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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I OZNACZE� 
baza wojewódzka – baza danych utworzona na podstawie rocznych zgłosze� podmiotów 

przekazywanych marszałkowi województwa 

CSOiUO  - centrum sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

                               mieszanych i składowanie 

DCZGO - dolno�l�skie centrum zarz�dzania gospodark� odpadami 

GUS, WUS - główny i wojewódzki urz�d statystyczny 

KPGO  - krajowy plan gospodarki odpadami 

MG  - minister gospodarki 

M�  - minister �rodowiska 

MZ  - minister zdrowia 

M - mieszkaniec 

Ma - mieszkaniec i rok 

Mg - tona 

NFO�iGW - Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 

PDGO  - punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów 

PPGO - powiatowy plan gospodarki odpadami 

PPO� - powiatowy program ochrony �rodowiska 

SIGOP - baza danych o odpadach z sektora gospodarczego prowadzona przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska (dane za 2002 r.) 

s.m. - sucha masa 

Strategia  - strategia gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolno�l�skiego 

WFO�iGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 

WIO� - Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska 
WPGO     - wojewódzki plan gospodarki odpadami
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Streszczenie w  j�zyku niespecjalistycznym 
 
Plan gospodarki odpadami miasta �widnicy jest cz��ci� programu ochrony �rodowiska 
miasta �widnicy. Opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami)[i] oraz rozporz�dzenia Ministra 
�rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania planów gospodarki odpadami 
(Dz.U. nr 66, poz. 620)[xxii]. 
 
Plan gospodarki odpadami Miasta �widnicy  zawiera nast�puj�ce główne cz��ci: 

��krótk� charakterystyk� miasta, 
��przedstawienie i ocen� aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
��bilanse ilo�ciowe i jako�ciowe odpadów wytwarzanych, odzyskiwanych i 

unieszkodliwianych odpadów komunalnych wraz z prognoz� zmian, 
��cele ilo�ciowe i jako�ciowe do osi�gni�cia, wynikaj�ce z polityki ekologicznej kraju 

oraz krajowego planu gospodarki odpadami, 
���rodki osi�gni�cia postawionych celów, 
��proponowany stan gospodarki odpadami, 
��wnioski z analizy oddziaływania rozwi�za� planu na �rodowisko, 
��harmonogram i koszty planowanych działa�, 
��zasady monitoringu osi�gania postawionych celów. 

 
Zasadniczym problemem uj�tym w gminnym planie gospodarki odpadami s� odpady 
komunalne. Odpady te, bez przetworzenia usuwane s� na  składowisko odpadów w 
Zawiszowie. Składowisko to zlokalizowane jest na terenie gminy wiejskiej �widnica, 
obsługuje gminy powiatu �widnickiego, a tak�e miasta: Wrocław, Wałbrzych i Dzier�oniów.   
Administratorem składowiska jest Przedsi�biorstwo Utylizacji Odpadów  Sp. z o.o. (P.U.O. 
Sp. z o.o.) 
Na terenie miasta odbieraniem odpadów komunalnych zajmuj� si� podmioty posiadaj�ce 
zezwolenie na prowadzenie tego typu działalno�ci, wydane przez prezydenta miasta na 
podstawie ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu porz�dku i czysto�ci w gminach 
(Dz. U. Nr 96 poz. 622) [iv] . Obecnie zezwolenia takie posiada 20 podmiotów, jednak ok. 
98% ludno�ci miasta obsługiwane jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. oraz 
ALTVATER Sulo Sp. z o.o. 
Gromadzenie odpadów prowadzone jest w pojemnikach 110 dm3 – w zabudowie 
indywidualnej, natomiast pojemniki 240 dm3, 660 dm3, 1100 dm3 oraz KP-7 s� stosowane w 
zabudowie zbiorowej.  
Wg danych przekazanych przez  P.U.O. Sp. z o.o. w 2002 na składowisku odpadów 
zdeponowano ponad 100 tys. Mg odpadów, z czego z terenu miasta �widnica 27,44 tys. Mg. 
Daje to �redni wska�nik wytwarzania odpadów przypadaj�cy na jednego mieszka�ca 447 kg 
w skali roku.  
 

Na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów prowadzona była od kilku lat, jednak od 2003 
r. nast�piło pewne usystematyzowanie, od tego� roku miasto podpisało umow� na 
prowadzenie selektywnej zbiórki przez dwa niezale�ne podmioty : ZOM Sp. z o.o. oraz 
ALTVATER Sulo Sp. z o.o. 
 
Do selektywnej zbiórki stosowane s� pojemniki: 

��kolor �ółty poj. 2,5 m3 –  tworzywa sztuczne, 

��kolor niebieski poj. 2,5 m3 – makulatura, 

��kolor zielony poj. 1,5 m3 – szkło kolorowe, 

��kolor bialy poj. 1,5 m3 – szkło białe. 
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W  styczniu 2003 roku firma ZOM Sp. z o.o. rozmie�ciła 44 gniazda do selektywnego 
zbierania odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Ł�cznie  rozstawiono 133 
pojemniki, stare pojemniki do selektywnej zbiórki znajduj�ce si� na terenie miasta zostały 
zebrane i złomowane. 

 
Na terenie osiedla Młodych oraz osiedla Zarzecze  selektywn� zbiórk� od stycznia 2003 
prowadzi ALTVATER Sulo Sp. z o.o. z Krapkowic, w 13 punktach zbiórki ustawiono zestawy 
3 pojemników w których selektywnie zbierane s� szkło, papier i tworzywa sztuczne.  
 
Obecnie 1 punkt gromadzenia odpadów przypada na ponad 1000 osób. Oszacowano i� w 
skali miasta tylko ok. 50% ludno�ci ma swobodny dost�p do punktów selektywnej zbiórki. 
Z wytworzonej w obr�bie miasta, ł�cznej ilo�ci 6219 Mg odpadów opakowaniowych w 2003 r. 
zebrano 212,91 Mg, co stanowi ok. 3,4 %, z do odzysku przekazano 140,72 Mg. W 
porównaniu z rokiem 2002 gdzie z terenu miasta zebrano tylko 14,88 Mg odpadów 
opakowaniowych wida� jednak znacznie lepsze rezultaty.  
 
Miasto �widnica jest prawie w 100% skanalizowane, jednak oczyszczalnia  obsługuj�ca 
ludno�� miasta zlokalizowana jest na terenie gminy wiejskiej �widnica. Zatem miejsce 
wytwarzania osadów �ciekowych znajduje si� poza terenem miasta, dlatego szczegółow� 
analiz� oraz bilanse ilo�ciowe, prognozy powstawania odpadów na skutek prowadzenia 
procesów oczyszczania s� przedstawione w planie gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej 
�widnica. W obr�bie miasta znajduje si� natomiast oczyszczalnia �cieków przemysłowych 
b�d�ca w administracji „Art.-Eko” Utylizacja, Asenizacja, Recykling Sp. z o.o. W procesach 
fizyko-chemicznych unieszkodliwia �cieki pochodz�ce w głównej mierze z galwanizerni. 
Przepustowo�� oczyszczalni wynosi ok. 400 m3/d. Według danych udost�pnionych przez 
administratora obiektu, przekazanych w sprawozdaniu do marszałka województwa, w 2002 r. 
unieszkodliwiono ponad 6,19 tys. Mg ciekłych odpadów, w wyniku czego powstało 726 Mg 
odpadów w postaci szlamów oraz metali �elaznych. Odpady te, zakwalifikowane jako inne 
ni� oboj�tne i niebezpieczne oraz  składowano na składowisku Mo-BRUK w Wałbrzychu. 
 
Zbilansowano ilo�ci odpadów przemysłowych powstaj�cych na terenie miasta. Według 
zgłosze� przekazanych marszałkowi województwa dolno�l�skiego za rok 2002 a zło�onych 
przez 27 podmiotów z terenu �widnicy wytworzono  ł�cznie 20,07 tys. Mg odpadów w 81 
rodzajach. Natomiast według zgłosze� przekazanych do bazy Systemu Informacji 
Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP) na terenie miasta �widnicy wytworzono 
ponad 17,78 tys. Mg odpadów z czego procesom odzysku poddano 10,72 tys. Mg odpadów 
co stanowi 60,3%. Unieszkodliwiono poza składowaniem 2,83 tys. Mg (15,9%), natomiast 
poprzez składowanie 1,34 tys. Mg odpadów (7,5%). Na terenie miasta �widnicy wg GUS 
7528 podmiotów posiada nr REGON zatem zbilansowane ilo�ci mog� by� zani�one. 
�wiadczy to o nie wypełnianiu obowi�zków ustawowych przez podmioty gospodarcze. 
 
Gminny Plan Gospodarki odpadami opracowano dla lat 2004 -2011, z podziałem na dwa 
okresy, w których podejmowane s�: 

��działania krótkoterminowe 2004-2007, 
��działania długookresowe 2008-2011 , 

 
Przyj�to nast�puj�ce zasadnicze zało�enia dla rozwoju gospodarki odpadami w gminie: 

��zintegrowane podej�cie do gospodarki odpadami, 
��zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
��minimalizacja ilo�ci odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwo�ci, 
��wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego, 
��składowanie odpadów wcze�niej przekształconych, 
��zwi�kszony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji, 
��efektywna ochrona zdrowia i �ycia ludno�ci oraz �rodowiska przed odpadami. 
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Zgodnie z zało�eniami strategii gospodarki odpadami województwa dolno�l�skiego 
proponuje si� odej�cie od gminnego sposobu gospodarowania odpadami na rzecz rozwi�za� 
regionalnych. Na etapie tworzenia Strategii zaproponowano wspólne rozwi�zanie gospodarki 
odpadami dla powiatu �widnickiego, dla takiego Obszaru zaproponowano wspólne Centrum 
Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO). Analiz� mo�liwo�ci lokalizacji 
CSOiUO scharakteryzowano w powiatowym planie gospodarki odpadami (PPGO), jedna z 
nich znajduje si� na terenie gminy wiejskiej �widnicy w obr�bie składowiska w Zawiszowie. 
 
W PPGO zaproponowano utworzenie Grupy Roboczej ds. gospodarowania odpadów, w 
której skład b�d� wchodzi� imienni przedstawiciele poszczególnych gmin, rol� koordynatora 
działa� powierzono powiatowi. To wła�nie owa grupa powinna podejmowa� spójne decyzje 
w sprawie gospodarki odpadami.  
 
Zaproponowane w gminnym planie gospodarki odpadami rozwi�zania zawieraj� cele 
ilo�ciowe do osi�gni�cia w ramach selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 
wybranych strumieni odpadów,  przyj�tych zgodnie z zało�eniami krajowego planu 
gospodarki odpadami. 
 
Osi�gni�cie tych działa� b�dzie mo�liwe w oparciu o działanie na terenie gminy: 

��punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO),  
��selektywn� zbiórk� opakowa� i innych odpadów o charakterze 

surowców wtórnych, 
��przydomowe kompostowanie frakcji odpadów organicznych, 

Kolejnym nowym elementem gospodarki odpadami b�dzie punkt dobrowolnego gromadzenia 
odpadów (PDGO). Gromadzenie wybranych frakcji odpadów w PDGO zwi�kszy w skali 
miasta ilo�ci odpadów zbieranych selektywnie, co z jednej strony ograniczy strumie� 
odpadów zmieszanych do unieszkodliwienia, z drugiej pozwoli na osi�gni�cie zakładanych 
poziomów zbiórki, odzysku i unieszkodliwienia poszczególnych frakcji odpadów.  

PDGO jest zamkni�tym dozorowanym obiektem, do którego mieszka�cy (a tak�e niewielkie 
przedsi�biorstwa) mog� dowozi� bezpłatnie odpady uci��liwe ze wzgl�du na ich wielko�� 
(wielkogabarytowe, złom, opony), ilo�� (gruz, zielone) lub wła�ciwo�ci (niebezpieczne). 
Poszczególne frakcje odpadów (do odzysku i unieszkodliwiania) gromadzone s� oddzielnie: 
odpady zielone, gruz i inne odpady budowlane, złom, tektura, drewno, opony, inne odpady 
(do składowania) nie nadaj�ce si� do odzysku, odpady niebezpieczne.  

W powiatowym planie gospodarki odpadami zaproponowano aby rozpatrzy� mo�liwo�� 
lokalizacji pierwszego punktu gromadzenia odpadów dla ludno�ci z terenu powiatu na terenie 
miasta �widnicy, docelowo w mie�cie przewidziano dwa PDGO.   
 
W ramach rozwoju selektywnej zbiórki zaproponowano, ze wzgl�du na zabudow� miasta 
dalsze działania ukierunkowa� w nastepuj�cy sposób : 

��w zabudowie zbiorowej :  w centrum miasta w skupiskach zabudowy wysokiej – 
prowadzenie systemu pojemnikowego, 

��w zabudowie indywidualnej  -  wprowadzenie systemu workowego. 

Dla zabudowy zbiorowej ze wzgl�du na jej strukture, w centrum miasta, po przeanalizowaniu 
mo�liwo�ci  lokalizacji gniazd do selektywnej zbiórki proponuje si� zestaw przypadaj�cy na 
700 osó, da to  ł�czn� ilo�� 84 gniazd. Zatem zaistnieje potrzeba doposa�enia w 27 zestawy 
pojemników oraz doposa�enie istniej�cych 57 punktów w dodatkowy pojemnik.  

Systemem workowym, według przeprowadzonych szacunków, zaistnieje potrzeba obj�cia  
ok. 2000 domków, skupionych wokół 11 osiedli znajduj�cych si� na terenie miasta. Wi�za� 
si� to b�dzie z  konieczno�ci� zaopatrzenia ludno�ci w zestaw 3 worków na miesi�c, co w 
skali roku da ich ł�czn� liczb� 72 tys. sztuk. 
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W celu redukcji ilo�ci bioodpadów trafiaj�cych do składowania, przewidziano rozwój 
kompostowania przydomowego. Docelowo zaproponowano aby do 2010r. w ok. 525 
gospodarstwach jednorodzinnych prowadzone było przydomowe kompostowanie. 

W gminnym planie gospodarki odpadami przedstawiono  zagadnienie edukacji ekologicznej 
społecze�stwa. Ze wzgl�du na zmian� dotychczas istniej�cych rozwi�za� w gospodarce 
odpadami, przedstawiono jedn�  z wielu mo�liwo�ci przeprowadzenia edukacji w�ród 
dorosłej cz��ci społecze�stwa, czy młodzie�y szkolnej. Prowadzenie ustawicznej, 
zaplanowanej i uj�tej w odpowiednie ramy edukacji ekologicznej jest podstaw� sukcesu 
jakim b�dzie funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami. 
 
 
W zakresie gospodarki odpadami z działalno�ci gospodarczej plan przewiduje nast�puj�ce 
działania: 

��zgodne z dotychczasowymi decyzjami - zezwoleniami na wytwarzanie odpadów lub 
uzgadniaj�cymi programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

��przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania posiadaczom 
posiadaj�cym zezwolenie na prowadzenie działalno�ci gospodarczej, obejmuj�cej 
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 

��odzysk lub unieszkodliwianie we własnych instalacjach, na podstawie zezwole� na 
odzysk lub unieszkodliwianie, 

��wspólny odzysk lub unieszkodliwianie z odpadami komunalnymi, tam gdzie jest to 
mo�liwe, przekazywanie osobom fizycznym do wykorzystania, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, 

��wspólne składowanie z odpadami komunalnymi, zgodnie z rozporz�dzeniem w 
sprawie nieselektywnego składowania odpadów i zgodnie z instrukcjami eksploatacji 
składowisk. 

 
Dla odpadów niebezpiecznych komunalnych i z działalno�ci gospodarczej zakłada si�: 

��odpady  komunalne - zbieranie w PDGO, zbieranie w zakładach gospodarki 
odpadami komunalnymi (składowiska) 

��odpady z działalno�ci gospodarczej - odbiór przez wyspecjalizowanych 
przedsi�biorców posiadaj�cych zezwolenie, współpraca z komunalnymi punktami 
zbierania odpadów niebezpiecznych, 

��wykorzystanie CSOiUO jako punktu zbiorczego dla odpadów z powiatu,  
��współprac� z przedsi�biorcami prowadz�cymi instalacje do odzysku i 

unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 
 
Opracowanie planu gospodarki odpadami nie jest aktem jednorazowym, jest to proces z 
natury rzeczy ci�gły, w którym uzyskiwane efekty i zmiany uwarunkowa� wymuszaj� 
odpowiednie korekty. Projekt planu gminnego, przed ostatecznym przyj�ciem przez rad� 
miejsk�, podlega opiniowaniu przez zarz�d województwa, zarz�dy powiatu oraz rady 
gospodarki wodnej regionów wodnych. 
 
