wiejskiego
2 211,854 Mg (55 %). W 2017 r. bezpośrednio z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
Grodków odebrano 4 996,94 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 94,4 % łącznej masy
odebranych i zebranych odpadów komunalnych, natomiast w PSZOK zebrano 296,44 Mg
odpadów komunalnych, co stanowi 5,6 %. Z łącznej masy 4 018,06 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych odebranych w 2017 r. z obszaru Gminy Grodków po przetworzeniu ich
w regionalnej instalacji MBP eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Ekom” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa do unieszkodliwienia przez składowanie
przekazano 882,932 Mg (pod kodem 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje
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i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów). Pozostała część z przekazanych
do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z obszaru gminy została poddana
procesom recyklingu i odzysku. W 2017 r. z obszaru Gminy Grodków do recyklingu i ponownego
użycia przekazano 579,718 Mg odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła
W 2017 r. Gmina Grodków osiągnęła wszystkie wymagane ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach poziomy:
ξ ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania;
ξ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
ξ recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Zgodnie z Bazą Azbestową (dostęp na dzień 13.08.2018 r.) na terenie Gminy Grodków
zinwentaryzowano 1 577,928 Mg wyrobów azbestowych, z czego 1 199,176 Mg należących
do osób fizycznych (co stanowi 76 %) oraz 378,752 Mg należących do osób prawnych (co stanowi
24 %). Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski w Grodkowie w latach 2015-2017
z obszaru gminy usunięto i unieszkodliwiono 306,850 Mg wyrobów zawierających azbest,
co stanowi 19,4 % łącznej ilości zinwentaryzowanego azbestu na terenie gminy.
Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
na terenie Gminy Grodków w 2016 r. w sektorze gospodarczym wytworzono 1 844,782 Mg
odpadów. Łącznie wytworzono 62 rodzaje odpadów pochodzących m. in. z:
ξ rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności;
ξ kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych;
ξ instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;
ξ budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
ξ działalności medycznej i weterynaryjnej;
ξ produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii
ceramicznych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich);
ξ przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych;
ξ procesów termicznych;
ξ demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
W 2016 r. na terenie Gminy Grodków odzyskowi poddano 492,270 Mg odpadów
wytworzonych w sektorze gospodarczym.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zidentyfikowano następujące
problemy:
ξ niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (w tym bioodpadów oraz odpadów niebezpiecznych);
ξ zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu odpadów
komunalnych;
ξ zbyt mały udział selektywnego zbierania u źródła;
ξ wysokie koszty prowadzenia gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi;
ξ niskie ceny sprzedaży surowców wtórnych kierowanych do recyklingu;
ξ wykazywanie odpadów gospodarczych jako wytworzonych na nieruchomościach
zamieszkałych w celu obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości niezamieszkałych;
ξ osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania
bioodpadów w dużym stopniu zależne od efektywności przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych w RIPOK (na co gmina nie ma wpływu).
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ξ

brak kontroli/ mała skuteczność kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne
od mieszkańców;
ξ niezgodne z prawem gospodarowanie odpadami („dzikie wysypiska”, spalanie odpadów
w gospodarstwach domowych).
Prognozowana łączna masa odbieranych/zbieranych odpadów komunalnych
w perspektywie do roku 2022 zmniejszy się o około 10 %, wskutek przewidywanego spadku
liczby mieszkańców oraz wzrostu świadomości ekologicznej w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów. Wskutek intensyfikacji prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych prognozowany jest spadek ilości odbierania/zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz wzrost odbieranych/zbieranych takich rodzajów odpadów jak: odpady
papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
budowlanych.
W gospodarce odpadami komunalnymi (w tym odpadami ulegającymi biodegradacji)
przyjmuje się następujące cele:
ξ zmniejszenie ilości powstających odpadów;
ξ zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji;
ξ doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
ξ osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50%
ich masy do 2020 roku (do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów
komunalnych natomiast do 2030 r. 65% odpadów komunalnych);
ξ zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;
ξ zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie);
ξ zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie
najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi;
ξ wdrażanie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
W związku z identyfikacją problemów oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami
i kierunkami działań określono zadania do realizacji w ramach „Programu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024”, które obejmują m.in.:
ξ Utworzenie i prowadzenie PSZOK na terenie Grodkowa.
ξ Organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru gminy
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ograniczenia
składowania bioodpadów.
ξ Organizowanie objazdowych zbiórek odpadów problemowych tj. wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.
ξ Ustawienie w gminnych budynkach użyteczności publicznej pojemników do zbierania
zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek czy przeterminowanych leków
ξ Uruchomienie punktu przyjmowania i wymiany rzeczy używanych.
ξ Kontrole podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy dotyczące
prawidłowej realizacji zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
ξ Kontrole mieszkańców w zakresie obowiązku prowadzenia selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych
ξ Wyposażenie nieruchomości w przydomowe kompostowniki
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ξ

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawaniu odpadów
ξ Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie prawidłowej gospodarki
odpadami.
W celu właściwej realizacji i wdrażania „Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024” prowadzony będzie monitoring
zaplanowanych działań opierający się na wskaźnikach ilościowych i jakościowych.

4. ODPADY KOMUNALNE
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992, ze zm.)
odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady
komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) odpady w zależności od źródła ich powstawania
podzielono na 20 grup. Opady komunalne przydzielono do grupy 20, w obrębie której rozróżniono
trzy główne podgrupy:
ξ 20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie;
ξ 20 02 - odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy);
ξ 20 03 – inne odpady komunalne.

4.1.

Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o odpadach, przez region gospodarki odpadami komunalnymi rozumie
się obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców lub
obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.
W myśl obowiązujących przepisów zakazuje się zbierania oraz przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, poza regionem gospodarki odpadami,
na którym zostały wytworzone. Zakaz ten dotyczy także przywożenia ww. odpadów
wytworzonych poza obszarem danego regionu.
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z funkcjonującym systemem
gospodarki opadami komunalnymi oraz obowiązującym prawem, powinny funkcjonować
w oparciu o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład
zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców,
spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub technologii, o której mowa w art. 143 tej
ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub
zapewniający:
ξ mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub
w części do odzysku,

11 | S t r o n a

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY GRODKÓW NA LATA 2018-2022
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2024

ξ

przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do
odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 30 ust. 4. Zobowiązuje się RIPOK kompostownie
do wytwarzania w prowadzonym procesie wyżej wymienionego produktu
o właściwościach nawozowych w terminie do końca 2019 r.,
ξ składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie
krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Na obszarze województwa opolskiego utworzono 4 regiony gospodarki odpadami
komunalnymi. Regiony te obejmują województwo opolskie bez 4 gmin. Trzy z nich zadeklarowały
chęć przynależności do regionów gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego, jedna zaś
do województwa śląskiego. Do regionów gospodarki odpadami należeć będzie 5 gmin spoza
administracyjnych granic województwa opolskiego. Są to 4 gminy terytorialnie przynależne
do województwa dolnośląskiego i jedna gmina województwa śląskiego.
Gmina Grodków należy do regionu południowo-wschodniego, którego zasięg terytorialny
przedstawiono na kolejnej rycinie.

Rysunek 2. Zasięg terytorialny południowo-wschodniego regionu gospodarki
odpadami województwa opolskiego

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
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Na terenie regionu południowo-zachodniego istnieją 3 regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych: 1 instalacja MBP, 1 kompostownia selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 1 składowisko, których szczegółowy
opis przedstawiono w kolejnych tabelach.
Tabela 4. Instalacje regionalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych w regionie południowo-zachodnim
Lp.

1.

Gmina

Nazwa i adres instalacji

Podmiot
odpowiedzialny
za eksploatację
instalacji

Nysa

Instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych
Instalacja MBP zlokalizowana
na terenie Składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Domaszkowicach,
Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami
– Nysa, Domaszkowice156,
48-303 Nysa

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
„Ekom” Sp. z o.o.

Przepustowość
części
mechanicznej
[Mg/rok]

Przepustowość
części
biologicznej
[Mg/rok]

72 000

16 000

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

Tabela 5. Istniejące instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów (kompostownie) w regionie południowo-zachodnim
Lp.

1.

Gmina

Nazwa i adres instalacji

Podmiot
eksploatujący
instalację

Zdolność
przerobowa
[Mg/rok]

Nysa

Kompostownia zlokalizowana na terenie
Składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach
(Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami
–Nysa) Domaszkowice 156, 48-303 Nysa

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej „Ekom”
Sp. z o.o.

1 000

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

Tabela 6. Istniejące regionalne składowiska odpadów komunalnych
w regionie południowo-zachodnim
Lp.

1.

Gmina

Nazwa
i adres składowiska

Podmiot
eksploatujący
instalację

Pojemność
całkowita
[m3]

Pojemność
wypełniona
[m3]

Pojemność
pozostała
[m3]

Nysa

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne
w Domaszkowicach
(Regionalne Centrum
Gospodarowania
Odpadami - Nysa
w Domaszkowicach)

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
„Ekom” Sp. z o.o.

457 628

446 273

11 355

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych uległa
awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, jako instalacje przewidziane
do zastępczej obsługi regionu wyznacza się w pierwszej kolejności inne regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu. W sytuacji, kiedy w regionie nie ma innych
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regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które można byłoby wyznaczyć
jako instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu, do obsługi wyznacza się instalacje
spoza regionu. Decyzję o skierowaniu odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
podejmuje zarządzający regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, do której
odpady miały pierwotnie trafić w porozumieniu z samorządem, z którego terenu pochodzą
odpady.
W kolejnej tabeli przedstawiono wykaz instalacji do zastępczej obsługi regionu
południowo-zachodniego.
Tabela 7. Wykaz instalacji zastępczych do obsługi regionu południowo-zachodniego
w przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych uległa
awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn
Rodzaj regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów
komunalnych

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
przewidziane do zastępczej obsługi regionu
1.
2.

Instalacje MBP

3.
4.

Instalacje do przetwarzania
selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych
bioodpadów
(kompostownie)

1.
2.
3.
4.
1.