Samorz�d gminy, odpowiadaj�cy za realizacj� polityki rozwoju na poziomie gminy, jest 
zobowi�zany do wprowadzenia systemu monitorowania. Prezydent ma obowi�zek 
opracowa� co dwa lata sprawozdanie z realizacji planu gminnego i przedkłada� je radzie 
miejskiej. Przedmiotem sprawozdania powinna by� ocena realizacji postawionych w planie 
gminnym celów szczegółowych, jako�ciowych i ilo�ciowych, dotycz�cych zarówno zagadnie� 
organizacyjnych, jak i technicznych - odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania 
odpadów, odzysku i unieszkodliwiania, realizacji planowanych obiektów, prowadzonej 
edukacji społecznej. Sprawozdanie mo�e zawiera� tak�e informacje dotycz�ce 
spodziewanych zmian w przepisach prawnych, zało�eniach podstawowych itp., co b�dzie 
powodowa� konieczno�� aktualizacji planu i jego weryfikacji.  
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Sprawozdanie powinno w szczególno�ci ocenia� i podsumowywa� krótkoterminowy (4-letni) 
plan działania z ocen� stopnia wykonania szczegółowych zada�.  
Niezale�nie od bie��cych 2-letnich sprawozda� z realizacji planu, ustawa o odpadach 
przewiduje weryfikacj� planu przynajmniej raz na cztery lata.  
 
Plan miasta �widnicy został odniesiony do powiatowego planu gospodarki odpadami 
oraz wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
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1. Wst�p 

1.1 Układ niniejszego Planu Gospodarki Odpadami 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz�dzania 
planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620)[xxii] okre�laj�ce zasady sporz�dzania i 
zakres planów gospodarki odpadami wskazuje, aby gminny plan gospodarki odpadami 
(GPGO) kładł główny nacisk na problematyk� odpadów komunalnych i opakowaniowych.  

W GPGO miasta �widnica odpady podzielono na 3 zasadnicze makrogrupy, tj: 
��odpady powstaj�ce w sektorze komunalnym, do których zaliczono odpady 

komunalne, odpady opakowaniowe oraz komunalne osady �ciekowe, 
��odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym – odpady z działalno�ci 

gospodarczej, nie zaliczane do odpadów komunalnych, 
��odpady niebezpieczne powstaj�ce, zarówno w sektorze komunalnym, jak i w 

sektorze gospodarczym. 

Przeanalizowano aktualny stan gospodarki odpadami w mie�cie ze szczególnym naciskiem 
poło�onym na problematyk� odpadów komunalnych i opakowaniowych. Na podstawie 
analizy wytwarzania, aktualnej i prognozowanej charakterystyki ilo�ciowej i jako�ciowej, 
oceny stanu aktualnego oraz mo�liwo�ci odzysku i unieszkodliwiania odpadów, okre�lono 
dla nich cele i zadania oraz rozwi�zania technologiczno-organizacyjne, a tak�e koszty 
gospodarki odpadami.  

Zestawiono listy przedsi�biorców prowadz�cych na terenie miasta działalno�� w zakresie 
zbierania i transportu odpadów oraz listy instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
znajduj�cych si� na terenie miasta �widnica. 

Odpady z sektora gospodarczego przeanalizowano w odniesieniu do grup odpadów, 
zgodnych z katalogiem, w którym podstaw� klasyfikacji odpadów s� �ródła ich wytwarzania.  

Przeanalizowano oddziaływanie proponowanych rozwi�za� na otoczenie. 

1.2. Charakterystyka miasta �widnicy [13,14] 

1.2.1. Poło�enie 

�widnica poło�ona jest u podnó�a Sudetów, na tzw. Równinie �widnickiej, na wysoko�ci 204 
- 266 m npm. Przez �widnic� przepływa rzeka Bystrzyca o długo�ci 110 km, b�d�ca 
dopływem Odry. Współrz�dne geograficzne miasta s� nast�puj�ce: 50° 51' szer. półn., 16° 
25' dł. wsch. 
 
�widnica znajduje si� w południowej cz��ci województwa dolno�l�skiego.  
Przez miasto przebiegaj� wa�ne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 35 (Jakuszyce - 
Wrocław - Pozna� - �winouj�cie), droga nr 382 (Legnica-Nysa), droga nr 379 (Wałbrzych -
�widnica). Ze �widnicy do Wrocławia jest 50 km, do Wałbrzycha 20 km, do Jeleniej Góry 60 
km, do Legnicy 55 km. Około 30 km jest do autostrady A 4 (Zgorzelec - Wrocław) koło 
Kostomłotów (droga przez Strzegom), równie� 30 km b�dzie do projektowanych autostrad A 
3 (Szczecin - Praga) i A 8 (Kamienna Góra - Łód�). W odległo�ci 10 km znajduje si� du�y 
w�zeł kolejowy w Jaworzynie �l., 25 km jest do najbli�szego lotniska w Mirosławicach, 
natomiast do najbli�szego przej�cia granicznego Goli�sk - Starostin jest 40 km. Na granicy 
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Wrocławia, w odległo�ci 45 km, znajduje si� tzw. w�zeł biela�ski - wielki kompleks 
produkcyjno - handlowy (inwestycje, m.in. Cadbury - Schweppes, IKEA, Makro Cash & 
Carry, Tesco, Obi). 

 
 

 
 
Rysunek 1 Poło�enie miasta �widnicy 

 1.2.2. Gmina w liczbach  

Miasto �widnica zajmuje ł�cznie 21,8 km2 powierzchni (co stanowi 2,9 % powierzchni 
powiatu �widnickiego). Wg danych na 30.06.2003 miasto liczy 61189 mieszka�ców (53 % 
stanowi� kobiety). 

W�ród 61 tys. populacji miasta �widnicy  około 65 % stanowi� osoby w wieku produkcyjnym, 
20 % w wieku przedprodukcyjnym, a jedynie 16 % to osoby w wieku poprodukcyjnym. Liczba 
mieszka�ców miasta w poszczególnych latach przedstawiała si� nast�puj�co: 

Tabela 1 Liczba ludno�ci miasta �widnica wg GUS . 

1999 2000 2001 2002 2003 

65016 64779 64640 61323 61189 
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Wg rejestru GUS  REGON, zarejestrowanych jest 7528 podmiotów gospodarki narodowej, z 
czego 7250 w sektorze prywatnym, a 258 w publicznym. W mie�cie znajduje si� ok. 938 
sklepów. �widnica to miasto o du�ym nasyceniu przemysłem. Rozwini�ta jest bran�a 
elektromaszynowa i elektrotechniczna. Funkcjonuje Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL 
S.A., która jest najwi�kszym w Polsce producentem liczników indukcyjnych i elektronicznych 
energii elektrycznej. Krause Sp. z o. o. produkuje aluminiowe rusztowania wie�owe 
przekształcalne w elewacyjne oraz drabiny aluminiowe i dieelektryczne. Mniejsze zakłady 
wyspecjalizowały si� w bran�ach: meblowej, skórzanej, poligraficznej, włókienniczej i 
odzie�owej.  
Nowym zjawiskiem jest udział kapitału zagranicznego w gospodarce. W mie�cie działaj� m. 
in. firmy z udziałem kapitału ameryka�skiego: Wagony �widnica S.A., produkuj�ce szerok� 
gam� wagonów towarowych; ELMOT DR Sp. z o. o., który jest producentem wyrobów 
elektrotechniki motoryzacyjnej: alternatorów, rozruszników, przeka�ników 
małogabarytowych; Lear Corporation Poland Sp. z o. o. w Tychach (producent tkanin 
wysokopuszystych i technicznych dla przemysłu samochodowego, odzie�owego i 
meblarskiego). 
Gmina zaopatrywana jest w wod� poprzez sie� wodoci�gow� licz�c� 111,3 km, natomiast 
sie� kanalizacyjna liczy 117,1km. Miasto skanalizowane jest w prawie 100%, oczyszczalnia 
na której oczyszczane s� �cieki z miasta zlokalizowana jest poza miastem, na terenie gminy 
wiejskiej �widnica w Zawiszowie. 
 

1.3  Aktualny stan prawny i organizacyjny gospodarki odpadami  oraz planów 
gospodarki odpadami 

Ogólne zasady ochrony �rodowiska, które powinny by� przestrzegane w gospodarce 
odpadami, wynikaj� z ustawy Prawo ochrony �rodowiska [ii], wymienia si� je poni�ej: 

• zasada zintegrowanego podej�cia do ochrony �rodowiska jako cało�ci - ochrona 
jednego lub kilku elementów przyrodniczych �rodowiska nie mo�e odbywa� si� 
kosztem innego lub innych, 

• zasada zapobiegania (prewencji), polegaj�ca na tym, �e ten kto podejmuje 
działalno�� mog�c� negatywnie oddziaływa� na �rodowisko ma obowi�zek 
zapobiegania temu oddziaływaniu,  

• zasada przezorno�ci – podejmuj�cy działalno��, której negatywne oddziaływanie na 
�rodowisko nie jest jeszcze rozpoznane, ma obowi�zek, kieruj�c si� przezorno�ci�, 
podj�� wszelkie mo�liwe �rodki zapobiegawcze, 

• zasada „zanieczyszczaj�cy płaci” – ka�dy, kto powoduje szkod� w �rodowisku, w 
szczególno�ci jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usuni�cia tych szkód, a tak�e 
ten kto mo�e powodowa� szkody w �rodowisku ponosi koszty zapobiegania tym 
szkodom, w szczególno�ci zanieczyszczeniu �rodowiska, 

• zasada dost�pu obywateli do informacji o �rodowisku i jego ochronie na warunkach 
okre�lonych w ustawie Prawo ochrony �rodowiska, 

• zasada uwzgl�dniania wymaga� ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju 
podczas opracowywania polityk, strategii, planów, programów i projektów, a tak�e w 
działalno�ci inwestycyjnej, 

• prawo obywateli do uczestniczenia w post�powaniu w sprawie wydania decyzji z 
zakresu ochrony �rodowiska lub przyj�cia projektu polityki, strategii, planu lub 
programu, na zasadach okre�lonych w ustawie Prawo ochrony �rodowiska, 

• zasada, �e decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotycz�cych ochrony 
�rodowiska jest niewa�na, 

• zasada, �e podmioty korzystaj�ce ze �rodowiska oraz organy ochrony �rodowiska s� 
obowi�zane do stosowania metodyk referencyjnych, je�eli metodyki takie zostały 
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okre�lone na podstawie ustaw, przy czym dopuszczalne jest stosowanie innej 
metodyki pod warunkiem udowodnienia równowa�no�ci jej wyników. 

Z ustawy o odpadach wynikaj� nast�puj�ce zasady gospodarki odpadami: 
• zasada przestrzegania hierarchii post�powania z odpadami, tj. w pierwszej kolejno�ci 

zapobieganie wytwarzaniu odpadów, nast�pnie minimalizacja ich ilo�ci i szkodliwo�ci, 
odzysk (w tym recykling), unieszkodliwianie, a na ko�cu składowanie odpadów 
wcze�niej przekształconych, 

• zasada blisko�ci – odpady powinny by� w pierwszej kolejno�ci poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwianiu w miejscu wytworzenia, a je�eli nie jest to mo�liwe, to 
uwzgl�dniaj�c najlepsz� dost�pn� technik�, powinny by� przekazywane do najbli�ej 
poło�onych miejsc, w których mog� zosta� poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, 

• rozszerzona odpowiedzialno�� producenta – nie tylko za odpady wytworzone w 
procesie produkcyjnym, ale tak�e za odpady powstaj�ce podczas u�ytkowania oraz 
po zu�yciu produktów.  

Polska jako kraj przyst�puj�cy do UE, jest zobowi�zana do utworzenia i utrzymania 
zintegrowanej i wystarczaj�cej sieci instalacji i urz�dze� do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, spełniaj�cej wymagania okre�lone w przepisach ochrony �rodowiska. 

Zasada ta nie dotyczy bezpo�rednio powiatów, jednak przynajmniej w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi i osadami �ciekowymi nale�y d��y� do utworzenia w ka�dym 
powiecie (ewentualnie wspólnie z innymi powiatami) podstawowej sieci instalacji i urz�dze� 
do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, pozostawiaj�c jedynie specyficzne 
zagadnienia do rozwi�zania w szerszej skali (na poziomie miedzypowiatowym, wojewódzkim 
lub krajowym) – np. w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych. 

2. Analiza stanu aktualnego 

2.1. Odpady z sektora komunalnego 

Diagnoz� aktualnego stanu gospodarki odpadami przeprowadzono na podstawie studiów 
dost�pnych materiałów �ródłowych, wizji lokalnych, ankietyzacji miasta . 

2.1.1. Bilans ilo�ciowy i jako�ciowy odpadów 

W ramach niniejszego opracowania, dla okre�lenia ilo�ci odpadów wytwarzanych w mie�cie 
wykorzystano: 

��dane uzyskane podczas ankietyzacji gmin, przeprowadzonej w pierwszej połowie 
2002 r. oraz w ramach spotka� latem  2003 roku,  

��dane statystyczne dotycz�ce ilo�ci odpadów wywiezionych z poszczególnych 
powiatów, zawarte w roczniku statystycznym województwa dolno�l�skiego 2002 
oraz w roczniku statystycznym ochrony �rodowiska 2002 w Polsce, 

��jednostkowe wska�niki wytwarzania odpadów, zawarte w KPGO oraz w 
wojewódzkiej strategii gospodarki odpadami komunalnymi, 

��dane zawarte w sprawozdaniach za rok 2002 zło�onych marszałkowi 
województwa przez wytwarzaj�cych odpady oraz przedsi�biorców prowadz�cych 
działalno�� w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania 
odpadów,  

��dane zawarte w sprawozdaniach zło�onych za 2002 rok przez zarz�dzaj�cych 
składowiskami dla potrzeb naliczenia opłaty składowiskowej, 

��dane przekazane przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w lutym 2004 r., 
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��dane przekazane przez ALTVATER Sulo Sp. z o.o. w lutym 2004r. 

2.1.1.1. Bilans na podstawie ilo�ci odpadów przekazanych na składowisko w Zawiszowie  

 
Zmieszane odpady komunalne z miasta �widnicy trafiaj� na składowisko odpadów w 
Zawiszowie. Obiekt ten ma zasi�g regionalny dlatego składowane s� tu odpady równie� 
spoza terenu miasta a nawet powiatu. Na podstawie danych przekazanych przez podmioty 
odbieraj�ce zmieszane odpady komunalne oraz administratora składowiska w Zawiszowie 
Przedsi�biorstwo Utylizacji odpadów Sp. z o.o. ustalono, i� w 2002 r. zdeponowano z terenu 
miasta 27,44 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych. 
Daje to �redni wska�nik wytwarzania odpadów przypadaj�cy na jednego mieszka�ca 447 kg 
w skali roku. 

2.1.1.2. Bilans na podstawie zało�e� z krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) 

 

W celu zweryfikowania danych ilo�� odpadów wytworzonych przez mieszka�ców miasta 
obliczono na podstawie  wska�ników wytwarzania odpadów przyj�tych w planie 
wojewódzkim , na podstawie  KPGO, wynosz�ce w roku 2000: 

��dla gmin miejskich – 426 kg/M rok, 
��dla gmin wiejskich – 224 kg/M rok. 

 dla roku 2003 wska�niki nagromadzenia w zale�no�ci od charakteru gminy wynosiły: 
��dla gmin miejskich – 448 kg/M rok, 
��dla gmin wiejskich – 255 kg/M rok. 
 

Miasto �widnic� zamieszkuje ponad 61 tys. mieszka�ców, zatem bior�c pod uwag� 
wska�niki wytwarzania odpadów zgodnie z KPGO ł�czna szacowana ilo�� odpadów 
komunalnych wytworzona w 2003 r. wyniosła ok. 27,32 Mg. 
Zatem porównuj�c ilo�� oszacowan� na podstawie KPGO z ilo�ci� zbilansowan� na 
podstawie ilo�ci odpadów składowanych powstaje niewielka ró�nica stanowi�ca bł�d  poni�ej 
0,5%. Weryfikacja ta potwierdza słuszno�� i realno�� zało�e� KPGO. Dlatego nale�y 
przypuszcza� i� dalsze prognozy i szacunki obarczone b�d� niewielkim bł�dem. 

Tabela 3 Całkowita i jednostkowa masa odpadów wytwarzanych w mie�cie �widnica w 
porównaniu do powiatu �widnickiego. 

 masa odpadów, 
Mg/rok 

wska�nik wytwarzania, 
kg/M rok 

miasto 27 320 448 
powiat 65 325 389 
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Rysunek 2 Odpady komunalne wytwarzane i jednostkowy wska�nik wytwarzania – miasto 
�widnica na tle innych gmin powiatu �widnickiego 

Odpady komunalne wytworzone na terenie miasta �widnicy stanowi� blisko 42% ł�cznej 
ilo�ci wytwarzanych odpadów komunalnych z terenu powiatu �widnickiego. Wyró�niono 18 
specyficznych strumieni odpadów komunalnych, pochodz�cych z gospodarstw domowych, 
jak i innych �ródeł (tabela 4). W szczególno�ci wyodr�bniono surowce wtórne (papier, 
tworzywa sztuczne, szkło, metale) pochodz�ce z opakowa� oraz z pozostałych �ródeł. 

Tabela 4  Wska�niki wytwarzania odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i 
wiejskich wg Planu Krajowego Gospodarki Odpadami dla 2003r. 

frakcja 
tereny 

miejskie 
tereny 

wiejskie 
województwo 
dolno�l�skie 

domowe odpady organ. 94 26 74 
odpady zielone 10 5 9 

papier i karton nieopak. 30 12 25 
opakowania papierowe 34 16 29 

opakowania kompozytowe 5 2 5 
tworzywa szt. nieopak. 49 23 41 

opakowania z tworzyw szt. 21 11 18 
szkło nieopakowaniowe 2 1 2 

opakowania szklane 34 20 30 
metale 13 5 11 

opakowania stalowe 7 3 6 
opakowania aluminiowe 1 0,3 1 

odpady tekstylne 12 6 10 
odpady mineralne 14 13 14 

drobna frakcja popiołowa 45 36 42 
odpady wielkogabarytowe 23 20 22 
gruz, odpady budowlane 49 53 50 
odpady niebezpieczne 3 2 3 

razem 448 255 392 
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Rys. 3 Skład morfologiczny odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich oraz 

�rednia w województwie dolno�l�skim(% masy) 

Tabela 5  Skład morfologiczny odpadów komunalnych w zale�no�ci od miejsca 
wytwarzania. (% masy) 

frakcja miasto wsie 
biofrakcja 23,71 11,61 

papier 17,84 12,50 
tworzywa 
sztuczne 15,02 12,50 

tekstylia 2,82 2,23 
szkło 7,04 8,93 

metale 4,46 3,13 
mineralne 23,71 41,52 

wielkogabarytowe 4,69 6,70 
niebezpieczne 0,70 0,89 

2.1.2. Zbieranie i odbieranie odpadów 

Ustawa o odpadach [i] okre�la poj�ciem zbierania odpadów ka�de działanie, a w 
szczególno�ci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
Zgodnie ze znowelizowan� ustaw� o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach [iv], dla 
odpadów komunalnych stosuje si� poj�cie odbierania odpadów od wła�cicieli nieruchomo�ci 
(obejmuje ono usuwanie odpadów z pojemników oraz transport do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania). Gmina powinna zapewni� mieszka�com okre�lone warunki utrzymania 
czysto�ci i porz�dku, a tak�e jest odpowiedzialna za przej�cie obowi�zków usuwania 
odpadów, w przypadku gdy mieszka�cy nie spełniaj� go lub spełniaj� niezgodnie z ustaw�. 

W tym celu:  
��rada miejska ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czysto�ci i 

porz�dku na terenie gminy, dotycz�ce m.in. prowadzenia we wskazanym zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urz�dze� przeznaczonych do 
zbierania tych odpadów oraz cz�stotliwo�ci i sposobu ich pozbywania, 
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��prezydent miasta, mo�e wyda� zezwolenie przedsi�biorcom, którzy spełniaj� 
wszystkie okre�lone prawnie wymogi na prowadzenie działalno�ci w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci,  

��prezydent  mo�e ogłosi� przetarg na wykonywanie usług na terenie gminy lub jej 
cz��ci (po przej�ciu od wła�cicieli nieruchomo�ci, w drodze referendum, ich 
obowi�zków dotycz�cych utrzymania czysto�ci i porz�dku).  

 

Na terenie miasta �widnicy odbiorem zmieszanych odpadów  komunalnych zajmuj� 
si� podmioty posiadaj�ce zezwolenie prezydenta miasta �widnicy wydane na 
podstawie  ustawy o utrzymaniu porz�dku i czysto�ci w gminach [iv] 

Poni�ej przedstawia si� wykaz podmiotów posiadaj�cych zezwolenie na odbiór odpadów 
komunalnych na terenie miasta �widnicy (stan na 17.02.2004r. [12]): 

��Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. �widnica, 

��Altvater SULO Polska Sp. z o.o., Krapkowice, 

��Wałbrzyskie Przedsi�biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Wałbrzych, 

��Trans-Formers sp. zo.o., Wrocław, 

��PPHU Olech, Sławomir Olech, �widnica,  

��PPHU „Malwa” Krystyna Niciarz, �widnica, 

��„ADA-WA” Adam Pancerz, �widnica, 

��Wrocławskie Przedsi�biorstwo Oczyszczania S.A., Wrocław, 

��Barbara Król, �widnica, 

��„Farma Miejska” Maciej Karpi�ski, �widnica, 

��„Transus” Sp. z o.o., �widnica, 

���PWiK Sp. z o.o., �widnica, 

��Jan Marciniszyn, �widnica, 

��Przedsi�biorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel, Oława, 

��Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Wałbrzych, 

��Zakład Usług Porz�dkowych „Jedynka” ,�widnica, 

��Zakład Usług Porz�dkowych nr 2, �widnica, 

��„GIMEL” Bo�ena Szynalska, Wrocław, 

 

Tylko Wałbrzyskie Przedsi�biorstwo Oczyszczania  Sp. z o.o.  posiada bezterminow� 
decyzje na odbiór odpadów komunalnych , pozostałym podmiotom wyznaczono termin 
obowi�zywania zezwolenia na 30.06.2004 r.  

 Ludno�� miasta w 98% w ostatnich latach obsługiwana była przez dwa podmioty: ZOM Sp. 
z o.o. oraz przez ALTVATER Sulo Sp.  z o.o.  
 

Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje si� pojemniki o pojemno�ci i w 
ł�cznej ilo�ci  (obsługiwanych przez ALTVATER Sp. z o.o. oraz ZOM Sp. z o.o.) : 

��110 dm3-  3550 szt., 

��240dm3 – 474 szt., 

��660dm3  - 18 szt,  
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��1100 dm3 – 820 szt, 

��KP-7 – 7m3  – 130 szt.  

Pojemniki 110 dm3 stosowane s� w zabudowie indywidualnej, pozostałe w zbiorowej. 

Mieszka�cy obsługiwani przez ZOM Sp. z o.o. dzier�awi� pojemniki od firmy, natomiast w 
przypadku ALTVATER Sulo Sp. z o.o. pojemniki s� własno�ci� firmy a mieszka�cy z tego 
tytułu nie ponosz� �adnych kosztów. 

Trudno jednoznacznie okre�li� w jakim stopniu mieszka�cy miasta posiadaj� podpisane 
umowy na odbiór odpadów komunalnych ze wzgl�du na liczno�� podmiotów zajmuj�cych si� 
odbiorem odpadów komunalnych,  szacuje si� jednak i�  ok. 96% mieszka�ców zawarła tak� 
umow�.    

2.1.3. Selektywna zbiórka  

Szacuje si� (tabela 4), �e odpady komunalne z miasta zawieraj� w swym składzie frakcje 
surowcowe w ilo�ciach około: 

��14,3  % papieru – 3903 Mg, w tym 2073 Mg opakowa�, 
��1,1% opakowa� kompozytowych – 305 Mg, 
��15,6 % tworzyw sztucznych  – 4269 Mg, w tym 1280 Mg opakowa�, 
��8,0% szkła  – 2196 Mg, w tym 2073 Mg opakowa�, 
��4,7% metali  – 1280 Mg, w tym 488 Mg opakowa�. 

W bilansie nie uwzgl�dniono opakowa� z drewna i tekstyliów, które nie wyst�puj� raczej w 
odpadach komunalnych.  

Odpady te, gromadzone selektywnie klasyfikowane s� w grupie 15, podgrupie 15 01 (odpady 
opakowaniowe) oraz w grupie 20, podgrupie 2001 (odpady komunalne segregowane i 
gromadzone selektywnie z wył�czeniem odpadów opakowaniowych).  

Pozostałe po selektywnej zbiórce frakcje surowcowe, zawarte w zmieszanych odpadach 
komunalnych, s� klasyfikowane jako odpady komunalne i wchodz� w skład zmieszanych 
odpadów oznaczonych kodem 20 03 01. Frakcje surowcowe wtórnie wydzielenie z odpadów  
zmieszanych klasyfikowane s� w grupie 19, podgrupie (1912 - odpady z mechanicznej 
obróbki odpadów). 

2.1.3.1. Przyj�ty system zbiórki 

 

Na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów prowadzona była od kilku lat, jednak od 2003 
r. nast�piło pewne usystematyzowanie, od tego� roku miasto podpisało umow� na 
prowadzenie selektywnej zbiórki przez dwa niezale�ne podmioty : ZOM Sp. z o.o. oraz 
ALTVATER Sulo Sp. z o.o. 
 
Do selektywnej zbiórki stosowane s� pojemniki: 

��kolor �ółty poj. 2,5 m3 –  tworzywa sztuczne, 

��kolor niebieski poj. 2,5 m3 – makulatura, 

��kolor zielony poj. 1,5 m3 – szkło kolorowe, 

��kolor bialy poj. 1,5 m3 – szkło białe. 
 

W  styczniu 2003 roku firma ZOM Sp. z o.o. rozmie�ciła 44 gniazda do selektywnego 
zbierania odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Ł�cznie  rozstawiono 133 
pojemniki, stare pojemniki do selektywnej zbiórki znajduj�ce si� na terenie miasta zostały 
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zebrane i złomowane. Obecnie zbiórka szkła białego i kolorowego prowadzona jest w 
jednym pojemniku. Segregacja oraz inne działania,  przed przekazaniem odzyskanych 
surowców do odbiorców, przeprowadzone s� na terenie składowiska odpadów w 
Zawiszowie.  

 
Na terenie osiedla Młodych oraz osiedla Zarzecze  selektywn� zbiórk� od stycznia 2003 
prowadzi ALTVATER Sulo z Krapkowic, w 13 punktach zbiórki ustawiono zestawy 3 
pojemników w których selektywnie zbierane s� szkło, papier i tworzywa sztuczne.  
 
Obecnie 1 punkt gromadzenia odpadów przypada na ponad 1000 osób. Oszacowano i� w 
skali miasta tylko ok. 50% ludno�ci ma swobodny dost�p do punktów selektywnej zbiórki. 
Zał�czniki 1 i 2 przedstawiaj� wykaz lokalizacji punktów selektywnego gromadzenia 
odpadów przekazan� przez podmioty obsługuj�ce zbiórk�. 

2.1.3.2.  Efekty zbiórki. 

Tabela 6 Efekty selektywnej zbiórki w mie�cie �widnica w 2002 r. wg informacji 
przekazanych do WFO�iGW.  

ilo�� odpadów, Mg gmina rodzaj 
odpadu zebranych przekazanych 

do odzysku 
tworzywa 
sztuczne 0,247 0,247 

papier i 
tektura 2,98 2,98 

�widnica - 
miasto 

szkło 11,66 11,66 
 
 
Efekty selektywnej zbiórki prowadzonej w 2003 przedstawiono w poni�szej tabeli. 

Tabela 7 Efekty selektywnej zbiórki w 2003 r. wg informacji przekazanych przez podmioty 
prowadz�ce  zbiórk� 

frakcja ZOM Sp. z o.o. 
, Mg 

ALTVATER 
Sulo Sp. z o.o. 

, Mg 
ł�cznie, Mg kg/Ma 

szkło 47,0 15,3 62,3 1,02 
tworzywa szt. 53,0 20,11 73,11 1,19 

papier 65,0 12,5 77,5 1,27 
 
Zatem na szacowane wytworzone w obr�bie miasta odpady opakowaniowe w ilo�ci ponad 
6219 Mg zebrano 212,91 Mg, co stanowi ok. 3,4 % z czego do recyklingu przekazano 140,72 
Mg. W porównaniu z rokiem 2002 gdzie z terenu miasta zebrano tylko 14,88 Mg odpadów 
opakowaniowych wida� jednak znacznie lepsze rezultaty.  

Dla porównania, w 2002 w województwie dolno�l�skim zbiórk� prowadziło 56 gmin, które 
zebrały ł�cznie 2596,6 Mg odpadów opakowaniowych, z czego przekazały do odzysku i 
recyklingu 2270,5 Mg. Stanowi to w skali województwa około 0,8 kg zebranych surowców na 
mieszka�ca.  
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2.1.3.3. Podmioty odbieraj�ce surowce wtórne 

 

Zgodnie z umowami zawartymi pomi�dzy miastem a podmiotami prowadz�cymi selektywn� 
zbiórk�, prowadz�cy zbiórk� zarz�dza pozyskanymi odpadami segregowanymi.  

ZOM Sp. z o.o. posiada podpisane umowy na odbiór surowców wtórnych z: 

��Recykling Centrum Sp. z o.o. ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław  - szkło, 

��Polowat ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko Biała – tworzywa sztuczne, 

��STALMET oddział Wałbrzych ul. Skar�yska 3, 58-300 Wałbrzych – papier. 

 

ALTVATER SULO Sp. z o.o. przekazuje wysegregowane surowce wtórne m.in. do; 

��POLOWAT  ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko Biała – tworzywa sztuczne, 

��PACKPROFIL Sp. z o.o.- ul. Zakładowa 3, 47-100 Kolonowskie – papier, 

��Jedlice S.A. Huta Szkła Grupa Warta Glass –46-040 Jedlice - szkło. 

 

2.1.4.   Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Odpady wielkogabarytowe, odbierane s� najcz��ciej przy okazji odbierania pozostałych 
odpadów, czyli metod� „wystawki”, obok standardowego pojemnika na odpady.  Ponadto 
odpady wielkogabarytowe odbierane s� od mieszka�ców na zlecenie. Odpady te trafiaj�ce 
na składowisko w Zawiszowie s� przeznaczane do rozbiórki i tylko elementy nie b�d�ce 
surowcami wtórnymi trafiaj� do składowania. 

2.1.5  Osady �ciekowe 

 
Miasto �widnica jest prawie w 100% skanalizowane, jednak oczyszczalnia �cieków 
obsługuj�ca ludno�� miasta zlokalizowana jest na terenie gminy wiejskiej �widnica  w 
Zawiszowie.  
Oczyszczalnia obsługuje ludno�� miasta i gminy �widnica, w sumie około 69000 
mieszka�ców, przyjmuj�c ok. 16300 m3/d �cieków. 
W procesach oczyszczania, w skali roku powstaj� odpady w postaci: 

��osadów �ciekowych - w ilo�ci 918  Mg s.m., co stanowi 4590 Mg o uwodnieniu 80 %, 
��skratek - 87,6 Mg, 
��piasku 81,73 Mg.  

W osadach ze �widnicy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawarto�ci chromu, 
niklu i cynku dla osadów stosowanych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele 
rolne, a cynku tak�e w odniesieniu do rekultywacji gruntów na cele nierolne. Z tego wzgl�du 
powstała instalacja do unieszkodliwiania osadów �ciekowych zlokalizowane w obr�bie 
oczyszczalni.  
 
Szczegółowe informacje na temat oczyszczalni �cieków w Zawiszowie oraz prognozy ilo�ci 
odpadów wytwarzanych w jej obr�bie, zostały przedstawione w planie gospodarki odpadami 
dla gminy wiejskiej �widnica, gdy� miejsce powstawania osadów znajduje si� na jej terenie. 
Na  terenie miasta �widnicy istnieje oczyszczalnia �cieków przemysłowych, b�d�ca 
w administracji „Art.-Eko” Utylizacja, Asenizacja, Recykling Sp. z o.o.  
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W procesach fizyko-chemicznych unieszkodliwia �cieki pochodz�ce w głównej mierze z 
galwanizerni. Przepustowo�� oczyszczalni wynosi ok. 400 m3/d. W wyniku procesów 
oczyszczania wytworzono w 2002 r. 726 Mg odpadów w postaci szlamów oraz metali 
�elaznych. Odpady te, zakwalifikowane jako inne ni� oboj�tne i niebezpieczne, składowano 
na składowisku Mo-BRUK w Wałbrzychu. 