Składowiska

2.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Dzierżysławiu.
Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych zlokalizowana na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie-Koźlu.
Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Opolu - instalacja
do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych.
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych Gotartów.
Kompostownia zlokalizowana na terenie składowiska Opole.
Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
Kompostownia kontenerowa odpadów selektywnie zebranych
Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.
Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie.
Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami w Opolu).
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Dzierżysławiu.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

4.2.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018, poz. 1454) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
ξ obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;
ξ nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości;
ξ ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
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ξ

tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne;
ξ zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
ξ prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
ξ dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z uchwałą nr XLI/381/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
na terenie Gminy Grodków gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi opiera
się na następujących zasadach:
1. Odpady komunalne zbierane i selekcjonowane na terenie nieruchomości dzieli się na
następujące grupy ze względu na sposób selekcji i częstotliwość odbioru:
a) odpady zmieszane, pozostałości z selektywnego zbierania odpadów i popiół oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji - odbierane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w przypadku budynków
wielolokalowych na terenie miasta oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku
budynków jednorodzinnych na terenie całej gminy i budynków wielolokalowych
na terenach sołectw,
b) odpady z metali, tworzyw sztucznych, papieru oraz opakowania wielomateriałowe –
odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień w przypadku budynków wielolokalowych
na terenie miasta oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w przypadku budynków
jednorodzinnych na terenie całej gminy i budynków wielolokalowych na terenach
sołectw,
c) odpady ze szkła - odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w przypadku
budynków wielolokalowych na terenie miasta oraz nie rzadziej niż raz na osiem tygodni
w przypadku budynków jednorodzinnych na terenie całej gminy i budynków
wielolokalowych na terenach sołectw,
d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbierane,
co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem;
2. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z przyjętym
harmonogramem odbioru, podanym do publicznej wiadomości.
3. Nieruchomość w zakresie obowiązku wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów
musi:
a) przy selektywnym zbieraniu odpadów być wyposażona w pojemniki na odpady
komunalne na:
ξ pozostałości z selektywnego zbierania odpadów i popiołu;
ξ metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
ξ szkło;
ξ papier;
ξ odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
b) w razie braku selektywnego zbierania odpadów być wyposażona - w pojemniki na odpady
zmieszane.
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4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące rodzaje
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych przyjmowane są bezpłatnie:
ξ papier;
ξ szkło i opakowania wielomateriałowe;
ξ metale;
ξ tworzywa sztuczne;
ξ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji;
ξ odpady zielone;
ξ przeterminowane leki i chemikalia;
ξ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
ξ zużyte baterie i akumulatory;
ξ zużyte opony;
ξ meble i inne odpady wielkogabarytowe;
ξ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady selektywnie
zebrane z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w ilościach:
ξ zużyte opony - 4 sztuki od mieszkańca w ciągu roku;
ξ odpady budowlane i rozbiórkowe - do 300 kg od mieszkańca w ciągu roku;
ξ odpady zielone - 480 litrów od nieruchomości w ciągu miesiąca;
ξ pozostałe odpady wymienione w pkt. 4 - w każdej ilości.
6. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się
na koszt dostarczającego.
7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty we wtorki i czwartki
w godzinach od 9:00 do 17:00, środy i piątki od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach
od 8:00 do godz. 15:00.
8. Przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa
się zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
stanowiącym odrębny dokument.

4.3.

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sposób ich
zagospodarowania

W 2017 r. z obszaru Gminy Grodków odebrano (bezpośrednio z nieruchomości) i zebrano
(w PSZOK) 5 293,38 Mg odpadów komunalnych. Zdecydowanie największy udział w łącznej
masie odebranych odpadów komunalnych stanowiły zmieszane odpady komunalne, których
odebrano 4 018,06 Mg, co stanowi 75,9 %.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące masy
odebranych i zebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z obszaru Gminy
Grodków w 2017 r.
Tabela 8. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Grodków w 2017 r.
Kod
odebranych
i zebranych
odpadów
20 03 01
15 01 06
15 01 07
20 03 07

Rodzaj odebranych i zebranych odpadów
komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpady wielkogabarytowe

Masa odebranych
i zebranych odpadów
komunalnych [Mg]
4 018,06
579,59
282,19
176,94

Udział
75,9%
10,9%
5,3%
3,3%
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Kod
odebranych
i zebranych
odpadów
20 02 01
17 01 07
17 01 02
17 01 01
20 01 39
17 09 04
16 01 03
20 03 99
20 01 35*
20 01 36
15 01 01
20 01 27*
15 01 02

Rodzaj odebranych i zebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
i zebranych odpadów
komunalnych [Mg]

Odpady ulegające biodegradacji
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 170106
Gruz ceglany
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 170901,
170902 i 170903
Zużyte opony
Odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
Opakowania z papieru i tektury
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Łącznie

Udział

95,26

1,8%

70,86

1,3%

22,82

0,4%

12,60

0,2%

12,44

0,2%

9,72

0,2%

3,72

0,1%

3,62

0,1%

2,00

0,04%

1,94

0,04%

0,80

0,02%

0,62

0,01%

0,20

0,004%

5 293,38

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
1,8%

1,3%

1,3%

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

3,3%
Zmieszane odpady opakowaniowe
5,3%
Opakowania ze szkła
10,9%
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
75,9%

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 170106
Pozostałe rodzaje

Wykres 3. Udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w łącznej masie
odebranych i zebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Grodków w 2017 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
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Spośród 4 018 06 Mg zmieszanych opadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy
Grodków w 2017 r. z obszaru miejskiego (miasta Grodków) odebrano 1 806,206 Mg, co stanowi
45,0 %, natomiast z obszaru wiejskiego 2 211,854 Mg (55 %).
Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie masy zmieszanych odpadów
komunalnych odebranych z obszaru miejskiego i wiejskiego Gminy Grodków w 2017 r.
2500

2000

2 211,854
1 806,206

1500
1000
500
0
obszar miejski

obszar wiejski

Wykres 4. Porównanie masy zmieszanych odpadów komunalnych
odebranych z obszaru miejskiego i wiejskiego Gminy Grodków w 2017 r. [Mg]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

W 2017 r. bezpośrednio z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grodków
odebrano 4 996,94 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 94,4 % łącznej masy odebranych
i zebranych odpadów komunalnych, natomiast w PSZOK zebrano 296,44 Mg odpadów
komunalnych, co stanowi 5,6 %.
Na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie masy odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości oraz zebranych w PSZOK na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
6000
5000

4 996,940

4000
3000
2000
1000

296,440

0
odebrane z nieruchomości

zebrane w PSZOK

Wykres 5. Porównanie masy odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości
oraz zebranych w PSZOK na terenie Gminy Grodków w 2017 r. [Mg]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018,
poz. 992, ze zm.) do odzysku odpadów zalicza się następujące procesy:
ξ R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii;
ξ R2 - Odzysk/regeneracja rozpuszczalników;
ξ R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
ξ R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali;
ξ R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;
ξ R6 - Regeneracja kwasów lub zasad;
ξ R7 - Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń;
ξ R8 - Odzysk składników z katalizatorów;
ξ R9 - Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów;
ξ R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę
stanu środowiska;
ξ R11 - Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1–R10;
ξ R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1–R11;
ξ R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
W kolejnych tabelach przedstawiono szczegółowe dane dotyczące instalacji do których
przekazano odebrane i zebrane z obszaru Gminy Grodków w 2017 r. odpady komunalne
oraz sposoby zagospodarowania tych odpadów.
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Tabela 9. Sposób oraz miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

4 018,06

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

336,37

15 01 07

Opakowania ze szkła

281,99

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

243,22

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

90,14

20 01 39

Tworzywa sztuczne

12,44

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5,74

16 01 03

Zużyte opony

3,72

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione
w innych podgrupach

3,62

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 170901, 170902
i 170903
Łącznie

Instalacja do której przekazano odpady komunalne

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

Instalacja mechaniczno-biologiczna przetwarzania
odpadów - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Ekom” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
Linia do segregacji odpadów - Remondis Opole Sp. z o.o.,
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Organizacja Odzysku Eko Punkt, ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa
„EKO-REGION” Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów - Instalacja do segregacji odpadów
w Gortatowie, Gm. Kluczbork
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ekom” Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ekom” Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
SG Synergia Sp. z o.o. - Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych WIG Sp. z o.o. ZPOP w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 68g, 42-300 Myszków
Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole - magazyn
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych MBP w Opolu, Remondis Opole Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

R12/R1

1,64

Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole - Instalacja do kruszenia gruzu

R12

4 996,94

-

-

R12
R12
R5
R12

R12
R12
R13
R12

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
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Tabela 10. Sposób oraz miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2017 r.
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Instalacja do której przekazano odpady komunalne

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

95,26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ekom” Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 32, 48- 303 Nysa; Zakład unieszkodliwiania
i odzysku odpadów w Domaszkowicach - kompostownia

R3

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 170106

70,86

Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole

R5

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

63,16

17 01 02

Gruz ceglany

22,82

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

13,60

Kod
zebranych
odpadów

17 01 01
17 09 04
20 03 07

20 01 35*

20 01 36

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w
170901, 170902 i 170903
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 200121 i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 200121, 200123 i 200135

12,60

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Ekom" Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole
Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm.
Kluczbork; "EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole

R12
R5
R12
R5

8,08

Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole

R12

3,28

SG Synergia Sp. z o.o. - Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych WIG Sp. z o.o. ZPOP w Myszkowie,
ul. Pułaskiego 68g, 42-300 Myszków

R12

2,00

REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pryncypalna
132/134, 93-373 Łódź, Instalacja do przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

R12

1,94

REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pryncypalna
132/134, 93-373 Łódź, Instalacja do przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

R12
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Kod
zebranych
odpadów

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1,02

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,80

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne

0,62

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,20

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,20

Łącznie

296,44

Instalacja do której przekazano odpady komunalne
Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69,
45-074 Opole
Linia do segregacji odpadów - Remondis Opole Sp. z o.o.,
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Instalacja termicznego przekształcania odpadów „SARPIA"
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16,
42- 523 Dąbrowa Górnicza
Linia do segregacji odpadów - Remondis Opole Sp. z o.o.,
Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Organizacja Odzysku Eko Punkt, ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa
-

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
R12
R12
R12
R12
R5
-

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
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Z łącznej masy 4 018,06 Mg zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w 2017 r.
z obszaru Gminy Grodków po przetworzeniu ich w regionalnej instalacji MBP eksploatowanej
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Ekom” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32,
48-303 Nysa do unieszkodliwienia przez składowanie przekazano 882,932 Mg (pod kodem
19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów). Pozostała część z przekazanych do zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych z obszaru gminy została poddana procesom recyklingu i odzysku.
W kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące zagospodarowania zmieszanych
odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Grodków w 2017 r.
Tabela 11. Masa odpadów powstałych po przetworzeniu zmieszanych odpadów
komunalnych odebranych z obszaru gminy w 2017 r. oraz sposób ich zagospodarowania
Kod
odpadów
19 05 99
19 12 12
19 12 12
19 12 10
15 01 07
15 01 04
15 01 02
15 01 01
15 01 03
20 01 36
15 01 05