 

2.1.6 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Odzysk odpadów komunalnych dotyczy zasadniczo czystych frakcji pochodz�cych z 
selektywnej zbiórki. Recyklingiem jest wykorzystanie np. papieru, szkła, tworzyw sztucznych 
lub metali w procesie produkcyjnym, w którym otrzymuje si� nowe materiały lub produkty o 
charakterze pierwotnym lub wtórnym. Kompostowanie lub fermentacja czystych frakcji 
odpadów, z wytworzeniem kompostu lub/oraz biogazu, zaliczane jest do procesów 
recyklingu organicznego. Odzysk energii z odpadów polega na ich wykorzystaniu jako �ródła 
energii, zast�puj�cego paliwa pierwotne. 

2.1.7  Unieszkodliwianie odpadów 

Na terenie miasta jedyn� instalacj� do unieszkodliwiania odpadów jest oczyszczalnia 
�cieków przedstawiona w pkt 2.1.5.  niniejszego planu. Zgodnie z pozwoleniem wydanym 
przez starost� �widnickiego, unieszkodliwiane s� odpady w postaci ciekłej , w poni�szej 
tabeli zestawiono rodzaje odpadów wraz z ilo�ciami unieszkodliwionymi w 2002 r. 

Tabela 8 Rodzaje odpadów wraz z ilo�ciami unieszkodliwione na oczyszczalni �cieków      
„Art.-Eko” Utylizacja, Asenizacja, Recykling Sp. z o.o. zgodnie ze 
sprawozdaniem przekazanym marszałkowi województwa za 2002r. (* oznacza 
odpad niebezpieczny) 

kod 
odpady rodzaj odpadu ilo��, Mg 

060101* Kwas siarkowy i siarkawy 5,250 

060201* Wodorotlenek wapniowy 376,000 

060204* Wodorotlenek sodowy i potasowy 1,030 

060405* Odpady zawieraj�ce inne metale ci��kie 0,350 

080116 Szlamy wodne zawieraj�ce farby i lakiery inne ni� wymienione w 08 
01 15 5,560 

080119* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawieraj�ce rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 1,800 

080120 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne ni� wymienione w 08 01 19 15,915 

110105* Kwasy trawi�ce 11,15 

110107* Alkalia trawi�ce 346,845 

110108* Osady i szlamy z fosforanowania 87,850 

110111* Wody popłucze zawieraj�ce substancje niebezpieczne 149,90 

110112 Wody popłucze inne ni� wymienione w 11 01 11 613,360 

110199 Inne nie wymienione odpady 13,000 

120108* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawieraj�ce 8,540 
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chlorowce 

120109* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawieraj�ce 
chlorowców 2696,961 

120114* Szlamy z obróbki metali zawieraj�ce substancje niebezpieczne 34,262 

120115 Szlamy z obróbki metali inne ni� wymienione w 12 01 14 4,877 

120117 Odpady poszlifierskie inne ni� wymienione w 12 01 16 1,600 

120118* Szlamy z obróbki metali zawieraj�ce oleje (np. szlamy z szlifowania, 
gładzenia i pokrywania) 819,019 

120120* Zu�yte materiały szlifierskie zawieraj�ce substancje niebezpieczne 0,269 

120301* Wodne ciecze myj�ce 226,000 

130104* Emulsje olejowe zawieraj�ce zwi�zki chlorowcoorganiczne 2,050 

130105* Emulsje olejowe nie zawieraj�ce zwi�zków chlorowcoorganicznych 325,400 

130204* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawieraj�ce 
zwi�zki chlorowcoorganiczne 12,000 

130205* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawieraj�ce 
zwi�zków chlorowcoorganicznych 7,500 

130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 21,172 

130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 306,485 

130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 32,000 

160606* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 0,800 

160708* Odpady zawieraj�ce rop� naftow� lub jej produkty 14,034 

190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawieraj�ce 
wył�cznie oleje jadalne i tłuszcze 33,000 

190810* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne ni� 
wymienione w 19 08 09 13,810 

200130 Detergenty inne ni� wymienione w 20 01 29 2,000 

suma 6189,789 

 

 Ł�cznie  unieszkodliwiono ponad 6,19 tys. Mg ciekłych odpadów z czego odpadów 
niebezpiecznych 5,50 tys. Mg. 

Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta składowane s� bez przetworzenia na 
składowisku odpadów w Zawiszowie. 

2.1.7.1. Składowisko odpadów komunalnych 

 
Składowisko obsługuje gminy powiatu �widnickiego, a tak�e miasta: Wrocław, Wałbrzych 
i Dzier�oniów. 
 
Składowisko jest typu podpoziomowo-nadpoziomowego, a jego eksploatacja trwa od 2001 
roku. Powierzchnia przeznaczona do składowania wynosi 6,7 ha, a cały obiekt zajmuje 14,91 
ha. 
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Składowisko podzielone jest na kwatery: 
��kwatera nr I o powierzchni 38000 m2 poło�ona najbli�ej zabudowy mieszkalnej 

wsi Sulisławice, 
��kwatera nr II o powierzchni 23000 m2 poło�ona w odległo�ci co najmniej 300 m 

od najbli�szej zabudowy wsi, 
��kwatera III o powierzchni 8000 m2 w odległo�ci co najmniej 350 m od 

najbli�szej zabudowy. 
 

Składowisko projektowano na okres 30 lat. Jest to obiekt nowoczesny, w pełni 
zabezpieczony przed oddziaływaniem na �rodowisko. Wyposa�ony został w wag� 
samochodow�, brodzik dezynfekcyjny, kompaktor, zbiornik odcieków, przepompowni� 
odcieków i system odgazowuj�cy zło�e.  

Obecnie  kwatera nr II została ju� zamkni�ta oraz  wst�pnie zrekultywowana w niedalekiej 
przyszło�ci wprowadzone b�dzie, zgodnie z projektem, wykorzystanie gazu. Mo�liwe jest 
zainstalowanie własnych agregatów pr�dotwórczych na składowisku. S�siaduj�ca ze 
składowiskiem oczyszczalnia �cieków «  Bystrzyca » jest w trakcie budowy instalacji do 
odsiarczania i odwadniania biogazu z Wydzielonej Komory Fermentacji (WKF) oraz jego 
wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb suszenia i rozkładu 
pirolitycznego osadów �ciekowych. Powstała tym samym unikalna szansa wspódziałania 
obydwu podmiotów dla wspólnego zagospodarowania gazu ze składowiska i z fermentacji 
osadów w oczyszczalni, co pozwoliłoby obydwu stronom osi�gn�� wymierne korzy�ci 
ekonomiczne.   
 
Aktualnie kwater� nr I przygotowano do deponowania odpadów. Trwaj� prace nad 
uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego dla obiektu.  
Rocznie na składowisku deponowanych jest ponad 100 tys. Mg z grupy 20. 
W wyniku nowego bardzo szczegółowego udokumentowania warunków geologicznych 
podło�a składowiska okazało si� mo�liwe zwi�kszenie jego pojemno�ci do około 1 600 000 
m3. 
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Rysunek 4  Lokalizacja składowiska odpadów w Zawiszowie.  

2.1.7.2. Instalacje do odzysku odpadów 

Z terenu miasta �widnicy w sprawozdaniu zło�onym marszałkowi województwa za 2002 r. 
tylko 2 podmioty zgłosiły  odzysk odpadów. 

Lear Corporation Sp. z o.o. w 2002 r. poddał procesom odzysku 278,1 Mg odpadów odzie�y 
(oznaczone kodem200110) oraz 2550,5 Mg odpadów z przetworzonych włókien tekstylnych 
(oznaczone kodem 040222). Proces przeprowadzono w linii do wytwarzania  włóknin marki 
Poroso o mocy przerobowej 3000 Mg/rok. 

Ponadto na składowisku w Zawiszowie odzyskano ł�cznie 1572,39 Mg odpadów , w tym w 
najwi�kszej ilo�ci odzyskano odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 
odpadu 170101) o ł�cznej masie ponad  1,3 tys. Mg. 

2.1.8. Odpady niebezpieczne w�ród komunalnych 

Wg KPGO �rednie jednostkowe ilo�ci komunalnych odpadów niebezpiecznych wynosz� 3 
kg/Ma dla terenów miejskich oraz 2 kg/Ma dla terenów wiejskich.  

Skład odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych nie był dotychczas przedmiotem 
�adnych szczegółowych bada� krajowych. Katalog odpadów zawiera list� selektywnie 
gromadzonych odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, podaje si� 
j� w tabeli 9 wraz z zalecanymi metodami post�powania z poszczególnymi odpadami. 
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Tabela 9 Lista selektywnie zbieranych odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach 
komunalnych oraz zalecane metody post�powania 

Kod Rodzaj odpadu Zalecane metody post�powania 

20 01 13 Rozpuszczalniki 
Odzysk poprzez destylacj� (R2), odzysk energii (R1) lub 

unieszkodliwianie poprzez przekształcanie termiczne (D10), 
typ spalarni zale�ny od zawarto�ci chlorowcopochodnych 

20 01 14 Kwasy 
Regeneracja (R6) lub unieszkodliwianie poprzez 

przekształcanie fizyczne i /lub chemiczne (D9), ewentualnie 
ł�cznie z odpadem 20 01 15 

20 01 15 Alkalia 
Regeneracja (R6) lub unieszkodliwianie poprzez 

przekształcanie fizyczne i /lub chemiczne (D9), ewentualnie 
ł�cznie z odpadem 20 01 14 

20 01 17 Odczynniki fotograficzne Odzysk (R3, R5) i/lub unieszkodliwianie poprzez 
przekształcanie fizyczne i /lub chemiczne (D9) 

20 01 19 
�rodki ochrony ro�lin II i II klasy toksyczno�ci 
(bardzo toksyczne i toksyczne herbicydy lub 

insektycydy) 

Unieszkodliwianie poprzez przekształcanie termiczne (D10), 
typ spalarni zale�ny od zawarto�ci chlorowcopochodnych 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawieraj�ce rt�� 

Odzysk (R4) i/lub unieszkodliwianie poprzez przekształcanie 
fizyczne i/lub chemiczne (D9) 

Separacja rt�ci, szkła, cz��ci metalowych w celu odzysku 
(R11), unieszkodliwianie pozostało�ci (D5, D9) 

20 01 23 Urz�dzenia zawieraj�ce freony 

Demonta� urz�dze�, odzysk odpadów u�ytkowych (R14), 
unieszkodliwianie odpadów zawieraj�cych freony poprzez 

przekształcanie termiczne w spalarni dla odpadów 
zawieraj�cych chlorowcopochodne (D10) 

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne ni� wymienione w 20 01 
25 (niejadalne) 

Odzysk energii (R1) lub unieszkodliwianie poprzez 
przekształcanie termiczne (D10) 

20 01 27 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i �ywice zawieraj�ce substancje 
niebezpieczne 

Odzysk energii (R1) lub unieszkodliwianie poprzez 
przekształcanie termiczne (D10), typ spalarni zale�ny od 

zawarto�ci chlorowcopochodnych 

20 01 29 Detergenty zawieraj�ce substancje 
niebezpieczne Unieszkodliwianie poprzez przekształcanie termiczne (D10) 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Unieszkodliwianie poprzez przekształcanie termiczne (D10) 

20 01 33 

Baterie i akumulatory ł�cznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 160601, 

160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie 
i akumulatory zawieraj�ce te baterie 

Odzysk (R4) i/lub unieszkodliwianie poprzez przekształcanie 
fizyczne i /lub chemiczne (D9) 

Odzysk ołowiu, kwasu siarkowego, tworzyw sztucznych 

20 01 35 

Zu�yte urz�dzenia elektryczne i elektroniczne 
inne ni� wymienione w 200121 i 200123 
zawieraj�ce niebezpieczne składniki (w 

szczególno�ci tymi składnikami mog� by� 
akumulatory i baterie wymienione w 1606 i 

oznaczone jako niebezpieczne, przeł�czniki 
rt�ciowe, szkło a lamp kineskopowych i inne 

szkło aktywne, itp.) 

Odzysk (R4, R14) i/lub unieszkodliwianie poprzez 
przekształcanie fizyczne i /lub chemiczne (D9) 

 
Demonta� urz�dze�, segregacja cz��ci, odzysk i/lub 

unieszkodliwianie poszczególnych elementów 

20 02 37 Drewno zawieraj�ce substancje 
niebezpieczne 

Odzysk energii (R1) lub unieszkodliwianie poprzez 
przekształcanie termiczne (D10), typ spalarni zale�ny od 
zawarto�ci chlorowcopochodnych oraz metali ci��kich 

2.1.8.1. Aktualny stan zbiórki i zagospodarowania 

 

Na terenie miasta nie został wprowadzony �aden system zbiórki odpadów niebezpiecznych z 
odpadów komunalnych.  

Mimo wysokich kosztów, jakie trzeba ponie�� na zorganizowanie tej zbiórki, konsekwencje 
jej braku mog� by� powa�ne. Przede wszystkim odpady te maj� negatywny wpływ na 
ko�cowy strumie� odpadów do unieszkodliwiania. Wprowadzenie zbiórki odpadów 
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problemowych powoduje natomiast wzrost �wiadomo�ci mieszka�ców i umo�liwienie im 
decydowania o jako�ci �rodowiska.  

 

2.1.9 „Dzikie wysypiska odpadów’’ 

Na terenie miasta �widnicy nie zlokalizowano �adnego dzikiego wysypiska odpadów. 
Tego typu wysypiska s� identyfikowane przez stra� miejsk� i pracowników urz�du, 
 a nast�pnie usuwane, na zlecenie przez inne podmioty. 

2.1.10 Wykaz podmiotów prowadz�cych działalno�� w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

Tabela 10 Wykaz podmiotów posiadaj�cych zezwolenie starosty �widnickiego na transport   
odpadów komunalnych w powiecie �widnickim (stan na 31.07.2003). 

gmina podmiot 

�widnica miasto 

Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. �widnica 
Altvater SULO Polska Sp. z o.o. Krapkowice 

Wałbrzyskie Przedsi�biorstwo Oczyszczania sp. z o.o. 
Trans-Formers sp. z o.o. 

 

Tabela 11 Wykaz podmiotów posiadaj�cych zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w 
zakresie zbierania odpadów (stan na 31.07.2003). 

podmiot adres siedziby podmiotu, miejsce 
prowadzenia działalno�ci 

zbieranie wybranych 
odpadów z grup... 

ART-EKO, Asenizacja, Utylizacja, 
Recykling, Spółka z o.o. 

�widnica ul. Szarych Szeregów 
16/18  

02,03,07,10,12,15, 
16,17,19,20 

Da.Ja.Ma s.c. M.D.J. Dybał �widnica, ul. Henryka Pobo�nego 
23 16 

DOMAT Sp. z o.o. �widnica, ul. 	eromskiego 2 17 
EKO-WOD Spółka z o.o. �widnica, ul.Towarowa 12-14 16 

ENERGO-INSTAL Spółka z o.o. �widnica, ul. Łukasi�skiego 26 12,13 
P.H.U.P.RAF Spółka z o.o. �widnica, ul. Kusoci�skiego 6 09 

PAP-TRANS Usługi. 
Transport., Skup i Sprzeda� 

Surowców Wtórnych 
�widnica, ul. Głowackiego 3 15 

PH-U S.C. 
Ireneusz i Małgorzata Stró�yk �widnica ,ul. Podchor��ych 12 16 

PKN ORLEN S.A. 
Oddział we Wrocławiu �widnica, ul. Szarych Szeregów 16 

Skup Metali Nie�elaznych i 
Surowców Wtórnych oraz Handel 
Detaliczny i Hurtowy Trawnikami 

wraz z Usługami Układania, 
Bolesław Uryasz 

�widnica, ul. Kliczkowska 56 17 

Tomasz Wodzi�ski, 
 Tomasz Cyrbes – TOM-MASZ s.c. �widnica, ul. Gdy�ska 15 16 

ZŁOMREX �widnica, ul. Towarowa 2 17 
Sklep Motoryzacyjny s.c. �widnica, ul. Kotlarska 7 16 
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Tabela 12 Wykaz podmiotów posiadaj�cych zezwolenie starosty �widnickiego oraz 
wojewody na prowadzenie działalno�ci w zakresie transportu odpadów (stan na 
31.07.2003). 

 
podmiot adres podmiotu grupa 

EKO-WOD Spółka z o.o. �widnica, ul. Towarowa 12-14 10,16,17 
P.H.U.P.RAF Spółka z o.o. �widnica, ul. Kusoci�skiego 6 09 

P.H.U.SCAN Wiesław Sikora, 
Mirosław Nowak �widnica, ul. Uła�ska 5/4 16 

Skup Metali Nie�elaznych i 
Surowców Wtórnych oraz handel 
Detaliczny i Hurtowy Trawnikami 

wraz z Usługami Układania, Bolesław 
Urysz 

�widnica, ul. Kliczkowska 56 13,16,17 

Zakład Usługowo Handlowy 
TRANSEL  Spółka z o.o. 