Rodzaj odpadów
Inne niewymienione odpady
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
Odpady palne (paliwo alternatywne)
Opakowania ze szkła
Opakowania z metali
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z drewna
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
Opakowania wielomateriałowe
Łącznie

Masa
odpadów
[Mg]
2 098,040

52,2%

Sposób
zagospodarowania
R12***

882,932

22,0%

D5**

631,149

15,7%

R13****

343,065
24,708
15,267
11,450
7,837
1,405

8,5%
0,6%
0,4%
0,3%
0,2%
0,03%

R1*****
R5*
R4*
R3*
R5*
R3*

1,405

0,03%

R12*

0,802
4 018,060

0,02%
100,0%

R5*
-

Udział

Objaśnienia: *wysortowane frakcje materiałowe przekazane do odzysku i recyklingu; **składowanie; ***stabilizat;
****magazynowanie (frakcja palna przeznaczona do produkcji RDF); *****wyprodukowane paliwo RDF
Źródło: Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2017 rok

W 2017 r. z obszaru Gminy Grodków do recyklingu i ponownego użycia przekazano
579,718 Mg odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące masy
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła przekazanych do recyklingu z obszaru
Gminy Grodków w 2017 r.
Tabela 12. Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przekazanych
do recyklingu z obszaru Gminy Grodków w 2017 r.
Kod odpadów
15 01 07
15 01 02
19 12 01
15 01 01
15 01 04
15 01 05

Rodzaj odpadów
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
Papier i tektura
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Łącznie

Masa odpadów [Mg]
315,495
100,092
62,496
53,905
36,613
11,117
579,718

Udział
54,4%
17,3%
10,8%
9,3%
6,3%
1,9%
100,0%

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2017 rok
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1,9%
Opakowania ze szkła

6,3%
9,3%

Opakowania z tworzyw sztucznych
Papier i tektura

10,8%
54,4%
17,3%

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe

Wykres 6. Udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przekazanych
do recyklingu z obszaru Gminy Grodków w 2017 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. 2017, poz. 2412) wszystkie gminy na terenie kraju zobowiązane są do osiągnięcia
następujących poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w poszczególnych latach:
ξ Rok 2017 – 45 %;
ξ Rok 2018 – 40 %;
ξ Rok 2019 – 40 %;
ξ Rok 2020 – 35 %.
Według Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2017 rok, Gmina Grodków w 2017 r. osiągnęła 19 % poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania, w związku z czym wymagany poziom w 2017 r. został dotrzymany.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016, poz. 2167) wszystkie gminy w kraju
zobowiązane są do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:
ξ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
ξ rok 2017 – 20 %;
ξ rok 2018 – 30 %;
ξ rok 2019 – 40 %;
ξ rok 2020 – 50 %.
ξ recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne:
ξ rok 2017 – 45 %;
ξ rok 2018 – 50 %;
ξ rok 2019 – 60 %;
ξ rok 2020 – 70 %.
Według Sprawozdania Burmistrza Grodkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2017 rok, Gmina Grodków w 2017 r. osiągnęła 29,8 % poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 100 % poziom recyklingu, przygotowania
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do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. W związku z czym wymagane
w 2017 r. poziomy zostały osiągnięte.

5. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” do dnia
31 grudnia 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające azbest powinny zostać oczyszczone
z wyrobów azbestowych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu
nieruchomości. Usuwanie wyrobów azbestowych następuje sukcesywnie, najczęściej przy
pracach remontowych bądź rozbiórkowych. Przyśpieszenie tego działania jest możliwe
przy zwiększeniu pomocy finansowej dla inwestorów oraz uproszczeniu procedury
jej pozyskania.
Narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest oraz monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” jest prowadzona przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl).
Zgodnie z Bazą Azbestową (dostęp na dzień 13.08.2018 r.) na terenie Gminy Grodków
zinwentaryzowano 1 577,928 Mg wyrobów azbestowych, z czego 1 199,176 Mg należących
do osób fizycznych (co stanowi 76 %) oraz 378,752 Mg należących do osób prawnych (co stanowi
24 %).
1800
1600

1 577,928

1400
1 199,176

1200
1000
800
600

378,752

400
200
0
łącznie gmina

osoby fizyczne

osoby prawne

Wykres 7. Ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Grodków
(w tym należących do osób fizycznych i prawnych) [Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Azbestowej (dostęp na dzień 13.08.2018 r.)

Z uwagi na zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wyroby zawierające azbest
powinny być sukcesywnie usuwane przy zachowywaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa
prowadzenia prac o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zdemontowane elementy azbestowe powinny zostać
szczelnie zabezpieczone i oznaczone znakiem informującym o obecności odpadów zawierających
azbest. Odbiór i transport powinny uniemożliwiać pylenie ładunku.
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Odpadów zawierających azbest nie poddaje się odzyskowi. Jedyną możliwą metodą
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich
składowiskach odpadów niebezpiecznych bądź na wydzielonych częściach na terenie składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Na terenie województwa opolskiego brak jest składowisk odpadów przyjmujących
odpady zawierające azbest. Najbliżej położone składowiska azbestu funkcjonują na terenie
województwa śląskiego w miejscowościach: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Świętochłowice,
Jastrzębie Zdrój oraz Knurów.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski w Grodkowie w latach 2015-2017
z obszaru gminy usunięto i unieszkodliwiono 306,850 Mg wyrobów zawierających azbest,
co stanowi 19,4 % łącznej ilości zinwentaryzowanego azbestu na terenie gminy.

6. ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM
6.1.

Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym oraz
sposób ich zagospodarowania

Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
na terenie Gminy Grodków w 2016 r. w sektorze gospodarczym wytworzono 1 844,782 Mg
odpadów. Łącznie wytworzono 62 rodzaje odpadów pochodzących m. in. z:
ξ rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności;
ξ kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych;
ξ instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;
ξ budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
ξ działalności medycznej i weterynaryjnej;
ξ produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii
ceramicznych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich);
ξ przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych;
ξ procesów termicznych;
ξ demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ilości
wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
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Tabela 13. Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
Kod
odpadów

Źródło powstania

160103

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa
żywności
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady nieujęte w innych grupach

100101

odpady z procesów termicznych

020601
120102
190805
150101
170504
150102

190801
150105
190802
170405

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
glebę i zie-mię z terenów zanieczyszczonych)

Rodzaj wytworzonych odpadów

Masa
wytworzonych
odpadów [Mg]

Udział

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
i przetwórstwa

522,380

28,3%

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

520,826

28,2%

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

412,000

22,3%

Opakowania z papieru i tektury

147,925

8,0%

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 170503

50,000

2,7%

Opakowania z tworzyw sztucznych

36,649

2,0%

Zużyte opony
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem
pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

36,400

2,0%

28,880

1,6%

Skratki

20,700

1,1%

Opakowania wielomateriałowe

13,188

0,7%

Zawartość piaskowników

6,200

0,3%

Żelazo i stal

6,000

0,3%
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Kod
odpadów
170181
120101
120109*
130208*
150103
150110*

Źródło powstania
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach

120199

odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

180103*

odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

130206*
200303
160107*
191201

150202*

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
odpady nieujęte w innych grupach
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach

Rodzaj wytworzonych odpadów

Masa
wytworzonych
odpadów [Mg]

Udział

Odpady z remontów i przebudowy dróg

5,000

0,3%

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

4,700

0,3%

4,515

0,2%

4,217

0,2%

Opakowania z drewna

3,730

0,2%

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

2,809

0,2%

2,351

0,1%

2,078

0,1%

1,320

0,1%

Odpady z czyszczenia ulic i placów

1,320

0,1%

Filtry olejowe

1,316

0,1%

Papier i tektura

1,220

0,1%

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

1,154

0,1%

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali
niezawierające chlorowców
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Inne niewymienione odpady z kształtowania oraz fizycznej
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy
do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
(np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
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Kod
odpadów

Źródło powstania

Rodzaj wytworzonych odpadów

Masa
wytworzonych
odpadów [Mg]

Udział

080201

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych,
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich)

Odpady proszków powlekających

0,800

0,04%

160214

odpady nieujęte w innych grupach

0,772

0,04%

130205*

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw

0,668

0,04%

160213*

odpady nieujęte w innych grupach

0,503

0,03%

0,500

0,03%

0,488

0,03%

0,401

0,02%

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

0,400

0,02%

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02

0,391

0,02%

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

0,372

0,02%

0,349

0,02%

0,217

0,01%

Opakowania ze szkła

0,200

0,01%

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

0,200

0,01%

190999
180104
120121
120115
150203
080111*
200136
160216
150107
120104

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych,
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich)
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
odpady nieujęte w innych grupach
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209
do 160213
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
niezawierające związków chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niż wymienione w 160209 do 160212
Inne niewymienione odpady z uzdatniania wody pitnej
i wody do celów przemysłowych
Inne odpady niż wymienione w 180103 (np. opatrunki
z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe,
pieluchy)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione
w 120120

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121, 200123 i 200135
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 160215
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Kod
odpadów
120113
200201
160601*
090101*
090104*
160122
160605
170401
080318
200135*
160117
200121*
160119
180202*

180109
160118
200123*

Źródło powstania

Rodzaj wytworzonych odpadów

odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
Odpady spawalnicze
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
Odpady ulegające biodegradacji
selektywnie
odpady nieujęte w innych grupach
Baterie i akumulatory ołowiowe
odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Roztwory utrwalaczy
odpady nieujęte w innych grupach
Inne niewymienione elementy
odpady nieujęte w innych grupach
Inne baterie i akumulatory
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
Miedź, brąz, mosiądz
glebę i zie-mię z terenów zanieczyszczonych)
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych, Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne
selektywnie
składniki
odpady nieujęte w innych grupach
Metale żelazne
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
selektywnie
odpady nieujęte w innych grupach
Tworzywa sztuczne
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
do przeniesienia materiału genetycznego, o których
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy
do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
Leki inne niż wymienione w 180108
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
odpady nieujęte w innych grupach
Metale nieżelazne
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
Urządzenia zawierające freony
selektywnie