�widnica 
ul. Szarych Szeregów 16/18 13,15,16 

„AGROHANDEL”  �widnica, ul. Składowa 3 02,07,16 
 
 

Tabela 13 Wykaz podmiotów posiadaj�cych zezwolenie na  prowadzenie działalno�ci w 
zakresie odzysku odpadów(stan na 31.07.2003). 

 

 
 

Podmiot adres podmiotu adres 
działalno�ci grupa proces ilo�� w grupie, 

Mg 
04 R14 3000 LEAR Corporation 

Poland Spółka z o.o.- 
Oddział w �widnicy 

�widnica 
ul. Bystrzycka 9a  

20 R 4  

04  4000 Industrie Mauriizio 
Perruzzo Comfort  

Sp. zo.o.  

Bielsko Biała ul. 
Konwojowa 96 

�widnica 
ul. Bystrzycka 

9a 20  500 

 

2.1.11. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 

2.1.11.1. Odpady komunalne  

 

Zakresy zmienno�ci cen jednostkowych na terenie powiatu �widnickiego za opró�nienie 
najcz��ciej stosowanych pojemników w 2002 roku wynosiły: 

��pojemnik 110 dm3  3,00 - 4,50 zł 
��pojemnik 1100 dm3 27,70– 32,00 zł 
��pojemnik KP-7           150,0 – 170,0 zł 
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Na terenie miasta �widnicy jednym z dwóch znacz�cych  podmiotów prowadz�cych 
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych jest ZOM, który według przekazanych 
informacji pobierał w 2003 r. nast�puj�ce opłaty za prowadzone usługi: 

 
��pojemnik 110 dm3    - opró�niany 2 razy w miesi�cu – 7,64 zł, 

  - opró�niany 4 razy w miesi�cu – 14,16 zł, 
��pojemnik 1100 dm3 – opró�niany 1 raz w miesi�cu – 32,65 zł, 
��pojemnik KP-7          - opró�niany 1 raz w miesi�cu – 192,99 zł 

 
 Podstawowa cena wynosi 29,69 zł. za odbiór 1 m3 zmieszanych odpadów komunalnych. 
 
Ponadto ustalono równie� inne stawki wobec mieszka�ców spółdzielni mieszkaniowych. 
Istnieje mo�liwo�� odbioru pojemnika 1100 dm3 z gruzem, usługa taka kosztuje 135,00 zł. 

Cena za przyj�cie na składowisko odpadów w Zawiszowie wynosi 56,68 zł/Mg (w tym 
opłata tzw. składowiskowa 16,68 zł.) a wi�c jest stosunkowo niska, jednak pozyskane �rodki 
pozwalaj� w pełni realizowa� obowi�zki ustawowe nało�one na administratora składowiska  

Koszty rekultywacji składowiska, spełniaj�cej warunki rozporz�dzenia Ministra �rodowiska w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� składowiska, s� bardzo 
wysokie, szacuje si� je przynajmniej na ok. 1 mln zł za hektar powierzchni. Składowisko 
odpadów w Zawiszowie ma jednak dodatni bilans mas ziemnych, dlatego w przyszło�ci 
koszty zwi�zane z rekultywacj� nie b�d� a� tak wysokie.  

2.1.11.2. Koszty selektywnej zbiórki 

 
Ł�czny koszt zebrania i przekazania odpadów pochodz�cych z selektywnej zbiórki do 
odzysku wyniósł w 2002 roku w skali powiatu 77 336,83 zł.  
Miasto �widnica nie ponosi kosztów zwi�zanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki, 
jedynie podmioty z którymi podpisano umow� na �wiadczenie tego typu usług. 
ZOM Sp. z o.o. w �widnicy w zwi�zku z zakupem  120 pojemników do selektywnej zbiórki 
poniósł koszty w wysoko�ci 133 900 zł,  natomiast  ALTVATER Sulo Sp. z o.o. na zakup 36 
pojemników wydał  62177,1 zł. 
    �redni jednostkowy koszt poniesiony na zebranie i przekazanie do odzysku 1 Mg 
surowców wtórnych opakowaniowych na poziomie powiatu wyniósł w 2002 roku 1183,70 zł.  
(po odrzuceniu kosztów zbiórki tworzyw sztucznych w mie�cie �widnicy, ze wzgl�du na ich 
ekstremaln� warto��). 

 
 

Tabela 14 Koszty selektywnej zbiórki odpadów w powiecie �widnickim w 2002 r. 

 
Koszty 

Gmina Rodzaj odpadu 
całkowite zł jednostkowe 

zł/Mg 
tworzywa szt. 3 046,50 12 334,00 
papier, tektura 4 265,10 1 431,24 �widnica - miasto 

szkło 3 655,80 313,53 

Bardzo mało jest wiarygodnych danych dotycz�cych kosztów selektywnej zbiórki odpadów. 
Koszty te powinny obejmowa� zarówno bie��ce koszty obsługi systemu, jak i koszty obsługi 
kapitału zainwestowanego w t� zbiórk� (pojemniki, samochody do wywozu odpadów, 
miejsca wst�pnego sortowania lub linie sortownicze). Wpływy ze sprzeda�y zebranych 
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materiałów obni�aj� całkowite koszty selektywnej zbiórki. Dane podane przez gminy s� 
bardzo niespójne i odczuwa si� wra�enie, �e rzeczywiste koszty zbiórki selektywnej nie s� 
znane, albo s� ukrywane. Nie ulega �adnej w�tpliwo�ci, �e koszt selektywnej zbiórki 
znacznie przekracza wpływy ze sprzeda�y odzyskanych materiałów. Pomimo braku 
wystarczaj�cej liczby danych, obserwuje si�, wyst�puj�c� tak�e w innych regionach kraju, 
sytuacj�, �e wpływy ze sprzeda�y selektywnie zebranych materiałów stanowi� ok. 20-25 % 
kosztów tej zbiórki.  

Gminy upatruj� swoje szanse na zmniejszenie obci��enia kosztami selektywnej zbiórki w 
opłatach recyklingowych od organizacji odzysku za zebranie odpadów opakowaniowych. 
Organizacje odzysku zainteresowane s� du�ymi ilo�ciami selektywnie zbieranych materiałów 
o odpowiedniej czysto�ci. Du�e gminy mog� zapewni� takie ilo�ci, małym jest znacznie 
trudniej, co tak�e przemawia za organizowaniem wspólnej mi�dzygminnej gospodarki 
odpadami.  

Tabela 15  Przykładowe zestawienia kosztów selektywnej zbiórki (ł�cznie ze wst�pnym 
sortowaniem) oraz wpływów z tytułu sprzeda�y zgromadzonych materiałów 

 

 

        
2.2 Odpady z sektora gospodarczego 

2.2.1.  Charakterystyka podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta. 

Na terenie gminy na dzie� 31.12.2001 wg. GUS, zarejestrowanych  w KRUPGN REGON 
było 7528 podmiotów gospodarczych z czego w przemy�le 776, w budownictwie 682, handel 
i naprawy 2404, transport 561…. Najwi�ksz� liczb� podmiotów zarejestrowano w sektorze 

handlu i napraw (ponad 32%), działalno�� zwi�zan� z przemysłem posiada ok. 10% 
podmiotów… 

Do najwi�kszych przedsi�biorstw które w 2002 r. przekazały informacje do bazy SIGOP o 
ilo�ci wytworzonych odpadów nale�y zaliczy�: 

��Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w �widnicy Sp. z o.o.  (MZEC) - ul. Pogodna 1 , 
��Wagony �widnica S.A. -ul. Strzeli�ska 35, 
���widnickie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w �widnicy Sp. z o.o. - ul. 

Wrocławska 10, 
���widnickie Przedsi�biorstwo Budowlane - ul. Metalowców 14, 
��LEAR CORPORATION POLAND Sp. z o.o. - Zakład w �widnicy. 
��PAFAL S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej w �widnicy - ul. Łukasi�skiego 26, 
��Przedsi�biorstwo Pa�stwowe Komunikacji Samochodowej - ul. Kolejowa 3 , 
���FUP Z-d Pomp i Armatury Sp. z o.o. - ul. In�ynierska 8, 
��KLINGENBURG Sp. z o.o. - ul. Kliczkowska 30, 

 
Ponadto na terenie miasta znajduj� si� równie� zakłady produkcyjne: 

��ELMOT- DR Sp. z o.o. ,ul. Szarych Szeregów 16-18 
��PEBEK Sp. z o.o., ul. Ofiar O�wi�cimskich 21, 
��DIORA �widnica Sp. z o.o. - ul. Bystrzycka 34, 
��DOLMEB - ul. Westerplatte 55a.. 

Materiał Koszty zł/Mg Wpływy, zł/Mg 
Papier  303 – 567 58 - 100 
Butelki PET 2494 - 2550 473 - 700 
Szkło 200 – 555 10 - 125 
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2.2.2. Odpady wytwarzane 

Odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym (w przemy�le, rzemio�le i niektórych 
usługach) w skali województwa dolno�l�skiego stanowi� najwi�kszy strumie� wytwarzanych 
odpadów.  

Bilansu wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego, z terenu miasta dokonano na 
etapie tworzenia planu gospodarki odpadami powiatu �widnickiego na postawie danych:  
��pochodz�cych ze zbiorczych zestawie� danych o rodzajach i ilo�ci odpadów, o 

sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz�dzeniach słu��cych do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a tak�e ze zbiorczych zestawie� danych o 
osadach �ciekowych (za rok 2002 – baza wojewódzka - Urz�d Marszałkowski), 

��bazy SIGOP za rok 2002, 
��zawarte w decyzjach starostw powiatowych oraz urz�du wojewódzkiego udzielaj�cych 

pozwole� na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzaj�cych programy gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, a tak�e dane zawarte w informacjach, przesyłanych przez wytwórców 
odpadów do starostw powiatowych. 

 

2.2.2.1. Bilans ilo�ci wytwarzanych odpadów z sektora przemysłowego na podstawie bazy 
wojewódzkiej 

Zgłoszenia marszałkowi województwa dolno�l�skiego za rok 2002 zło�yło z powiatu 
�widnickiego  59 podmiotów wykazuj�c ł�cznie 158 994,216 Mg odpadów, z czego z terenu 
miasta �widnicy informacje przekazało 27 podmiotów wykazuj�c ł�cznie 20071,82 Mg 
odpadów w 81 rodzajach. 

Tabela 16 Wykaz ilo�ci odpadów wytworzonych na terenu miasta �widnicy i zgłoszonych 
marszałkowi województwa za 2002 r. z podziałem na grupy 

grupa ilo��, Mg 
03  - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury 830,42 

04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 394,42 
06 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 
chemii nieorganicznej 376 

07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej 9,267 

08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 61,101 

09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 1,8 
10 - odpady z procesów termicznych 10 839,24 
11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 
materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nie�elaznych 147,312 

12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 
tworzyw sztucznych 840,411 

13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył�czeniem olejów jadalnych oraz grup 
05, 12 i 19) 265,19 

14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wył�czeniem 
grup 07 i 08) 1,42 

15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nie uj�te w innych grupach 387,252 

16 - odpady nie uj�te w innych grupach 146,331 
17 -  odpady z budowy, remontów i demonta�u obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (wł�czaj�c gleb� i ziemi� z terenów zanieczyszczonych) 3786,749 

19 - odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych zagospodarowaniu odpadów, z 
oczyszczalni �cieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 888,87 

20 - odpady komunalne ł�cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 1096,04 
suma 20071,82 
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Analiza sprawozda� zło�onych marszałkowi województwa wykazała, i� najwi�cej odpadów 
wytworzono w grupie 10, a wi�c odpadów z procesów termicznych.  
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ze �widnicy, wytworzył na terenie miasta 
ł�cznie ponad 10834 Mg odpadów z grupy 10, czyli ponad 99,9% ł�cznej ilo�ci wytworzonej 
odpadów z grupy 10. Odpady z tej grupy stanowi� blisko 54% odpadów zgłoszonych 
marszałkowi województwa z terenu miasta �widnicy.  
Drug� licz� grup� odpadów wytwarzanych s� odpady z grupy 17, w jej obszarze ok. 62% 
ł�cznej ilo�ci zgłosiły  Wagony �widnica S.A.  
Pozostałe poszczególne grupy  (poza 20) nie przekraczaj� 5% ogółu wytworzonych 
odpadów zgłoszonych marszałkowi województwa. 

2.2.2.2. Bilans wytwarzanych odpadów z sektora przemysłowego na podstawie bazy SIGOP 

 

Według zgłosze� przekazanych do bazy SIGOP za rok 2002 na terenie miasta �widnicy 
wytworzono ponad 17,78 tys. Mg odpadów z czego procesom odzysku poddano 10,72 tys. 
Mg odpadów co stanowi 60,3%. Unieszkodliwiono poza składowaniem 2,83 tys. Mg (15,9%), 
natomiast poprzez składowanie 1,34 tys. Mg odpadów (7,5%).  

Najwi�ksze ilo�ci odpadów (ponad 1000 Mg rocznie), wg bazy SIGOP, wytwarzaj� 
nast�puj�ce przedsi�biorstwa: 

��Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w �widnicy (MZEC) , 
��Wagony �widnica S.A., 

 
W ilo�ci 500-1000 Mg/rok: 

���widnickie Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji, 
���widnickie Przedsi�biorstwo Budowlane, 
��LEAR CORPORATION POLAND Sp. z o.o. - Zakład w �widnicy. 

W ilo�ci 100-500 Mg/rok: 
��PAFAL S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej w �widnicy, 
��PEKPOL Wytwórnia W�dlin i Konserw w �widnicy, 
��Przedsi�biorstwo Pa�stwowe Komunikacji Samochodowej w �widnicy, 

 
W ilo�ci poni�ej 100 Mg/rok: 

���FUP Z-d pomp i Armatury Sp. z o.o.  
��KLINGENBURG Sp. z o.o. 

 
 

Tabela 17 Ilo�ci odpadów wytworzonych oraz sposoby post�powania z nimi w mie�cie  
SIGOP, w Mg 

Miasto �widnica 1 2 3 4 5 
suma 17782,83 8959,44 10716,8 2826,58 1335,46 

 
Odpady, w Mg: 
1. wytworzone 
2. zmagazynowane 
3. odzyskane 
4.          unieszkodliwione poza składowaniem 
5. unieszkodliwione przez składowanie 
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Opdady z sektora przemysłowego wg SIGOP
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Z terenu miasta �widnicy do bazy SIGOP zgłoszono ł�cznie wytworzenie 499,11 Mg 
odpadów niebezpiecznych. Odpady te w 95,3% unieszkodliwiono poza składowaniem, tylko 
0,95% odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono poprzez składowanie.  

 

Tabela 18 Ilo�ci wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz sposoby post�powania z 
nimi w mie�cie �widnicy według danych SIGOP, w Mg. 

podmiot 1 2 3 4 5 
Suma 499,105 15,579 16,867 475,59 4,7 

 
Odpady, w Mg: 

1. wytworzone 
2. zmagazynowane 
3. odzyskane 
4. unieszkodliwione poza składowaniem 

      5. unieszkodliwione przez składowanie 

 

Odpady niebezpieczne w�ród przemysłowych wg 
SIGOP
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2.2.2.3. Porównanie bilansu odpadów przemysłowych na podstawie ró�nych �ródeł 

 

Zgodnie z ustaw�. o odpadach [i], posiadacz odpadów prowadz�cy ewidencj� odpadów ma 
obowi�zek sporz�dzenia na odpowiednim formularzu zbiorczego zestawienia danych o 
rodzajach i ilo�ciach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i 
urz�dzeniach słu��cych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, według wzoru 
podanego przez Ministra �rodowiska w rozporz�dzeniu z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy słu��cych do sporz�dzania i przekazywania 
zbiorczych zestawie� danych (Dz.U Nr 2001/152 poz. 1737)[xxxvii]. Posiadacze odpadów 
przekazali te formularze marszałkowi województwa dolno�l�skiego zgodnie z pkt. 3 art. 37 
ustawy o odpadach. Dane z działów 1 i 2 formularzy, tj. dane o posiadaczach odpadów i 
zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilo�ciach wytworzonych odpadów wykorzystane 
zostały do analizy struktury i ilo�ci wytwarzanych w województwie dolno�l�skim odpadów w 
strefie nazwanej instytucjonaln�, tzn. zobowi�zanej do składania odpowiednich zezna� i 
przedstawione w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

Baza SIGOP, prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we 
Wrocławiu, obejmuje przede wszystkim odpady niebezpieczne. Zbierane s� w niej tak�e 
dane dotycz�ce pozostałych odpadów. Dostarczanie danych do tej bazy przez wytwórców 
odpadów nie ma charakteru obligatoryjnego.  

Niestety obowi�zek ustawowy co do zgłosze� ilo�ci wytworzonych odpadów nie jest 
przestrzegany, co podkre�la sama liczba zgłosze� płyn�cych do marszałka województwa z 
całego terenu miasta  za rok 2002 w liczbie 27 cho� wg GUS  nr REGON posiada 7528 
podmiotów a zezwolenie na wytwarzanie odpadów 73 podmioty. Porównuj�c bilanse ilo�ci 
wytwarzanych odpadów na podstawie bazy wojewódzkiej i SIGOP, otrzymamy rozbie�no�ci 
w postaci ponad 2000 Mg odpadów.  

Podsumowuj�c, przy obecnym stopniu respektowania przez wytwórców odpadów 
obowi�zków dotycz�cych inwentaryzacji wytwarzanych odpadów oraz stopniu 
egzekwowania tych obowi�zków przez organy administracji szczegółowe zbilansowanie 
rodzajów i ilo�ci odpadów wytwarzanych przez licznych drobnych wytwórców w sektorze 
gospodarczym na terenie miasta nie jest mo�liwe. 

3. Prognoza zmian 

3.1. Odpady z sektora komunalnego 

3.1.1. Skład odpadów 

Przyj�to, �e zmiany składu morfologicznego odpadów w mie�cie odpowiada� b�d� zmianom 
składu odpadów przyj�tym w KPGO  .  

Najwi�kszy wzrost udziału w masie odpadów zmieszanych zaobserwowany zostanie w 
przypadku gruzu i innych budowlanych. Zakłada si� i� nie ulegnie zmianie zawarto�� frakcji 
surowcowych (ok. 45% masy odpadów wytwarzanych)- wzro�nie udział opakowa�. Spadnie 
zawarto�� frakcji drobnej. 
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3.1.2. Ilo�� odpadów 

3.1.2.1. Odpady komunalne 

Prognozowane zmiany całkowitej ilo�ci odpadów komunalnych s� wypadkow� zmiany liczby 
ludno�ci w mie�cie oraz jednostkowego wska�nika wytwarzania odpadów.  

Na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Dolno�l�skiego z 2001 roku przyj�to 
nast�puj�ce dane dotycz�ce rozwoju ludno�ci miasta �widnicy: 

��rok 2000 – 64,92 tys. mieszka�ców, 
��rok 2006 – 60,89   tys. mieszka�ców, 
��rok 2010 – 60,14   tys. mieszka�ców, 
��rok 2015 – 59,39   tys. mieszka�ców.  

Na etapie tworzenia powiatowych planów gospodarki odpadami przeprowadzono prognoz� 
wytwarzania ilo�ci odpadów komunalnych z terenu całego powiatu, w niniejszym 
opracowaniu szczegółowo przeprowadzono prognoz� powstaj�cych odpadów z terenu 
miasta. Na podstawie zmiany składu odpadów, oszacowano zmiany całkowitej ilo�ci 
wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych. Przewiduje si� wzrost całkowitej ilo�ci 
wytwarzanych odpadów z 27,32 tys. Mg w roku 2003 , do 29,53 tys. Mg w roku 2007, 30,99 
tys. Mg w roku 2011 i 32,83 tys. Mg w roku 2015. 

Tabela 19 Prognozowana zmiana składu odpadów komunalnych w mie�cie �widnica  do 
roku 2015 (% masy) 

frakcja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

kuchenne 5 812 5 869 5 907 5 945 5 984 5 948 5 956 5 964 5 972 5 980 5 913 

zielone 649 658 668 677 687 689 695 700 706 712 709 

nieopak. papier 1 869 1 890 1 905 1 919 1 934 1 924 1 927 1 930 1 932 1 935 1 913 

opak. papier 1 824 1 705 1 763 1 823 1 884 1 924 2 012 2 104 2 200 2 301 2 376 
opak. 
kompozytowe 354 365 349 334 319 301 312 323 335 348 356 
nieopak. 
tworzywa szt. 3 031 3 054 3 057 3 060 3 063 3 028 2 991 2 954 2 918 2 883 2 813 
opak. tworzywa 
szt. 1 553 1 705 1 763 1 823 1 884 1 924 2 012 2 104 2 200 2 301 2 376 

nieopak. szkło 134 136 139 142 145 146 148 149 150 152 151 

opak. szkło 2 390 2 557 2 630 2 705 2 782 2 827 2 884 2 943 3 003 3 065 3 088 

metale 810 814 815 816 817 808 809 810 811 812 803 

opak. stal 542 609 624 639 654 662 662 662 662 662 653 
opak. 
aluminium 61 61 61 61 61 60 69 79 91 105 119 

tekstylia 773 782 788 795 801 797 804 811 818 824 821 
odpady 
mineralne 878 883 896 910 923 926 940 954 969 983 986 

frakcja drobna 2 614 2 568 2 510 2 454 2 400 2 318 2 268 2 220 2 173 2 127 2 057 
odpady 
wielkogabaryto
we 1 548 1 627 1 628 1 630 1 632 1 613 1 615 1 617 1 619 1 621 1 602 
odpady 
budowlane 3 389 3 627 3 822 4 029 4 249 4 426 4 697 4 986 5 294 5 622 5 898 
odpady 
niebezpieczne 198 201 201 201 201 199 199 199 199 200 198 

Suma 
28 430 

29 
112 

29 
526 

29 
962 

30 
420 

30 
521 

30 
999 

31 
509 

32 
051 

32 
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Rys. 5 Prognozowana zmiana struktury odpadów wytwarzanych do roku 2015 

 

O ile nie zostan� podj�te skuteczne działania maj�ce na celu zapobieganie wytwarzaniu 
odpadów oraz minimalizacj� ilo�ci wytwarzanych odpadów, prognozowany jest wzrost 
jednostkowego wska�nika wytwarzania odpadów z 448 kg/M obecnie, do 487 kg/M w roku 
2007, 517 kg/M w roku 2011 i 552 kg/M w roku 2015. 

Tabela 20 Prognoza ilo�ci odpadów komunalnych wytworzonych w mie�cie �widnica w 
latach 2003-2015 (tony) 

 2003 2007 2011 2015 razem w latach 
2003-2015 

odpady kuchenne 6 065 5 907 5 956 5 913 44 440 
odpady zielone 673 668 695 709 8 905 

papierowe 2 221 1 763 2 012 2 376 26 214 
kompozytowe 355 349 312 356 4 417 
z tworzyw sztucznych 1 371 1 763 2 012 2 376 24 521 
szklane 2 221 2 630 148 3 088 35 474 
stalowe 458 624 662 653 8 001 

op
ak

ow
an

ia
 

aluminiowe 65 61 69 119 957 
papier 1 943 1 905 1 927 1 913 24 985 
tworzywa szt. 3 178 3 057 2 991 2 813 39 229 
szkło 137 139 148 151 1 869 

in
ne

 

metale 854 815 809 803 10 637 
tekstylia 804 788 804 821 10 432 
odpady mineralne 923 896 940 986 12 098 
frakcja drobna 2 883 2 510 2 268 2 057 31 423 
odpady wielkogabarytowe 1 493 1 628 1 615 1 602 20 812 
odpady budowlane 3 153 3 822 4 697 5 898 56 560 
odpady niebezpieczn 204 201 199 198 2608 

razem 27 320 29 526 30 999 32 830 363 582 
�rednio na mieszka�ca (kg) 448 487 517 552 6052 
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W tabeli 20 zestawiono prognozowane dane dotycz�ce odpadów komunalnych 
wytworzonych w gminie w latach 2003-15.  

O ile nie zostan� skutecznie wdro�one rozwi�zania maj�ce na celu minimalizacj� ilo�ci 
wytwarzanych odpadów, w latach 2004-2015: 
��statystyczny mieszkaniec gminy wytworzy około 6,05  Mg odpadów, 

��w skali gminy wytworzonych zostanie około 363 tys. Mg odpadów wymagaj�cych 
poddania odzyskowi b�d� unieszkodliwieniu.  

3.2. Odpady z sektora gospodarczego 

3.2.1  Ilo�� i skład 

Szacuj�c  ilo�� powstaj�cych odpadów na terenie miasta poddano  analizie zezwolenia 
wydane przez starost� �widnickiego. Na tej podstawie stwierdzono i� ł�cznie zezwolenia 
wydano na ponad 40,39 tys. Mg odpadów wydanych ł�cznie dla 73 podmiotów. Najwi�ksz� 
ilo�� odpadów przewidzianych do wytworzenia, zgodnie z wydanymi decyzjami, przewiduje 
si� w grupie 17, a wi�c odpadów z budowy, remontów i demonta�u obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (wł�czaj�c gleb� i ziemi� z terenów zanieczyszczonych) oraz 
grupy 10 odpady z procesów termicznych. Znaczna cz��� tych odpadów to odpady nie 
mineralne, które mo�na odzyska� do rekultywacji terenów zdegradowanych. W powiecie 
�widnickim, znacz�c� działalno�ci� prowadzon� w ramach gospodarki odpadami jest 
wykorzystanie odpadów mineralnych oraz osadów �ciekowych do rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych surowców naturalnych, iłów ogniotrwałych oraz granitu.  Wypełnienie 
odpadami mineralnymi umo�liwia odtworzenie pierwotnego ukształtowania terenu oraz 
biologiczne zagospodarowanie zdegradowanych powierzchni.  Ustabilizowane komunalne 
osady �ciekowe rodzaju 190805 powinny by� natomiast stosowane tylko powierzchniowo dla 
odtworzenia pokrywy glebowej. 

Aktualnie w 3  wyrobiskach,  GT&F Corporation- Polska REKULTYWACJA Sp.  z o.o. w 
Kostrzy, PRACOWNICZA SPÓŁKA Z O.O. ‘GRANIT ‘ w Strzegomiu oraz JARO S.A. w 
Jaroszowie prowadz� tego typu odzysk wybranych odpadów z grup 01,10,17 oraz 19. 

Obecnie  realizowana jest rekultywacja nieczynnego kamieniołomu o obj�to�ci 800 tys. m3 w 
Kostrzy. Wyrobisko spółki GRANIT o pojemno�ci ok. 1,5 mln. m3 zostało zrekultywowane do 
ko�ca 2002 roku w 20 %. Zatem istnieje ogromne zaplecze do odzysku wybranych odpadów 
mineralnych poprzez rekultywacj�, a ze wzgl�du na liczb� wyrobisk na terenie powiatu, 
szacowan� na ok. 25, nale�y spodziewa� si� zwi�kszenia liczby podmiotów prowadz�cych 
rekultywacj� wyrobisk przy u�yciu odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 38

Tabela 21 Ilo�ci odpadów przewidzianych do wytworzenia na terenie miasta �widnica,  w 
poszczególnych grupach na podstawie decyzji wydanych przez starost� 
�widnickiego  

grupa ilo��, Mg 

01 - odpady powstaj�ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i 
chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 500,0 

02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, le�nictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa �ywno�ci 304,0 

03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy 
celulozowej, papieru i tektury 99,1 

04 -  odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 1102,0 

06 -  odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów 
przemysłu chemii nieorganicznej 0,8 

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

2137,51 

09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 0,41 

10 - odpady z procesów termicznych 9508,65 

11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz 
innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nie�elaznych 45,0 

12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki 
powierzchni metali i tworzyw sztucznych 536,4 

13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył�czeniem olejów 
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 827,45 

14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z 
wył�czeniem grup 07 i 08) 19,1 

15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nie uj�te w innych grupach 491,1 

16 - odpady nie uj�te w innych grupach 2480,78 
17 -  odpady z budowy, remontów i demonta�u obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (wł�czaj�c gleb� i ziemi� z terenów 
zanieczyszczonych) 

18664,69 

19 - odpady z instalacji i urz�dze� słu��cych zagospodarowaniu odpadów, z 
oczyszczalni �cieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych 

0,015 

20 - odpady komunalne ł�cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 1515,2 

16 - odpady nie uj�te w innych grupach 337,1 

Suma 40393,9 
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4. Zało�one cele gospodarki odpadami sektora komunalnego 

4.1 Odpady z sektora komunalnego 

Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdra�ania rozwi�za� 
organizacyjnych technologicznych i strategicznych, zapewniaj�cych minimalizacj� 
wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich 
wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymaga� ochrony �rodowiska oraz minimalizacji 
całkowitych kosztów.  

Wdro�enie zintegrowanej gospodarki odpadami powinno opiera� si� na pi�ciu 
podstawowych zasadach, tj.: 
��uwzgl�dnieniu w planowaniu koncepcji gospodarki odpadami kombinacji wielu metod 

post�powania z nimi (odzysku, przekształcania, unieszkodliwiania) bez dyskryminowania 
�adnej z metod przed rozpocz�ciem prac planistycznych. Z reguły, skojarzenie kilku 
metod daje lepsze efekty ni� wybór tylko jednej z nich, lub stosowanie rozwi�za� 
przeciwstawnych. 

��przeanalizowaniu w programie strategicznym kilku scenariuszy o zró�nicowanych 
udziałach poszczególnych metod post�powania z odpadami, a nast�pnie wyborze 
optymalnego scenariusza przy uwzgl�dnieniu kryteriów technologicznych, 
ekonomicznych i ekologicznych. 

��uwzgl�dnieniu w planowaniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wszystkich 
uwarunkowa�, w tym: politycznych, społeczno-gospodarczych, technicznych, 
technologicznych, finansowych, organizacyjnych, �rodowiskowych. 

��bie��cym monitoringu i kontroli systemu w trakcie jego realizacji i eksploatacji, 
reagowanie na zmiany uwarunkowa�, które stanowiły podstaw� opracowania koncepcji i 
programu strategicznego zintegrowanej gospodarki odpadami (w tym np. ilo�ci, składu i 
wła�ciwo�ci odpadów, podstaw prawnych gospodarki odpadami, analiz marketingowych 
dotycz�cych odzyskiwanych surowców, energii itp.) i wprowadzanie niezb�dnych korekt. 

��uzyskaniu społecznej akceptacji dla projektowanej strategii zintegrowanej gospodarki 
odpadami. 

Prawidłowa gospodarka odpadami nale�y do zasadniczych problemów ochrony �rodowiska. 
Nowa polska legislacja z zakresu ochrony �rodowiska oraz gospodarki odpadami postawiła 
szereg wymaga� dotycz�cych sposobu rozwi�zania tego problemu. Do zasadniczych 
instrumentów, które umo�liwi� rozwój racjonalnej gospodarki odpadami, nale�y zaliczy� 
opracowywanie i wdra�anie planów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach podziału 
administracyjnego kraju, od skali krajowej do poziomu gminnego.  
 

Dla poszczególnych strumieni odpadów okre�lone zostały szczegółowe cele do osi�gni�cia 
w zakresie recyklingu i odzysku – omówione w niniejszym opracowaniu. 

Przyj�to siedem zasadniczych zało�e� dla rozwoju gospodarki odpadami mo�liwych do 
realizacji w mie�cie: 

��zintegrowane podej�cie do gospodarki odpadami, 
��zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilo�ci wytwarzanych odpadów, 
��minimalizacja ilo�ci odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwo�ci, 
��wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego, 
��składowanie odpadów wcze�niej przekształconych, 
��zwi�kszony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji, 
��efektywna ochrona zdrowia i �ycia ludno�ci oraz �rodowiska przed odpadami. 
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Realizacja tych zało�e� jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami 
wynikaj�cymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególno�ci z: 

��hierarchi� post�powania z odpadami, 
��zasad� blisko�ci,  
��zasad� samowystarczalno�ci w skali kraju (i regionu) - stworzenia 
zintegrowanej sieci instalacji i urz�dze� 
��i pozwoli na osi�gni�cie zasadniczego celu - wdro�enia najlepszej praktycznej 
(wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniaj�cej wymogi ochrony 
�rodowiska. 