Masa
wytworzonych
odpadów [Mg]

Udział

0,200

0,01%

0,200

0,01%

0,157
0,150
0,150
0,100
0,100

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,100

0,01%

0,092

0,005%

0,075

0,004%

0,070

0,004%

0,062

0,003%

0,058

0,003%

0,034

0,002%

0,031

0,002%

0,030

0,002%

0,015

0,001%
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Kod
odpadów
140603*
180203
180205*
160506*
180101
160112

Źródło powstania
odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw
i propelentów
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
odpady nieujęte w innych grupach
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem
odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych
z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
odpady nieujęte w innych grupach

Rodzaj wytworzonych odpadów

Masa
wytworzonych
odpadów [Mg]

Udział

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

0,010

0,001%

Inne odpady niż wymienione w 180202

0,004

0,0002%

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające
substancje niebezpieczne

0,004

0,0002%

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,001

0,0001%

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
(z wyłączeniem 180103)

0,001

0,0001%

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111

0,001

0,0001%

1 844,782

100,0%

Łącznie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
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1,6%

Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa

1,1%

2,0%

3,7%

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

2,0%
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

2,7%

Opakowania z papieru i tektury
8,0%

28,3%
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w 170503
Opakowania z tworzyw sztucznych

22,3%

Zużyte opony
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 100104)
Skratki

28,2%

Pozostałe frakcje

Wykres 8. Udział poszczególnych rodzajów odpadów wytworzonych w sektorze
gospodarczym na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

W 2016 r. na terenie Gminy Grodków odzyskowi poddano 492,270 Mg odpadów
wytworzonych w sektorze gospodarczym.
W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące odzysku odpadów
wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie gminy w 2016 r.
Tabela 14. Masa odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym poddana odzyskowi
na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów
poddana
odzyskowi [Mg]

190805

Ustabilizowane komunalne
osady ściekowe

412,000

170504

Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niż
wymienione w 170503

50,000

100101

Żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów

21,680

170181

Odpady z remontów
i przebudowy dróg

5,000

150103

Opakowania z drewna

3,590

Łącznie

492,270

Sposób odzysku
R10 - Obróbka na powierzchni ziemi
przynosząca korzyści dla rolnictwa
lub poprawę stanu środowiska
R3 - Recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania)
R5 - Recykling lub odzysk innych
materiałów nieorganicznych
R3 - Recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania)
R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa
lub innego środka wytwarzania energii
-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
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Do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego
z obszaru Gminy Grodków wpisanych jest 10 podmiotów (dostęp na dzień 13.08.2018 r.), w tym:
ξ 4 podmioty transportujące odpady;
ξ 2 podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach;
ξ 1 podmiot prowadzący transport i zbieranie odpadów;
ξ 1 podmiot prowadzący odbiór i zbieranie odpadów;
ξ 1 podmiot wytwarzający odpady zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
ξ 1 podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz transportujący
i odbierający odpady.
Podmioty wpisane do Rejestru z obszaru Gminy Grodków wprowadzające produkty
w opakowaniach prowadzą odzysk i recykling odpadów opakowaniowych za pośrednictwem
następujących organizacji odzysku opakowań:
ξ TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – ul. Pomorska 112,
70-812 Szczecin;
ξ Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.

6.2.

Systemy gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze
gospodarczym

Przyjęte sposoby gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów powstającymi
w sektorze gospodarczym przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 15. Systemy gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów powstającymi
w sektorze gospodarczym
Rodzaj odpadów

Odpady
opakowaniowe

Odpady
budowlane
i rozbiórkowe

System gospodarowania
Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2 000 m2
zobowiązane są do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdowały się w ich
ofercie. Również przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności
zobowiązane są do zbierania oraz odpowiedniego zagospodarowania odpadów
opakowaniowych. System gospodarowania odpadami opakowaniowymi oparty jest
przede wszystkim na odpowiedzialności przedsiębiorców, którzy wprowadzają na
rynek produkty w opakowaniach. Na każdego przedsiębiorcę, który wprowadza na
rynek zapakowane produkty nałożono obowiązek zapewnienia poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizując w ten sposób zasadę
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W przypadku nieuzyskania przez
przedsiębiorcę wymaganych poziomów zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty
produktowej obliczonej w odniesieniu do różnicy pomiędzy wymaganym,
a uzyskanym poziomem odzysku i recyklingu. Odpady opakowaniowe
są poddawane recyklingowi w hutach szkła, hutach metali żelaznych i nieżelaznych,
instalacjach do recyklingu tworzyw sztucznych, a także zakładach papierniczych.
Odpady budowlane gromadzone są w systemie odbioru z miejsca powstania. Blisko
zabudowań osób wytwarzających odpady ustawiane są kontenery, stąd
są przygotowywane do odbioru przez wytwórcę lub przez firmę wywozową.
Odpady te transportowane są przez ich wytwórców (np. osoby prawne, firmy
remontowo-budowlane oraz demontażowe), a także specjalistyczne podmioty
zbierające i transportujące odpady. Dominującym sposobem zagospodarowania
odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej jest poddanie ich procesom odzysku w odpowiednich
instalacjach oraz w mniejszym stopniu, składowanie. Przygotowanie odpadów
remontowo-budowlanych do ponownego wykorzystania odbywa się poprzez ich
rozdrobnienie za pomocą kruszarek. Odpady wykorzystywane są m.in.
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Rodzaj odpadów

Odpady
zawierające PCB

Odpady
medyczne
i weterynaryjne

Zużyte baterie
i akumulatory

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Pojazdy wycofane
z eksploatacji

System gospodarowania
na składowiskach odpadów, między innymi w procesie R 5 (tj. recyklingu lub
odzysku innych materiałów nieorganicznych).
Zbieranie odpadów PCB oraz wycofanych z eksploatacji urządzeń zawierających
PCB, ze względu na wysoki stopień zagrożenia związany z kontaktem z PCB, odbywa
się przez specjalistyczne firmy. Ustawa o odpadach zakazuje odzysku odpadów PCB,
dopuszczając jednak możliwość przetwarzania odpadów zawierających PCB
po usunięciu z nich PCB. W przypadku, gdy usunięcie PCB z odpadów jest
niemożliwe, należy poddać je w całości unieszkodliwianiu.
Odpady medyczne i weterynaryjne są zbierane selektywnie do specjalnych,
jednorazowych pojemników lub worków. Następnie odbierane z wyznaczoną
w indywidualnych umowach częstotliwością niepowodującą zagrożenia
epidemiologicznego spowodowanego magazynowaniem odpadów. Odebrane
odpady medyczne i weterynaryjne unieszkodliwiane są w procesach termicznego
przekształcania odpadów.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
2016, poz. 1803 ze zm.) wprowadzający baterie lub akumulatory na rynek
obowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania,
recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Od 2010
r. przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne na rynek są
zobowiązani do zapewnienia w danym roku kalendarzowym odpowiedniego
poziomu zbierania omawianego rodzaju odpadów. W celu zapewnienia
wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorów
każdy ich sprzedawca detaliczny, w tym również na terenie województwa
opolskiego, który posiada powierzchnię przekraczającą 25 m2, sprzedawca hurtowy
oraz prowadzący usługi w zakresie ich wymiany są zobowiązani do nieodpłatnego
przyjmowania tego rodzaju odpadów. Do obowiązków osób fizycznych i podmiotów
wytwarzających zużyte baterie i akumulatory należy przekazanie tych odpadów
do punktów zbierania, które zlokalizowane są w placówkach oświatowych,
urzędach, a także centrach handlowych. Zebrane odpady odbierane są
w województwie przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.
Unieszkodliwianie zużytych baterii i akumulatorów przez ich składowanie
na składowisku odpadów lub termiczne przekształcanie, zgodnie z ustawą
o bateriach i akumulatorach, jest zakazane.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2018, poz. 1466 ze zm.) zobowiązuje duże sklepy,
o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przekraczającej 400 m2, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych
wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego
urządzenia. W przypadku odpadów tego typu, pochodzących z innych źródeł niż
gospodarstwa domowe, zużyty sprzęt jest odbierany przez specjalistyczne firmy
posiadające stosowne zezwolenia. Najpowszechniej stosowanym procesem odzysku
w stosunku do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest proces R12,
czyli wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1– R11.
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy pochodzą zarówno
od podmiotów gospodarczych jak i od osób fizycznych, które przekazują pojazdy we
własnym zakresie. Pojazdy zużyte lub nienadające się do eksploatacji są dostarczane
do stacji demontażu pojazdów, do punktu zbierania pojazdów lub odbierane
od właścicieli przez wyżej wymienione podmioty. Sposób postępowania
z pojazdami wycofanymi z eksploatacji reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2018, poz. 578 ze zm.).
Ustawa ta nakłada na producenta rozszerzoną odpowiedzialność, czyli
odpowiedzialność za odpady, które powstaną po zakończeniu życia produktów.
Każdy posiadacz pojazdu po zakończeniu eksploatacji pojazdu musi oddać go do
stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W stacjach następuje przetworzenie pojazdów, poprzez usunięcie z nich elementów
i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, wymontowanie przedmiotów
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Rodzaj odpadów