 4.1.1. Cele do zrealizowania w ramach planu dla miasta  

Schemat post�powania z odpadami, wynikaj�cy z ustawy o odpadach wskazuje 
hierarchi� podejmowanych działa�, od zapobiegania oraz minimalizacji wytwarzania 
odpadów, poprzez odzysk (w tym recykling i odzysk energii), unieszkodliwianie, na 
składowaniu odpadów unieszkodliwionych ko�cz�c.  

Wypełnienie obowi�zku odzysku składników u�ytecznych i energii oraz przekształcania 
odpadów przed składowaniem wymaga uzupełnienia składowisk o instalacje odzysku i 
przekształcania odpadów. Wynika to z poni�szych zapisów ustawy o odpadach: 

��obowi�zku zapobiegania wytwarzaniu odpadów oraz prowadzenia odzysku 
odpadów, których wytworzeniu nie udało si� zapobiec (art. 5 ustawy o 
odpadach), 

��obowi�zku unieszkodliwiania odpadów, których nie udało si� podda� 
odzyskowi, aby składowane były wył�cznie te odpady, których 
unieszkodliwianie w inny sposób było niemo�liwe z przyczyn technologicznych 
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych (art. 7, ust. 
3 ustawy o odpadach [i]), 

��obowi�zku wysegregowania odpadów nadaj�cych si� do odzysku z odpadów 
poddawanych unieszkodliwianiu (art. 12 ustawy o odpadach).  

��obowi�zku poddania odpadów, przed umieszczeniem na składowiskach, 
procesom przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz 
segregacji w celu ograniczenia zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub dla 
�rodowiska lub te� ograniczenia ilo�ci lub obj�to�ci składowanych odpadów  
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Rysunek 6 Schemat post�powania w odpadami wg ustawy o odpadach [i] 
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Zgodnie z art. 3  ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach [iv] , do zada� 
własnych gminy nale�y utrzymanie porz�dku i czysto�ci na terenie własnej gminy. 
Gminy zapewniaj� czysto�� i porz�dek na swoim terenie i tworz� niezb�dne warunki do ich 
utrzymania, a w szczególno�ci: 

 
��tworzenie warunków do wykonywania prac zwi�zanych z utrzymaniem 

porz�dku i czysto�ci na terenie gminy lub zapewniaj� wykonanie tych prac 
przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, 

 
��zapewniaj� budow�, utrzymanie i eksploatacj� własnych lub wspólnych z 

innymi gminami: 
- instalacji i urz�dze� do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, 
- stacji zlewnych, w przypadku gdy podł�czenie wszystkich nieruchomo�ci do          
sieci   kanalizacyjnej jest niemo�liwe lub powoduje nadmierne koszty, 
- instalacji i urz�dze� do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierz�cych lub ich cz��ci, 
- szaletów publicznych, 

 
��prowadzenia przez gminy ewidencji: 

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz�stotliwo�ci ich opró�niania 
oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
- przydomowych oczyszczalni �cieków w celu kontroli cz�stotliwo�ci i sposobu 
pozbywania si� komunalnych osadów �ciekowych oraz odpadów 
zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urz�dzeniach ustawionych na 
chodniku, 

 
��organizuj� selektywn� zbiórk�, segregacj� oraz  magazynowanie odpadów      

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 
współdziałaj� z przedsi�biorcami podejmuj�cymi działalno�� w zakresie 
gospodarowania tego typu odpadami, 

 
��zapewniaj� zbieranie, transport i unieszkodliwianie  zwłok bezdomnych 

zwierz�t lub ich cz��ci oraz współdziałanie z przedsi�biorcami podejmuj�cymi 
działalno�� w tym zakresie. 

 
Dla realizacji zada� gmina ma okre�lone w ww. ustawie instrumenty obejmuj�ce: 

��ustanowienie w formie uchwały Rady Gminy prawa miejscowego gospodarki 
odpadami komunalnymi, 

��ustalenie w drodze uchwały Rady Gminy górnych stawek opłat ponoszonych  
przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

��wydawanie zezwole� na �wiadczenie usług gospodarki odpadami 
komunalnymi przez podmioty nie b�d�ce gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi. 

 
Rada Miasta, po zasi�gni�ciu opinii pa�stwowego  terenowego inspektora sanitarnego, 
ustala w drodze uchwały szczegółowe  zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie 
gminy dotycz�ce (art.4): 

��wymaga� w zakresie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie nieruchomo�ci 
obejmuj�cych: 

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
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- uprz�tanie błota, �niegu, lodu i innych zanieczyszcze� z cz��ci nieruchomo�ci 
słu��cych do u�ytku publicznego, 

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, 

��rodzaju urz�dze� przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomo�ci oraz drogach publicznych, a tak�e zasad ich rozmieszczania oraz 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym i technicznym, 

��cz�stotliwo�ci, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych lub nieczysto�ci 
ciekłych z terenu nieruchomo�ci oraz z terenów przeznaczonych do u�ytku 
publicznego, 

��wymaga� utrzymania zwierz�t gospodarskich na terenach wył�czonych z produkcji 
rolniczej, w tym tak�e zakazu ich utrzymania na okre�lonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomo�ciach, 

��wyznaczenia obszarów podlegaj�cych obowi�zkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzenia  

 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okre�la i podaje do publicznej wiadomo�ci wymagania, 
jakie powinien spełnia� przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o zezwolenia na �wiadczenie usług w 
zakresie: 

��odbieranie odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci, 
��opró�nienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto�ci ciekłych, 
��ochrony przed bezdomnymi zwierz�tami, 
��prowadzenia schronisk dla  bezdomnych zwierz�t, a tak�e grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierz�cych i ich cz��ci. 
W przypadku okre�lenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, obszaru na którym 
ww. usługi mog� by� �wiadczone, wybór podmiotów �wiadcz�cych te usługi na tym terenie 
nast�puje w drodze przetargu. 
Gminne jednostki organizacyjne prowadz�ce na obszarze własnej gminy działalno�� w 
zakresie ww. �wiadcze� nie maj� obowi�zku uzyskania zezwole�. Gminn� jednostk� 
organizacyjn� jest tak�e spółka prawa handlowego, w której gmina posiada przewa�aj�ce 
udziały. 
 
W mie�cie �widnicy Uchwała Nr XXXIX /383/97 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 1997 
r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czysto�ci i porz�dku na 
terenie Gminy Miejskiej �widnica ustala szczegółowe zasady utrzymania porz�dku i 
czysto�ci na terenie miasta  �widnica.  
W odniesieniu do kraju zostały okre�lone wymagania redukcji ilo�ci składowanych odpadów 
biologicznie rozkładalnych, ilo�ci odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów 
opakowaniowych poszczególnych frakcji jak i nieopakowaniowych. Ze wzgl�du na 
proponowane odej�cie od gminnego rozwi�zania gospodarki odpadami na rzecz rozwi�za� 
regionalnych, system gospodarki odpadami, którego elementem jest miasto �widnica, został 
omówiony w powiatowym planie gospodarki odpadami. Obowi�zek osi�gni�cia okre�lonych 
poziomów odzysku, recyklingu został postawiony pa�stwu polskiemu, który zostaje 
przeniesiony na ni�szy szczebel administracyjny. Obecnie trudno jednoznacznie okre�li� dla 
którego poziomu administracyjnego nale�y bilansowa� uzyskane poziomy odzysku i 
recyklingu.  

4.1.1.1 Odpady biologicznie rozkładalne 

 

Na odpady biodegradowalne składaj� si�: 
��bioodpady kuchenne i ogrodowe, 
��odpady z terenów zielonych,  
��odpady papieru i tektury opakowaniowe,  
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��inne odpady papieru i tektury. 

Dla bioodpadów oraz nieopakowaniowych odpadów papieru i tektury nie ustalono 
wymaganych stopni recyklingu. Poziomem odniesienia dla oceny zmniejszenia 
zawarto�ci odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych jest rok 1995. Z 
unijnej dyrektywy składowiskowej 1999/31/EC wynikaj� jednoznaczne wymagania 
dotycz�ce zmniejszenia ilo�ci odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na 
składowiska. Przyjmuj�c jej zało�enia, zawarto�� odpadów biodegradowalnych w 
komunalnych odpadach składowanych nie mo�e przekroczy�:  

��w roku 2010 -  75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995, 
��w roku 2013 -  50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995, 
��w roku 2020 -  35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995. 

Obowi�zek uzyskania stopni redukcji biofrakcji w odpadach składowanych został postawiony 
na poziomie krajowym. Obowi�zki te zostaj� przeniesione na ni�sze poziomy organizacji 
gospodarki odpadami, jednak nie sprecyzowano jak gł�boko. Zgodnie z przyj�t� w planach 
gospodarki odpadami wy�szego szczebla zasad� odej�cia od gospodarki odpadami w skali 
gminy na rzecz rozwi�za� regionalnych, ponadgminnych wydaje si�, �e najni�szym 
poziomem, w którym mo�liwe jest zrealizowanie postawionych celów jest region, powiat. Nie 
mo�liwa jest realizacja celów na poziomie gminy i poszczególnych składowisk z uwagi na: 

��brak danych ilo�ciowych z roku 1995 dotycz�cych całkowitej ilo�ci odpadów 
składowanych oraz zawarto�ci biofrakcji,  

��mniejsz� ni� obecnie liczb� mieszka�ców obj�tych systemem wywozu odpadów, 
��zmieniaj�ce si� ilo�ci odpadów przyjmowanych do składowania wynikaj�ce ze 

zmieniaj�cych si� obszarów obsługiwanych przez składowisko,  
��zmiany sytuacji eksploatowanych składowisk, powstawanie po roku 1995 nowych 

obiektów, zamykanie składowisk eksploatowanych w roku 1995, 
��ponadto przeniesienie wprost z planu krajowego na poziom planów ni�szego 

szczebla zawarto�ci biofrakcji obarczone jest wzrastaj�cym bł�dem. 

Na poziomie miasta mo�liwa jest organizacja cz��ci działa� maj�cych na celu ograniczenie 
masy składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych: 

��selektywna zbiórka frakcji surowcowych biologicznie rozkładalnych (papier i tektura), 
��selektywna zbiórka i recykling organiczny odpadów zielonych z publicznych terenów 

zielonych, 
��kompostowanie indywidualne domowych odpadów zielonych i kuchennych.  

Powy�sze działania ogranicz� mas� pozostałych do składowania odpadów biologicznie 
rozkładalnych, jednak wpływ tych działa� na całkowit� mas� odpadów jest stosunkowo 
niewielki. Decyduj�ce znaczenie dla redukcji zawarto�ci bioodpadów w odpadach 
składowanych ma przetworzenie odpadów zmieszanych. Realizacja zapisów wojewódzkiego 
plan gospodarki odpadami przewiduj�cego utworzenie regionalnych centrów gospodarki 
odpadami obejmuj�cych mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych 
zapewni osi�gni�cie wymaganych stopni redukcji.  

4.1.1.2 Odpady opakowaniowe 

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 
639 z pó�n. zm.)[v]  wprowadza obowi�zek zapewnienia odzysku, a w szczególno�ci 
recyklingu, odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych wprowadzanych na rynek przez 
przedsi�biorców. Terminem osi�gni�cia docelowych poziomów odzysku, w tym recyklingu 
jest 31 grudzie� 2007, jednak dla kolejnych lat ustalone zostały równie� wymagane poziomy 
odzysku w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych 
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poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz.U. nr 69, poz. 
719)[viii] .  

Ustawa ta  nie nakłada obowi�zku uzyskania okre�lonych poziomów odzysku przez gminy. 
Został jednak okre�lony dla kraju obowi�zek poddania do ko�ca 2007 r. odzyskowi 50% 
masy odpadów opakowaniowych, połow� odzyskanych odpadów opakowaniowych 
nale�y podda� recyklingowi.  

Na postawie przeprowadzonych analiz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
Województwa Dolno�l�skiego stwierdzono i� wypełnienie w roku 2007 nało�onych na 
przedsi�biorców obowi�zków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, skutkowa� 
b�dzie w skali województwa recyklingiem około 133,6 tys. Mg odpadów opakowaniowych z 
całkowitej ilo�ci prognozowanej w tym�e roku w województwie dolno�l�skim na około 364,6 
tys. Mg. Oznacza to w skali województwa konieczno�� recyklingu 36,6% wytworzonych 
odpadów opakowaniowych.  

Do wypełnienia ogólnego obowi�zku poddania odzyskowi połowy wytworzonych odpadów 
opakowaniowych brakuje około 13,4%. Ustawa nie precyzuje w jaki sposób ma to zosta� 
osi�gni�te. Mo�liwe jest zebranie brakuj�cej masy odpadów opakowaniowych w ramach 
selektywnej zbiórki prowadzonej przez gminy, bowiem zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu 
porz�dku i czysto�ci w gminach, gmina ma obowi�zek stworzenia warunków do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Tabela 22 Wymagane poziomy recyklingu opakowa� w latach 2002-07 (% masy) 

wymagane poziomy recyklingu dla 
przedsi�biorców, % opakowania 

2004 2005 2006 2007 

przewidywana masa 
odpadów 

opakowaniowych w 
roku 2007, Mg 

z papieru i tektury 39 42 45 48 138 415 
ze szkła 22 29 35 40 98 952 
z tworzyw sztucznych 14 18 22 25 53 305 

wielomateriałowe 12 16 20 25 15 609 
z blachy białej 11 14 18 20 12 664 
z aluminium 25 30 35 40 3 829 
z drewna i tekstyliów 9 11 13 15 41 819 
razem(�rednio) 24,9 29,1 33,1 36,6 364 593 

 

Brakuj�ca ilo�� odpadów do wypełnienia obowi�zku odzysku połowy odpadów 
opakowaniowych (13,4% masy odpadów wytworzonych) to około 48,85 tys. Mg, które nale�y 
zebra�.  

Dla uzyskania wymaganego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych przy zało�eniu, �e 
ilo�ci odpadów zbieranych selektywnie s� proporcjonalne do ich zawarto�ci w odpadach 
wytwarzanych, konieczne b�dzie zebranie: 

��na terenach miejskich około 18,5 kg, 
��na terenach wiejskich około 10,8 kg  

odpadów opakowaniowych rocznie na mieszka�ca. 
 
Zatem na terenie miasta szacuje si� konieczno�� zebrania ok. 1132 Mg odpadów 
opakowaniowych, stanowi� to b�dzie ok. 3,8% wytworzonych odpadów w skali miasta.     
W 2003 r. zebrano 212,91 Mg odpadów opakowaniowych zatem do 2007 r. aby wypełni� 
obowi�zki nało�one na Pa�stwo zaistnieje konieczno�� 5 – krotnego zwi�kszenia 
skuteczno�ci zbiórki. 
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 Obecnie w województwie dolno�l�skim  56 gmin prowadzi selektywn� zbiórk� odpadów a w 
roku 2002 zebrano ł�cznie ponad 2596,6 Mg odpadów opakowaniowych.  

Poni�ej zestawiono szacowane ilo�ci poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych do 
selektywnego zebrania na terenach wiejskich i miejskich wynikaj�ce z proporcji ich 
zawarto�ci w odpadach wytwarzanych. 

Tabela 23 Szacunkowe ilo�ci odpadów opakowaniowych poszczególnych frakcji, do 
zebrania, w celu spełnienia obowi�zków nało�onych na kraj 

 tereny miejskie tereny wiejskie 
selektywna zbiórka trzech frakcji, kg/M rok 

papier i tektura 5,31 3,29 
tworzywa sztuczne 5,31 3,29 

szkło 7,88 4,22 
selektywna zbiórka czterech frakcji, kg/M rok 

papier i tektura 4,79 2,99 
tworzywa sztuczne 4,79 2,99 

szkło 7,10 3,82 
metale (stal i aluminium) 1,82 1,00 

selektywna zbiórka pi�ciu frakcji, kg/M rok 
papier i tektura 4,55 2,86 

tworzywa sztuczne 4,55 2,86 
szkło 6,74 3,65 

metale (stal i aluminium) 1,72 0,95 
wielomateriałowe (kartony 

po płynach) 0,94 0,48 

 

4.1.1.3.    Inne odpady do recyklingu 

Selektywna zbiórka obejmie równie� inne, nieopakowaniowe frakcje odpadowe: 
��makulatur�, 
��tekstylia, 
��odpady wielkogabarytowe, 
��gruz i inne odpady budowlane, 
��odpady biodegradowalne (zielone i kuchenne), 
��odpady niebezpieczne. 