Oleje odpadowe

Przeterminowane
środki ochrony
roślin

Zużyte opony

Komunalne osady
ściekowe

System gospodarowania
wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, jak również
wymontowanie elementów nadających się do odzysku i recyklingu.
Wytworzone odpady olejowe przekazywane są, za pośrednictwem firm
specjalizujących się w zbieraniu olejów przepracowanych, emulsji olejowowodnych oraz szlamów zaolejonych uprawnionych do prowadzenia działalności
w tym zakresie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym decyzje
w zakresie ich odzysku (w tym regeneracji) lub unieszkodliwiania. Hierarchia
sposobów postępowania z olejami odpadowymi zakłada, że odpady te powinny być
w pierwszej kolejności poddawane regeneracji, czyli procesowi recyklingu,
w którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane
oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach
odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania i dodatków. Jeżeli
regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich
zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku. Jeżeli
regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe,
dopuszcza się ich unieszkodliwianie w procesie D10.
Odbieranie opakowań po pestycydach odbywa się zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2018, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z nią, sprzedawca ma obowiązek przyjęcia
opakowań po środkach ochrony roślin, a jego posiadacz zobowiązany jest do ich
zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania nabywcę o istniejącym systemie
zbierania opakowań po środkach ochrony roślin oraz do pobierania kaucji.
Na opakowania po środkach ochrony roślin nakładana jest kaucja w wysokości od
10% do 30% ceny środka niebezpiecznego, co w znacznym stopniu zapewnia zwrot
tych opakowań do sprzedawcy, producenta lub importera. Przyjmując opakowania
po środkach niebezpiecznych, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.
Zbieranie zużytych opon odbywa się głównie poprzez punkty serwisowe ogumienia,
punkty wulkanizacyjne, firmy eksploatujące pojazdy i warsztaty samochodowe.
Wytwórcy i podmioty sprowadzające opony do Polski, są zobowiązani
do osiągnięcia określonych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów
powstałych z opon. W przypadku nieosiągnięcia tych poziomów przez
przedsiębiorcę, jest on zobowiązany do wpłacenia opłaty produktowej. Obowiązki
te mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę lub poprzez ich
powierzenie organizacji odzysku. W celu ograniczenia ilości powstających zużytych
opon stosuje się różnorodne sposoby ich zagospodarowania takie, jak:
bieżnikowanie, zagospodarowanie całych opon, wykorzystanie produktów
z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii.
Dodatkowo zużyte opony mogą być poddane regeneracji, recyklingowi lub
współspalane w cementowniach, jako paliwo alternatywne.
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych może je przekazywać właścicielowi,
dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której osady mogą być
wykorzystywane pod warunkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. 2015 poz. 257). Procesy odzysku komunalnych osadów ściekowych polegają
na stosowaniu ich:
ξ w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych
wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane
do produkcji pasz,
ξ do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
ξ do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
ξ do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
ξ przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
ξ w przemyśle cementowym wykorzystywane są jako paliwo zastępcze
w ramach procesu odzysku energetycznego R1.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
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7. IDENTYFIKACJA
ODPADAMI

PROBLEMÓW

W

ZAKRESIE

GOSPODARKI

Identyfikację najważniejszych problemów w zakresie gospodarowania poszczególnymi
rodzajami odpadów przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 16. Najważniejsze problemy w zakresie gospodarowania
poszczególnymi rodzajami odpadów
Rodzaj odpadów
ξ
ξ
ξ
ξ
Opady
komunalne

ξ
ξ
ξ
ξ

ξ

Odpady
zawierające PCB

ξ
ξ
ξ

Odpady
medyczne
i weterynaryjne

ξ
ξ
ξ

Zużyte baterie
i akumulatory

ξ
ξ
ξ

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Pojazdy wycofane
z eksploatacji

ξ
ξ
ξ
ξ
ξ

Najważniejsze problemy
brak kontroli/ mała skuteczność kontroli podmiotów odbierających odpady
komunalne od mieszkańców;
niezgodne z prawem gospodarowanie odpadami („dzikie wysypiska”, spalanie
odpadów w gospodarstwach domowych);
niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym bioodpadów oraz
odpadów niebezpiecznych);
zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
odpadów komunalnych;
zbyt mały udział selektywnego zbierania u źródła;
wysokie koszty prowadzenia gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi;
niskie ceny sprzedaży surowców wtórnych kierowanych do recyklingu;
wykazywanie
odpadów
gospodarczych
jako
wytworzonych
na nieruchomościach
zamieszkałych
w
celu
obniżenia
opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dla
nieruchomości
niezamieszkałych;
osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania
bioodpadów w dużym stopniu zależne od efektywności przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK (na co gmina nie ma wpływu).
wysokie koszty unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB;
niewystarczająca inwentaryzacja wszystkich użytkowanych urządzeń
mogących zawierać PCB.
istniejąca moc przerobowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych jest zbyt mała jak na potrzeby województwa
opolskiego, dlatego nie gwarantuje możliwości przestrzegania zasady bliskości;
mało efektywny system zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw
domowych;
niska świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożenia jakie niesie
niewłaściwe postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi;
nienależycie
prowadzona
ewidencja
odpadów
wytwarzanych
i przekazywanych o unieszkodliwienia, szczególnie w placówkach
o charakterze praktyk indywidualnych.
niski poziom świadomości ekologicznej w zakresie postępowania ze zużytymi
bateriami i akumulatorami;
niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych
z przedsiębiorstw (głównie małych i średnich) oraz z gospodarstw domowych.
niska świadomość ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania
ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi w społeczeństwie;
brak zorganizowanego wtórnego obiegu sprawnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych;
słabo rozwinięty system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
nielegalny demontaż poza wyznaczonymi zakładami przetwarzania;
niewystarczająca współpraca organów nadzorujących system.
brak wiarygodnych i kompletnych danych w zakresie liczby pojazdów
poddanych demontażowi;
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Rodzaj odpadów
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ

ξ

Odpady
zawierające
azbest

ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ

Oleje odpadowe

ξ
ξ
ξ

Przeterminowane
środki ochrony
roślin

Zużyte opony

ξ
ξ
ξ
ξ

ξ
ξ

Komunalne osady
ściekowe

ξ
ξ

Opady
opakowaniowe

ξ
ξ

Najważniejsze problemy
brak świadomości obowiązków ciążących na właścicielach pojazdów oraz
wiedzy o konsekwencjach niewłaściwego postępowania z pojazdami
wycofanymi z eksploatacji;
nie wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji są oddawane do punktów
zbierania pojazdów lub stacji demontażu pojazdów;
punkty przyjmujące pojazdy do demontażu nie są wyposażone w odpowiedni
sprzęt i infrastrukturę;
nielegalny demontaż; części z nielegalnie rozmontowanych pojazdów,
np. poprzez giełdy samochodowe czy sprzedaż internetową, trafiają
do ponownego użycia, natomiast pozostałe odpady do punktów skupu złomu.
brak na terenie województwa składowisk odpadów do składowania azbestu,
co powoduje wysoki koszt transportu odpadów do miejsc ich
unieszkodliwienia i niestosowanie wynikającej z art. 20 ust. 2 ustawy
o odpadach zasady bliskości;
brak pełnej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz
niedostateczna liczba przeprowadzonych kontroli stanu nieruchomości,
obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc
zawierających azbest przez większość osób fizycznych i prawnych, będących
ich właścicielami, zarządcami lub użytkownikami wieczystymi;
niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest (brak
bieżącego wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);
trudności w uzyskaniu dofinansowania (szczególnie dla indywidualnych
gospodarstw domowych) oraz niewystarczająca ilość środków na wymianę
pokryć dachowych;
niska świadomość ekologiczna mieszkańców województwa w zakresie
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
zbyt wolne tempo usuwania wyrobów zawierających azbest w odniesieniu
do założeń Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
brak wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych
z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych;
brak odpowiedniego selektywnego zbierania olejów w miejscu wytwarzania,
co uniemożliwia w wielu przypadkach kierowanie ich do regeneracji;
niska jakość olejów odpadowych (m.in. udział składników pochodzenia
roślinnego), co ściśle związane jest z możliwościami przetwarzania olejów
odpadowych w procesach odzysku;
niski poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie postępowania
z olejami odpadowymi.
nieprawidłowe postępowanie z przeterminowanymi środkami ochrony roślin
w gospodarstwach domowych, także w zakresie postępowania ze zużytymi
opakowaniami;
niska świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla środowiska
odpadów środków ochrony roślin i konieczności ich zbierania selektywnego
jako odpadów niebezpiecznych;
niedostateczny system zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin.
słabo rozwinięty system sieci zbierania zużytych opon;
niekontrolowane spalanie zużytych opon;
trudności z zagospodarowaniem opon o dużej średnicy.
możliwe skażenie mikrobiologiczne i wysoka zawartość metali ciężkich
w powstających osadach uniemożliwia ich wykorzystanie w rolnictwie
i do rekultywacji;
mała liczba instalacji przetwarzających osady ściekowe z wykorzystaniem
procesów innych niż składowanie.
niedostateczny poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
powstających w gospodarstwach domowych;
nieodpowiednia jakość odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie
w gospodarstwach domowych ograniczająca ich recykling;
niekontrolowane spalanie odpadów opakowaniowych w piecach domowych;
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Rodzaj odpadów

ξ

Najważniejsze problemy
obserwowany na przestrzeni ostatnich lat spadek cen odbioru odpadów
przyjmowanych do recyklingu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022
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8. PROGNOZOWANE
ODPADÓW1
8.1.

ZMIANY

W

ZAKRESIE

WYTWARZANIA

Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

Prognozowana łączna masa odbieranych/zbieranych odpadów komunalnych
w perspektywie do roku 2022 zmniejszy się o około 10 %, wskutek przewidywanego spadku
liczby mieszkańców oraz wzrostu świadomości ekologicznej w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów. Wskutek intensyfikacji prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych prognozowany jest spadek ilości odbierania/zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz wzrost odbieranych/zbieranych takich rodzajów odpadów jak: odpady
papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
budowlanych.
W kolejnej tabeli oraz na wykresach przedstawiono prognozowane zmiany w ilości
zbieranych/odbieranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Grodków w perspektywie
do roku 2022.
Tabela 17. Prognozowane zmiany w ilości zbieranych/odbieranych odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Grodków w perspektywie do roku 2022

2017

zmieszane
odpady
komunalne
(20 03 01)
[Mg]
[%]
4 018,06 100,0

2018

3 933,92

97,9

107,99

113,4

989,78

113,1

119,58

103,1

100,9

2019

3 707,44

92,3

118,32

124,2

1 072,35

122,5

121,78

105,0

98,3

2020

3 493,08

86,9

128,48

134,9

1 144,36

130,8

123,94

106,8

95,8

2021

3 283,53

81,7

137,98

144,8

1 193,46

136,4

125,62

108,3

92,9

3 106,07

77,3

148,45

155,8

1 231,95

140,8

126,38

108,9

90,4

Rok

2022

odpady zielone
i inne bioodpady

4 frakcje (papier,
Łącznie
tworzywa sztuczne, odpady budowlane
odpady
szkło i metale)
komunalne

[Mg]
95,26

[%]
100,0

[Mg]
875,22

[%]
100,0

[Mg]
116,00

[%]
100,0

[%]
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
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Na podstawie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
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Wykres 9. Prognozowane zmiany w ilości zbieranych/odbieranych zmieszanych odpadów
komunalnych z obszaru Gminy Grodków w perspektywie do roku 2022 [Mg]
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Wykres 10. Prognozowane zmiany w ilości zbieranych/odbieranych odpadów papieru,
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8.2.

Prognoza wytwarzania odpadów innych niż komunalne

Prognozę wytwarzania odpadów innych niż komunalnych (powstających w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej) przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 18. Prognoza wytwarzania odpadów innych niż komunalne
Rodzaj odpadów

Zużyte baterie
i akumulatory

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Pojazdy wycofane
z eksploatacji

Zużyte opony
Oleje odpadowe
Przeterminowane
środki ochrony
roślin
Odpady medyczne
i weterynaryjne
Odpady ulegające
biodegradacji inne
niż komunalne

Odpady
opakowaniowe

Prognoza wytwarzania
Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
do zapewnienia odpowiednich poziomów zbierania i recyklingu, w związku z tym
zakłada się znaczny wzrost efektywności zbierania baterii i akumulatorów.
Prognozuje się, że w następnych latach zauważalna będzie jedynie nieznaczna
tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów,
będzie to spowodowane znaczną poprawą jakości akumulatorów i przedłużenie
czasu ich eksploatacji. Na podstawie obserwowanego o 3 % rocznie wzrostu masy
baterii wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorców prognozuje się,
że w najbliższych latach nastąpi wzrost masy powstających w województwie
opolskim odpadów zużytych baterii i akumulatorów.
Na podstawie opracowania R. Szpadta Prognoza zmian w zakresie gospodarki
odpadami przyjmuje się, że wzrost ilości wytwarzanych ogółem odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wynosił 3% rocznie.
W wyniku rozwoju gospodarki, a także wzrostu zamożności społeczeństwa szacuje
się, że nastąpi wzrost liczby pojazdów. Przyczyni się to tym samym do zwiększenia
liczby wyeksploatowanych pojazdów. Na podstawie dokumentu Prognoza zmian
w zakresie gospodarki odpadami, opracowanego przez dr inż. R. Szpadta, założono
około 3% wzrost ilości wyeksploatowanych samochodów. Znaczących zmian
nieprzewidzianych w niniejszej prognozie dokonać może system kontroli i karania
osób i firm nielegalnie demontujących pojazdy. Wyeliminowanie szarej strefy,
która stanowi około 80 % rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji
spowodowałoby maksymalne wykorzystanie mocy istniejących stacji demontażu,
oraz zapotrzebowanie na budowę nowych, oraz opracowanie logistyki gospodarki
tymi odpadami.
Ciągły wzrost liczby pojazdów mechanicznych przyczyni się do wzrostu zużytych
opon. Prognozuje się, że wzrost ich masy wyniesie 1 % rocznie.
Szacuje się, że w najbliższych nastąpi spadek ilości wytwarzanych olejów
odpadowych o około 1 % rocznie, co jest związane ze stałą poprawą ich jakości,
a także wydłużeniem czasu ich eksploatacji.
Wysokie ceny preparatów powodują, że przeterminowaniu ulegają nieznaczne
ilości środków ochrony roślin, dlatego nie przewiduje się znacznego zwiększenia
wytwarzania odpadów pestycydów.
Szacuje się, że ilość powstających odpadów zarówno medycznych, jak
i weterynaryjnych będzie wzrastać o około 1% rocznie.
W przyszłych latach prognozuje się dalszy rozwój przemysłu spożywczego. Przy
takim założeniu ilość odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności ulegających
biodegradacji wzrośnie średnio o 1,2 % rocznie.
W nadchodzących latach, na podstawie dokumentu Prognoza zmian w zakresie
gospodarki odpadami, opracowanego przez dr inż. R. Szpadta, przewiduje się
wzrost masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Rosnące ceny energii
i surowców oraz szeregu podstawowych surowców do produkcji opakowań
z tworzyw sztucznych mają wpływ na produkcję opakowań, dlatego prognozuje
się, że wzrośnie zapotrzebowanie na recykling odpadów. Spowoduje to zwiększoną
produkcję opakowań przyjaznych środowisku, które są łatwe do odzysku oraz
zdolnych do wielokrotnego użycia, a dodatkowo materiałooszczędnych
i energooszczędnych. Gwarantują one bowiem wykorzystanie odpadów
opakowaniowych jako cennych surowców konstrukcyjnych oraz nośników energii.
W najbliższych latach należy spodziewać się zwiększenia w ogólnej strukturze
rynku, opakowań z papieru i tektury, utrzymania się prawie na dotychczasowym
poziomie udziału opakowań z tworzyw sztucznych, dalszego zmniejszenia udziału
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Rodzaj odpadów

Prognoza wytwarzania
opakowań z metali. Jednak prognozuje się wzrost o około 3,5 % rocznie ogólnej
liczby opakowań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

9. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU ODPADÓW
9.1.

Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi (w tym odpadami ulegającymi biodegradacji)
przyjmuje się następujące cele:
ξ zmniejszenie ilości powstających odpadów;
ξ zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji;
ξ doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
ξ osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50%
ich masy do 2020 roku (do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów
komunalnych natomiast do 2030 r. 65% odpadów komunalnych);
ξ zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;
ξ zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie);
ξ zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie
najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi;
ξ wdrażanie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
ξ wyeliminowanie miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
1. W zakresie ogólnym:
ξ organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu m.in.:
ξ podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym podkreśleniem
należytego, to jest racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby
zapobiegać marnotrawieniu żywności),
ξ właściwe postępowanie z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji,
szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
ξ promowanie technologii przetwarzania bioodpadów, w wyniku, których powstaje
pełnowartościowy i bezpieczny dla środowiska materiał wykorzystywany do celów
nawozowych lub rekultywacyjnych;
ξ wdrożenie na poziomie Województwa systemu monitorowania gospodarki odpadami
komunalnymi w oparciu o BDO;
ξ podejmowanie przez gminę kontroli prawidłowego odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych,
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ξ

podjęcie działań pozwalających na należyte monitorowanie i kontrolę postępowania
z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów
komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12);
ξ prowadzenie przez gminę gospodarki odpadami komunalnymi w ramach systemu
regionów gospodarki odpadami komunalnymi i w oparciu o RIPOK;
ξ wdrażanie przez przedsiębiorców BAT.
2. W zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów:
ξ stosowanie działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, w tym
odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji, w szczególności poprzez:
ξ powtórne użycie (w przypadku odpadów komunalnych innych niż odpady żywności
i odpady ulegające biodegradacji):
ξ tworzenie punktów ponownego użycia umożliwiających wymianę rzeczy
używanych (m.in. przy PSZOK). Punkty takie powinny dawać możliwość
pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych (np. urządzeń domowych)
i pobrania innych użytecznych rzeczy,
ξ tworzenie punktów napraw rzeczy oraz produktów, które właściciele chcieliby
w dalszym ciągu użytkować, lub przekazać po naprawie zainteresowanym,
ξ organizowanie giełd wymiany różnych rzeczy, w tym w szczególności: urządzeń
domowych, ubrań i obuwia;
ξ promowanie eko-projektowania (systematyczne uwzględnianie aspektów
środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia
charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko na etapie
wytwarzania i przez cały cykl życia oraz realizację projektów badawczych w zakresie
eko-projektowania, a także takie projektowanie, które wydłuża czas użytkowania
produktu i pozwala na wykorzystanie elementów do powtórnego użycia),
ξ tworzenie banków żywności gromadzących i dystrybuujących dla osób
potrzebujących żywność o krótkim czasie pozostającym do upływu terminu ich
przydatności do spożycia,
ξ edukację w zakresie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych
(w tym odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji).
3. W zakresie zbierania i transportu odpadów:
ξ wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
u źródła co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:
ξ papier i tektura,
ξ metale,
ξ tworzywa sztuczne,
ξ opakowania wielomateriałowe,
ξ szkło,
ξ popiół,
ξ bioodpady, w tym odpady zielone.
ξ zapewnienie możliwości selektywnego zbieranie za pośrednictwem PSZOK oraz w miarę
możliwości w inny dogodny dla mieszkańców sposób, co najmniej następujących frakcji
odpadów:
ξ zużyte baterie i zużyte akumulatory,
ξ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
ξ przeterminowane leki i chemikalia,
ξ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
ξ zużyte opony,
ξ odpady zielone,
ξ popiół,
ξ odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.
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ξ

oprócz zapewnienia selektywnego odbierania odpadów komunalnych „u źródła” oraz
przyjmowania odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zalecane jest zapewnienie zbierania odpadów poprzez gniazda na odpady opakowaniowe
selektywnie zbierane oraz mobilne punkty zbierania;
ξ zagospodarowywanie na terenach wiejskich lub z zabudową jednorodzinną odpadów
zielonych i innych bioodpadów we własnym zakresie, między innymi w kompostownikach
przydomowych.
4. W zakresie recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia:
ξ modernizacja technologii w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych. Po modernizacji część mechaniczna w tych instalacjach ma służyć
do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych i doczyszczania odpadów
wysegregowanych u źródła, natomiast część biologiczna ma być wykorzystywana
do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych zbieranych
selektywnie.
5. W zakresie ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
ξ zwiększenie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła”, w tym również
komunalnych odpadów ulegających biodegradacji,
ξ kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych do przetworzenia w instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub w instalacji do termicznego
przekształcania odpadów;
ξ zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów w instalacjach do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej,
aby powstawało jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i odzysku, a jak
najmniej do składowania;
ξ zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów w instalacjach do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w części biologicznej,
aby przetworzone odpady spełniały wymagania określone dla składowania;
ξ przestrzeganie zakazu składowania selektywnie zebranych odpadów ulegających
biodegradacji;
ξ przestrzeganie zakazu składowania zmieszanych odpadów komunalnych.

9.2.

Zużyte baterie i akumulatory

W gospodarowaniu zużytymi bateriami i akumulatorami przyjmuje się następujące cele:
rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych, który pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu ich selektywnego
zbierania (co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych);
ξ osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu:
ξ zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych - 65% ich masy,
ξ zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych
– 75% ich masy,
ξ pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów – 50% ich masy.
ξ prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarki zużytymi bateriami
i akumulatorami będzie możliwe poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
ze źródeł rozproszonych np. poprzez rozszerzenie zakresu zbieranych odpadów
w PSZOK;
ξ
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ξ
ξ
ξ

lokalizacja odpowiednich oznakowanych pojemników w miejscach użyteczności
publicznej, w celu organizacji systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów
od mieszkańców;
organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych;
intensyfikacja działań kontrolnych podmiotów zbierających zużyte baterie lub zużyte
akumulatory oraz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

9.3.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyjmuje się
następujące cele:
ξ minimalne poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu od dnia 01.01.2018 r.:
ξ dla zużytego sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury oraz sprzętu
wielkogabarytowego:
ξ 85 % zostanie poddane odzyskowi,
ξ 80% zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi.
ξ minimalne poziomy dla ekranów, monitorów i sprzętów zawierających ekrany
o powierzchni większej niż 100 cm2:
ξ 80% zostanie poddane odzyskowi,
ξ 70% zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi.
ξ minimalne poziomy dla sprzętu małogabarytowego (żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm) oraz małogabarytowy sprzęt informatyczny
i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm):
ξ 75% zostanie poddane odzyskowi,
ξ 55% zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi.
ξ minimalne poziomy dla sprzętu wielkogabarytowego (którykolwiek z zewnętrznych
wymiarów przekracza 50 cm):
ξ 80% zostaje poddane recyklingowi.
ξ minimalizacja pozbywania się zużytego sprzętu jako nieposortowanych odpadów
komunalnych;
ξ zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania:
ξ do dnia 31 grudnia 2020 r. nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu oświetleniowego– nie mniej niż
50 % średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;
ξ od dnia 1 stycznia 2021 r. nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu, albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego
na terytorium województwa.
ξ zapewnienie przez producentów lub osoby trzecie działające w ich imieniu systemu
zapewniającego odzysk ZSEiE;
ξ zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat odpowiedniego
sposobu postępowania ze ZSEiE.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarki zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków
działań:
ξ wydłużenie życia urządzeń poprzez stworzenie punktów zbierania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu ponownego użycia, promowanie ponownego użycia poprzez
zielone zamówienia publiczne oraz tworzenie innych kanałów zbytu, tworzenie sieci
zbierania ZSEiE w celu przygotowania do ponownego użycia oraz sieci napraw sprzętu
i przygotowania do ponownego użycia ZSEiE;
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ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ

organizacja wtórnego obiegu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których
posiadacz, mimo sprawności technicznej, których właściciel/użytkownik nie chce mieć
w posiadaniu;
zainwestowanie w stacjonarne kontenery i zorganizowanie zbierania „od drzwi do drzwi”;
wprowadzenie tanich usług zbiórek odpadów niebezpiecznych dla „wytwórców małych
ilości”;
rozwój systemu selektywnego zbierania ZSEiE;
podnoszenie lokalnej świadomości społeczeństwa w zakresie metod i sposobów
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz promocja działań
związanych z przedłużeniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń;
intensyfikacja prowadzenia kontroli w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa przez podmioty wprowadzające sprzęt oraz zajmujące się zbieraniem,
przetwarzaniem, recyklingiem i działalnością inną niż recykling w zakresie ZSEiE, w tym
organizacji odzysku.

9.4.

Odpady medyczne i weterynaryjne

W gospodarowaniu odpadami medycznymi i weterynaryjnymi przyjmuje się
następujące cele:
ξ minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych
na środowisko;
ξ upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw
domowych;
ξ przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami medycznymi.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ tworzenie punktów zbierania przeterminowanych leków dla mieszkańców;
ξ organizacja akcji i kampanii informacyjno-edukacyjnych zachęcających do przekazywania
przeterminowanych leków do punktów zbierania;
ξ prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożenia dla środowiska
i zdrowia ludzi, jakie niesie ze sobą niewłaściwe gospodarowanie odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi oraz na temat bezpiecznych sposobów unieszkodliwiania tych
odpadów i istniejących na terenie województwa instalacjach
ξ unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania
w spalarniach odpadów niebezpiecznych;
ξ monitorowanie masy powstałych odpadów w
placówkach medycznych
i weterynaryjnych.

9.5.
ξ
ξ
ξ
ξ

Odpady zawierające azbest

W gospodarowaniu odpadami zawierającymi azbest przyjmuje się następujące cele:
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, poprzez stopniową ich
eliminację oraz bezpieczne unieszkodliwianie przez składowanie;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem
z włóknami azbestu;
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko;
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji rodzaju, ilości oraz miejsc występowania
wyrobów zawierających azbest oraz jej coroczna aktualizacja zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
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ξ

zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat szkodliwości azbestu
i konieczności jego eliminacji ze środowiska;
ξ zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania odpadami
zawierającymi azbest będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu
wyrobów zawierających azbest,
ξ monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest,
ξ przeprowadzanie akcji informacyjno-edukacyjnych dla użytkowników wyrobów
zawierających azbest;
ξ kontynuacja oraz zwiększenie zaangażowania i wsparcia udzielanego przez administrację
samorządową na rzecz działań związanych z usuwaniem azbestu, między innymi dotacje
i zachęty.

9.6.

Oleje odpadowe

W gospodarowaniu olejami odpadowymi przyjmuje się następujące cele:
zapewnienie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych;
zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców oraz przedsiębiorców o szkodliwości olejów
usuwanych do środowiska;
ξ dążenie do zwiększenia masy zbieranych olejów odpadowych;
ξ utrzymanie poziomu odzysku olejów odpadowych na poziomie co najmniej 50 %,
a recyklingu, rozumianego jako regeneracja, na poziomie co najmniej 35 %.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi
będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń, jakie niesie
za sobą niewłaściwe gospodarowanie olejami odpadowymi dla środowiska i zdrowia
ludzi oraz na temat bezpiecznych sposobów zagospodarowania tych odpadów
i istniejących na terenie województwa firmach zajmujących się odbiorem odpadów
olejowych;
ξ rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł
rozproszonych;
ξ monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności
odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień
zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku).
ξ
ξ

9.7.

Przeterminowane środki ochrony roślin

W gospodarowaniu przeterminowanymi środkami ochrony roślin przyjmuje się
następujące cele:
ξ zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby zbierania i bezpiecznego
unieszkodliwiania przeterminowanych;
ξ kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin
i opakowań po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania
w rolnictwie.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania przeterminowanymi
środkami ochrony roślin będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
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ξ

intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost
świadomości użytkowników oraz sprzedawców na temat odpowiedniego sposobu
postępowania z przeterminowanymi środkami ochrony roślin.

9.8.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

W gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji przyjmuje się następujące cele:
osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, co najmniej na poziomie
odpowiednio: 95% i 85%;
ξ ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji
kierowanych do legalnych stacji demontażu);
ξ ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych
stacji demontażu w sposób nielegalny.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania pojazdami
wycofanymi z eksploatacji będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat właściwego postępowania z pojazdami
wycofanymi z eksploatacji;
ξ uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
ξ prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzających
pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu) w zakresie przestrzegania
przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
ξ zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych
z eksploatacji;
ξ organizacja i budowa punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów.
ξ

9.9.

Zużyte opony

W gospodarowaniu zużytymi oponami przyjmuje się następujące cele:
ξ utrzymywanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%,
a recyklingu na poziomie co najmniej 15%;
ξ zwiększenie świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat właściwego
tj. zrównoważonego użytkowania pojazdów (w tym opon) oraz dozwolonych przepisami
prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami
będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ tworzenie odpowiednich warunków do zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie
odbioru od małych i średnich przedsiębiorstw oraz ogółu społeczeństwa;
ξ prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat odpowiedniego
tj. zrównoważonego użytkowania pojazdów, w tym opon oraz dozwolonych przepisami
prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami;
ξ regeneracja zużytych opon poprzez tzw. bieżnikowanie.

9.10. Komunalne osady ściekowe
ξ

W gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi przyjmuje się następujące cele:
całkowite zaniechanie składowania KOŚ;
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ξ

dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.
Osiągnięcie wyznaczonych wyżej celów w zakresie gospodarowania komunalnymi
osadami ściekowymi będzie możliwe, poprzez realizację następujących kierunków działań:
ξ uwzględnienie w systemie zagospodarowania osadów ściekowych, metod
kompostowania osadów ściekowych oraz termicznych metod ich przekształcania;
ξ wdrożenie nowych technologii przetwarzania osadów ściekowych;
ξ kontrola jakości osadów ściekowych;
ξ ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających
do komunalnych osadów ściekowych;
ξ zwiększenie
masy
komunalnych
osadów
ściekowych
wykorzystywanych
w biogazowniach w celach energetycznych;
ξ uwzględnienie osadów ściekowych w produkcji paliwa alternatywnego, budowa instalacji
do odwadniania i suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.

10. HARMONOGRAM
REALIZACJI
ZADAŃ,
WYKONAWCÓW I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

OKREŚLENIE

W związku z identyfikacją problemów oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami
i kierunkami działań określono zadania do realizacji w ramach „Programu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024”.
W tabeli poniżej zestawiono między innymi zadania, organy/instytucje wdrażające oraz
terminy ich realizacji.
Tabela 19. Harmonogram realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
Jednostka
Szacunkowe
odpowiedzialna
koszty [zł]
ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji
Burmistrz
Koszty
zadań z zakresu gospodarowania odpadami
Grodkowa
administracyjne
komunalnymi
Sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami
Gmina
Koszty
komunalnymi na terenie Gminy Grodków
Grodków
administracyjne
Utworzenie i prowadzenie PSZOK na terenie
Gmina
300 000/rok
Grodkowa
Grodków
Organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z obszaru gminy w sposób
Gmina
zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów
1 500 000/rok
Grodków
recyklingu i ograniczenia składowania
bioodpadów
w ramach
Organizowanie objazdowych zbiórek odpadów
zamówienia na
problemowych tj. wielkogabarytowych, zużytego
Gmina
odbiór i zagosp.
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
Grodków
odpadów
opon
komunalnych
w ramach
Ustawienie w gminnych budynkach użyteczności
zamówienia na
publicznej pojemników do zbierania zużytych
Gmina
odbiór i zagosp.
baterii i akumulatorów, świetlówek czy
Grodków
odpadów
przeterminowanych leków
komunalnych
Nazwa zadania

Termin
realizacji
Corocznie
do 31.III
Corocznie
do 30.IV
Corocznie

Corocznie

Zadanie
ciągłe

Zadanie
ciągłe
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Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Uruchomienie punktu przyjmowania i wymiany
rzeczy używanych

Gmina
Grodków

Kontrola podmiotu odbierającego odpady
komunalne z terenu gminy dotycząca prawidłowej
realizacji zadań w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych

Gmina
Grodków

Kontrola mieszkańców w zakresie obowiązku
prowadzenia selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych
Wyposażenie nieruchomości w przydomowe
kompostowniki
Prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz
zapobiegania powstawaniu odpadów
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej
w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami
Bieżące prowadzenie i dostosowywanie zasad
funkcjonowania gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez
podejmowanie odpowiednich uchwał, m.in.:
ξ w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy;
ξ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych;
ξ w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
ξ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości;
ξ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.
Utrzymanie czystości i porządku na terenach
publicznych
Prowadzenie monitoringu zamkniętego
składowiska odpadów w m. Przylesie Dolne
Budowa kwatery 3 i 4 na terenie Składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Domaszkowicach Regionalne Centrum
Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach,
Domaszkowice 156, 48-303 Nysa

Szacunkowe
koszty [zł]
w ramach
zamówienia na
odbiór i zagosp.
odpadów
komunalnych

Termin
realizacji

Koszty
administracyjne

Zadanie
ciągłe

Koszty
administracyjne

Zadanie
ciągłe

500/szt.

Zadanie
ciągłe

Gmina
Grodków

2 000/rok

Zadanie
ciągłe

Dyrektorzy
szkół

W ramach zadań
własnych

Zadanie
ciągłe

Gmina
Grodków/ Rada
Miejska

Koszty
administracyjne

Zadanie
ciągłe

Gmina
Grodków/
podmiot
odbierający
odpady
Gmina
Grodków/
mieszkańcy

Gmina
Grodków
Gmina
Grodków
Gmina Nysa,
PGK „Ekom”
Sp. z o.o.

350 000/rok
8 000/rok

10 000 000

Zadanie
ciągłe

Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
2022
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Jednostka
Szacunkowe
odpowiedzialna
koszty [zł]
Sporządzanie i przekazywanie półrocznych
Podmiot
Koszty
sprawozdań przez podmiot odbierający odpady
odbierający
administracyjne
z terenu gminy
odpady
Podmiot
Sporządzanie i przekazywanie rocznego
Koszty
prowadzący
sprawozdania przez podmiot prowadzący PSZOK
administracyjne
PSZOK
Sporządzanie i przekazywani przez podmiot
Podmiot
Koszty
prowadzący RIPOK informacji o odpadach
prowadzący
administracyjne
pochodzących z terenu gminy
RIPOK
ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI POZOSTAŁYMI RODZAJAMI ODPADÓW
Monitoring podmiotów gospodarujących
W ramach zadań
WIOŚ
odpadami
własnych
Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów
W ramach zadań
o gospodarce opakowaniami i odpadami
WIOŚ
własnych
opakowaniowymi
Prowadzenie kontroli w zakresie
W ramach zadań
WIOŚ
zagospodarowywania osadów ściekowych
własnych
W zależności
Doskonalenie systemu gospodarowania
GRODWiK
od zakresu
komunalnymi osadami ściekowymi
Sp. z o.o.
podjętych działań
Gmina
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Grodków /
450-550/Mg
mieszkańcy
Gmina
Koszty
Bieżąca aktualizacja Bazy Azbestowej
Grodków
administracyjne
Udzielanie dofinansowania na usuwanie
Gmina
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
Grodków /
450-550/Mg
azbest
WFOŚiGW
Pro wadzenie szkoleń dla administracji
samorządowej oraz przedsiębiorców dotyczących
Marszałek
W ramach zadań
stosowania prawa w zakresie gospodarki
Województwa
własnych
odpadami, w szczególności wydawania decyzji
administracyjnych
Nazwa zadania

Termin
realizacji
Zadanie
ciągłe
Corocznie
do 31.I
Corocznie
do 15.I
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
20182024
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

Źródło: opracowanie własne

10.1. Możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarowania
odpadami
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Zgodnie ze „Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2017-2020” jednym ze wspieranych celów środowiskowych
jest gospodarka o obiegu zamkniętym w tym gospodarowanie odpadami.
Ideą gospodarki o obiegu zamkniętym jest, aby produkty, materiały oraz surowce
pozostawały w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być
zminimalizowane. W tej koncepcji uwzględnione są wszystkie etapy cyklu życia produktu
od projektowania, produkcji, następnie konsumpcji i zbierania odpadów kończąc
na zagospodarowaniu odpadów. Zatem bardzo ważne jest, aby odpady, jeżeli już powstaną,
zostały potraktowane jako surowce wtórne. Dlatego też należy wspierać działania mające na celu
zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwaniu surowców i ponownym wykorzystywaniu
odpadów, bezpiecznemu dla środowiska ich unieszkodliwianiu.
Celem działań w tym zakresie jest:
ξ wdrażanie hierarchii sposobów postępowania z odpadami, czyli w pierwszej kolejności
zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego
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użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie, przy czym najmniej
pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie.
Planowane działania:
ξ zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko produktów i procesów
produkcyjnych w całym cyklu życia, mając na uwadze konieczność zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów i zwiększenia wydajności wykorzystania surowców;
ξ budowa infrastruktury technicznej i logistycznej w zakresie stworzenia możliwości
napraw i wymiany rzeczy używanych oraz selektywnego zbierania odpadów
surowcowych;
ξ modernizacja infrastruktury służącej przygotowaniu odpadów komunalnych
do recyklingu;
ξ budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji służących do recyklingu;
ξ budowa instalacji przekształcania odpadów innych niż komunalne, w tym wytworzonych
z odpadów komunalnych i osadów ściekowych, powiązanych z sieciami
elektroenergetycznymi i ciepłowniczymi służących pozyskiwaniu ciepła;
ξ promocja rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – powiązanie
obszaru ochrony środowiska z energią i transportem, program rozwoju generowania
energii z odpadów;
ξ wsparcie właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz rozwoju
innowacyjnych technologii do ich przetwarzania.
Zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych na rok 2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach priorytetu IV – Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi będzie wspierał:
ξ zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego składowania odpadów, w tym rekultywacja
składowisk odpadów komunalnych;
ξ ograniczenie wytwarzania odpadów i zwiększenie ich wykorzystania, w tym tworzenie
systemów zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów;
ξ unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz powstających
w związku z transportem samochodowym, w tym wprowadzenie systemowej gospodarki
odpadami komunalnymi, zapewniającej osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów
i poziomu odzysku;
ξ unieszkodliwianie i gospodarcze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych;
ξ tworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu
odpadów komunalnych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami;
ξ likwidacja nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych;
ξ usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
ξ działania techniczno-organizacyjne (np. zakup sprzętu) w zakresie gospodarki odpadami,
w tym zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz komunalnych
osadów ściekowych;
ξ wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania
odpadów powstających w sektorze gospodarczym.
W 2018 r. budżet na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi do 1 500 000 zł, nie więcej
niż 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowaniu podlegają koszty
kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:
ξ demontaż;
ξ zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
ξ transport;
ξ unieszkodliwianie.
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 680 zł i sumy całkowitego efektu
ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
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Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego
podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:
a) przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
b) posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 osi priorytetowej ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego realizowany
jest cel szczegółowy 2: zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.
Główne typy wspieranych przedsięwzięć obejmują:
ξ budowę lub zakup instalacji służących do ponownego wykorzystywania, recyklingu,
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów;
ξ budowę lub zakup instalacji służących do likwidacji i neutralizacji złożonych odpadów
zagrażających środowisku;
ξ zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów poprzez
zakup nowych urządzeń i wyposażenia;
ξ budowę obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów
ze strumienia odpadów komunalnych;
ξ prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.
Główne typy beneficjentów
ξ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
ξ jednostki organizacyjne jednostek samorządów terytorialnych;
ξ przedsiębiorstwa;
ξ jednostki sektora finansów publicznych;
ξ organizacje pozarządowe.

11.

MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU

W celu właściwej realizacji i wdrażania „Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024” prowadzony będzie monitoring
zaplanowanych działań opierający się na wskaźnikach ilościowych i jakościowych
przedstawionych w poniższej tabeli. Zakres oczekiwanych wartości sugeruje kierunek w jakim
powinna podążać gmina realizując zapisy niniejszego dokumentu.
Tabela 20. Wskaźniki monitorowania wdrażania programu
Lp.

Wskaźnik

Jedn.

Oczekiwana
tendencja

1.

Masa odebranych odpadów komunalnych

Mg

Spadek

2.

Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych

Mg

Spadek

Mg

Spadek

Mg

Wzrost

Mg

Wzrost

Mg

Wzrost

3.
4.
5.
6.

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po przetworzeniu
zmieszanych odpadów komunalnych z obszaru gminy przekazanych
do składowania
Masa odebranych selektywnie odpadów papieru, tworzyw sztucznych,
szkła i metalu
Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przekazanych do recyklingu z obszaru gminy
Masa odebranych i zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych
w strumieniu odpadów komunalnych
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Lp.

Wskaźnik

Jedn.

Oczekiwana
tendencja

7.

Masa odebranych selektywnie przeterminowanych leków

Mg

Wzrost

8.

Odsetek właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne
gromadzenie odpadów komunalnych

%

Wzrost

9.

Masa odpadów zebranych w PSZOK

Mg

Wzrost

%

Wzrost

%

Utrzymanie
stanu

%

Spadek

Mg

Wzrost

zł

Wzrost

Mg

Spadek

Mg

Wzrost

10.
11.
12.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

13.
14.
15.
16.

Masa usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Kwota udzielonych dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
Masa odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
na terenie gminy
Masa odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym poddanych
odzyskowi na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne

12.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów
w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
„Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą
na lata 2022-2024” w swojej treści nie wyznacza jednak do realizacji inwestycji na terenie gminy,
które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), mogą
zaliczać są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
a jedynie działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym.
Przy realizacji zadań związanych z demontażem azbestowych pokryć dachowych należy
mieć na uwadze, iż budynki mieszkalne i inne obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska
gatunków chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy. Niewłaściwie prowadzone prace
bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasiedlających mogą naruszać przepisy
ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do zmniejszania populacji gatunków
chronionych, takich jak jerzyk Apiis apus, pustułka Falco tinnunculus, mroczek późny Eptesicus
serotinus, i in. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy
przed przystąpieniem do prac w obrębie budynków dokonać ich obserwacji pod kątem
występowania gatunków chronionych. W sytuacji stwierdzenia ich występowania należy
przeprowadzić demontaż pokrycia dachowego z uwzględnieniem potrzeb biologicznych zwierząt
(dostosowanie terminu prac do okresu lęgowego ptaków) oraz po uzyskaniu zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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