 

Tabela 24 Cele ilo�ciowe dla specyficznych strumieni odpadów  

Rodzaje odpadów 2006 2010 2014 
nieopakowaniowy papier – selektywna zbiórka, odzysk 15% 25% 40% 

tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk 10% 15% 20% 
odpady wielkogabarytowe – selektywna zbiórka, odzysk, 

unieszkodliwianie 20% 50% 70% 

odpady z remontów i rozbiórki – selektywna zbiórka, odzysk i 
unieszkodliwianie 15% 40% 60% 

odpady zielone - selektywna zbiórka, recykling organiczny 35% 50%  
odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodliwianie 15% 50% 80% 

odpady biodegradowalne - zmniejszenie w odpadach 
składowanych 15% 25% > 50% 
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4.1.1.4 Zało�enia zbiórki odpadów w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 

Tabela 25  Ilo�ci odpadów zbieranych w PDGO (kg/M rok) 

2006 2010 2015 
 

zawarto�� odzysk zawarto�� odzysk zawarto�� odzysk 
Odpady zielone (domowe) 4 4 6 6 7 7 
Gruz budowlany (domowy) 6 0,6 12 3 15 7,5 

Metal 1,7 1,7 3 3 6 6 
Karton 1,7 1,7 3 3 5 5 
Drewno 0 0 1 1 2 2 

Do składowania bez recyklingu 4 0 7 0 13 0 
Odpady niebezpieczne 0,15 0 0,3 0 0,6 0 

Razem 15 8 32 16 49 28 

4.1.1.5 Odpady niebezpieczne w�ród komunalnych 

ORGANIZACJA ZBIÓRKI I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW ZEBRANYCH 

Zasadniczy problem stanowi zebranie odpadów niebezpiecznych ze �ródeł rozproszonych. 
Ze wzgl�du na bardzo małe ilo�ci odpadów niebezpiecznych z poszczególnych �ródeł nie 
ma uzasadnienia organizowanie regularnego wywozu tych odpadów, analogicznego jak w 
przypadku odpadów domowych. Racjonalne jest wspólne zbieranie i usuwanie odpadów 
niebezpiecznych z ró�nych �ródeł rozproszonych tj. z gospodarstw domowych, a tak�e z 
małych i �rednich przedsi�biorstw, je�eli te nie s� obsługiwane odr�bnie przez odbiorców 
odpadów niebezpiecznych.  

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolno�l�skiego zakłada , �e w 
ka�dej gminie zostanie zlokalizowany przynajmniej jeden gminny punkt zbierania 
odpadów niebezpiecznych oraz dodatkowo (zale�nie od potrzeb) miejsca zbiórki 
wybranych odpadów niebezpiecznych. Punkt zbierania odpadów niebezpiecznych 
mo�e by� docelowo elementem gminnego PDGO z gospodarstw domowych i małych 
zakładów usługowych. Mieszka�cy mog� dostarcza� odpady niebezpieczne albo do 
tego punktu albo do innych miejsc, które b�d� zlokalizowane np. w aptekach dla 
przeterminowanych leków, w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych 
chemikaliów), w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów 
przepracowanych).  

Ponadto przewiduje si� wtórne wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów 
mieszanych w instalacji mechanicznej obróbki przed procesem stabilizacji biologicznej.  

W ramach CSOiUO przewiduje si� wydzielenie magazynu komunalnych odpadów 
niebezpiecznych. Tu odpady b�d� magazynowane odr�bnie wg rodzajów, a� do 
zgromadzenia partii wysyłkowej do odzysku lub unieszkodliwiania.  

Punkt zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych musi by� zadaszony i bez 
mo�liwo�ci dost�pu osób niepowołanych.  

Oferowane s� specjalne szczelne, zamykane kontenery do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych. 

Zakłada si� zatem dualny system gospodarki odpadami niebezpiecznymi - wytwórcy 
odpadów z sektora małych i �rednich przedsi�biorstw mog� korzysta� z usług �wiadczonych 
przez sie� punktów zbierania odpadów lub bezpo�rednio przez odbiorców odpadów 
niebezpiecznych.  
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Dla punktów zbiórki korzystne jest, aby z ich usług korzystało mo�liwie najwi�cej wytwórców 
odpadów niebezpiecznych. Pozwoli na utrzymanie kosztów obsługi na mo�liwie niskim 
poziomie.  

Zało�one w KPGO poziomy zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych s� wysokie i 
raczej trudne do zrealizowania, wi�c strategia wojewódzka zakłada wsparcie stacjonarnych 
miejsc zbiórki tych odpadów przez utworzenie mobilnych punktów zbiórki w postaci 
specjalnie do tego celu przystosowanego pojazdu. Jednostki te obsługiwałby organizowany 
okresowo (np. dwukrotnie w roku) odbiór komunalnych odpadów niebezpiecznych 
bezpo�rednio od mieszka�ców i dostarczałby zebrane odpady do magazynu odpadów 
niebezpiecznych w ramach CSOiUO.  

ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE 

Z uwagi na stosunkowo niewielkie bezwzgl�dne ilo�ci gromadzonych selektywnie 
komunalnych odpadów niebezpiecznych, strategia wojewódzka nie przewiduje tworzenia na 
terenie województwa dolno�l�skiego odr�bnej instalacji dla ich unieszkodliwiania. Zebrane 
selektywnie komunalne odpady niebezpieczne, powinny by� odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane w dost�pnych instalacjach. Mog� to by� istniej�ce instalacje na terenie 
województwa, wymagaj�ce modernizacji i rozbudowy dla przyj�cia wi�kszej ilo�ci odpadów, 
a tak�e instalacje poło�one poza terenem województwa, do których odpady b�d� 
dostarczane z miejsc magazynowania lub bezpo�rednio od wytwarzaj�cych odpady przez 
przedsi�biorców, maj�cych podpisane z nimi umowy na odbiór odpadów. W skali kraju 
funkcjonuje wiele podmiotów oferuj�cych usługi w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, w tym równie� pochodzenia 
komunalnego. Podmiot prowadz�cy zbiórk� komunalnych odpadów niebezpiecznych w skali 
powiatu b�dzie zobowi�zany do przekazania ich do stosownej instalacji. 

W zasadzie, prawie ka�dy rodzaj odpadu niebezpiecznego mo�e by� w kraju poddany 
odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Tylko specyficzne odpady niebezpieczne s� eksportowane 
za granic� w celu unieszkodliwienia w instalacji, której brak jest w kraju - dotyczy to w 
szczególno�ci zawarto�ci mogilników oraz zu�ytych kondensatorów zawieraj�cych PCB. 

4.2.1 Proponowany system gospodarki odpadami miasta �widnica  

4.2.1.1 Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów 

 

Zapobieganie dotyczy wszystkich uczestników �ycia produktu, tj. projektantów, producentów, 
dystrybutorów, a tak�e konsumentów, a z chwil� gdy produkt staje si� odpadem 
komunalnym, tak�e władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodark� odpadami 
komunalnymi.  

Pod poj�ciem „zapobieganie” rozumie si� wszystkie działania zlokalizowane 
zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przej�ciem przez słu�by 
komunalne, które pozwalaj�:  
��zmniejszy� ilo�ciowo strumie� odpadów, które wymagałyby usuni�cia,  
��zmniejszy� uci��liwo�� odpadów jako takich oraz ich przeróbki,  
��ułatwi� usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególno�ci 

wykorzystanie pozostało�ci poprocesowych. 
Redukcja ilo�ci wytwarzanych odpadów mo�e by� osi�gni�ta poprzez: 
��zmniejszenie wytwarzania odpadów, głównie w wyniku oddziaływa� na zachowania 

mieszka�ców podczas zakupów oraz stosowania produktów,  
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��zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku po��danych, specyficznych materiałów, które 
dadz� wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym,  

W efekcie zapobiegania i redukcji ilo�ci wytwarzanych odpadów: 
��nast�pi redukcja prognozowanego znacznego wzrostu ilo�ci odpadów, b�d�cego głównie 

rezultatem wzrostu ilo�ci odpadów opakowaniowych oraz budowlanych,  
��nast�pi redukcja wzrostu kosztów, b�d�cego efektem modernizacji gospodarki odpadami 

- akcja edukacyjna i u�wiadamiaj�ca na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów mo�e 
istotnie wpłyn�� na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami, zatem władze lokalne 
maj� uzasadnienie dla zarezerwowania w swoim ogólnym bud�ecie wydatków na 
wspomaganie redukcji odpadów u �ródeł, 

��ograniczone zostan� problemy zwi�zane z konieczno�ci� poszukiwania nowych 
lokalizacji dla instalacji przeróbki odpadów – istnieje potrzeba jak najlepszego i jak 
najdłu�szego wykorzystywania instalacji,  

Oddziaływania na zachowania ludzi mo�na sklasyfikowa� na czterech polach działa�: 
��pokazywanie dobrych przykładów, 
��pobudzanie do zmian zachowa�,  
��rozwój metod alternatywnej zbiórki odpadów. 

 

Dobry przykład 

Społeczno�ci lokalne, gminy, musz� pokazywa� przykłady, umieszczaj�c troskliwe 
zarz�dzanie �rodowiskiem w centrum ich działa� oraz działa� przedsi�biorstw, którymi one 
bezpo�rednio kieruj�. W praktyce mo�na realizowa� to m.in. przez:  
��zaopatrzenie w odpowiednie dobra konsumpcyjne i wyposa�enie pomieszcze� 
komunalnych (zdolno�� materiału do recyklingu, mo�liwo�� ponownego wykorzystania, 
zakupy dóbr cz��ciowo z recyklingu), 
��systematyczne wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru z biur, 
��separacj� odpadów budowlanych i z robót publicznych.  
 

Rozwój indywidualnego kompostowania  
 

Odpady z terenów miejskich zawieraj� około czterokrotnie wi�cej frakcji biologicznie 
rozkładalnych ni� odpady z terenów wiejskich. Wynika to z tradycyjnego na terenach 
wiejskich wykorzystania odpadów organicznych do skarmiania zwierz�t oraz 
kompostowania. Tak wi�c, faktycznie odpady te s� wytwarzane w ilo�ciach zbli�onych to 
odpadów miejskich, ale nie pojawiaj� si� one w strumieniu odpadów do unieszkodliwienia 
poza gospodarstwem. 
Trzeba podj�� działania informacyjne, zach�caj�ce i motywuj�ce mieszka�ców osiedli 
jednorodzinnych  dla stosowania kompostowania indywidualnego. 
Istotne s� poni�sze liczby:  

��około 15 % populacji miejskiej zamieszkuje obszary zabudowy jednorodzinnej – 
przypadku miasta �widnicy ok. 6300 mieszka�ców. 

��kompostowanie pozwala na wył�czenie ze strumienia usuwanych odpadów 
domowych 35 kg/M rocznie 

 

Naprawa i renowacja zu�ytych dóbr  

Wiele organizacji, cz�sto typu stowarzysze� humanitarnych, proponuje usługi zbierania 
odpadów, uzupełniaj�ce w stosunku do usług �wiadczonych przez gminy, a ich celem jest 
odzysk niektórych dóbr i sprz�tu w celu ich renowacji i ponownego u�ycia (meble, sprz�t 
elektromechaniczny, rowery) albo odzysku z nich materiałów składowych i odr�bnych cz��ci. 
Sprzyja to wykorzystaniu odpadów i tworzeniu nowych miejsc pracy, co uzasadnia 
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podtrzymywanie tych działa�. Gmina mo�e wspomóc te stowarzyszenia w ró�ny sposób: 
udost�pniaj�c im pomieszczenia lub wyposa�enie, informuj�c ludno�� o oferowanych 
usługach i promuj�c je, zwracaj�c si� o wykonanie okre�lonych usług w ramach pewnych 
misji. 

W odpadach składowanych niewiele jest odpadów wielkogabarytowych, wskazuje to, �e 
mieszka�cy nie wyrzucaj� tego rodzaju odpadów, lecz staraj� si� je wykorzysta�. 
Wykorzystywanie odpadów nie zawsze odbywa si� z poszanowaniem �rodowiska, nale�y 
wi�c wprowadza� alternatywne rozwi�zania dla tego rodzaju działa� m.in. punkty 
dobrowolnej zbiórki odpadów.  

4.2.1.2. Zbieranie i odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych 

Ustawa o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach [iv] nakłada na wła�cicieli 
nieruchomo�ci obowi�zki w zakresie utrzymania czysto�ci i porz�dku m.in. przez: 
��wyposa�enie nieruchomo�ci w pojemniki do zbierania odpadów i zapewnienie ich 

odpowiedniego stanu technicznego, sanitarnego i porz�dkowego, 
��zbieranie i pozbywanie si� zebranych odpadów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
��uprz�tania chodników poło�onych wzdłu� posesji.  

Wła�ciciel nieruchomo�ci jest obowi�zany do udokumentowania (umowa i dowody 
wnoszenia opłat za usług�) korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadaj�cy 
zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie odbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W przypadku, gdy wła�ciciel posesji nie 
udokumentuje korzystania z usług wywozowych, obowi�zek ten mo�e przej�� gmina.  

Tak wiec do zada� gminy nale�y i w jej interesie le�y egzekwowanie od mieszka�ców 
posiadanie pojemnika do gromadzenia odpadów i umowy na jego opró�nianie przez 
uprawniony podmiot.  

ZBIERANIE  

W strategii  gospodarki odpadami komunalnymi Dolnego �l�ska oraz w powiatowym planie 
gospodarki odpadami proponuje si� w  zakresie zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odej�cie od zbiórki i transportu zmieszanych odpadów komunalnych w du�ych 
kontenerach KP-7 i KP-8 (chyba, �e zastosowany b�dzie specjalny pojazd do opró�niania 
tych pojemników): 

��ujednolicenie stosowanych pojemników,  
��gromadzenie odpadów w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach o pojemno�ci 

1100 dm3, 
��gromadzenie odpadów w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 110 dm3 i 240 

dm3.  

W mie�cie �widnica  do zbierania odpadów komunalnych stosuje si� zarówno pojemniki   
KP-7 jak i 1100 dm3. Ze wzgl�du na dobry stan istniej�cych pojemników KP-7 oraz 
stosunkowo niewielk� odległo�� od składowiska odpadów w Zawiszowie, nie ma potrzeby 
kupowania samochodu z mo�liwo�ci� zag�szczania odpadów z pojemników KP-7.  

 
Wyposa�enie nieruchomo�ci w pojemnik nale�y do obowi�zków wła�ciciela.  
W mie�cie �widnica odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, prowadzi wiele podmiotów,  
jednak w 98% ludno�� miasta obsługuj� 2 podmioty.  
W przypadku ZOM Sp. z o.o.  wła�ciciel posesji dokonuje dzier�awy pojemnika, natomiast w 
przypadku ALTVATER Sulo Sp. z o.o.  mieszkaniec nie ponosi �adnych kosztów z tytułu 
u�ytkowania pojemników.  
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Na podstawie zebranych informacji 96% społecze�stwa posiada podpisane umowy na odbiór 
zmieszanych odpadów komunalnych. Ze wzgl�du na liczno�� podmiotów prowadz�cych 
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych trudno jednoznacznie oszacowa� ich liczb�. 

W pojemniki 110 dm3 zaopatrzone s� zabudowania indywidualne na terenie miasta, ponadto 
w zabudowie wysokiej stosuje si� dodatkowo pojemniki 240 dm3. 

ODBIERANIE 

Na terenie miasta pozwolenie na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych posiada 20 
podmiotów. Jednak ok. 98% ludno�ci obsługiwanych jest przez dwa podmioty: ALTVATER 
Sulo Sp. z o.o. oraz ZOM Sp. o.o. Oba te podmioty posiadaj� własne tabory do odbierania 
odpadów w ł�cznej  ilo�ci 13 szt.  (Oddział ALTVATER Sulo Sp  z o.o. w  �widnicy posiada 3 
pojazdy). Poniewa� terenem działania ww. podmiotów nie jest tylko miasto �widnica, nie 
mo�na jednoznacznie okre�li�, które z nich obsługuj� ludno�� miasta.  

4.2.1.3. Referendum gminne  

 

Proponowane CSOiUO b�dzie inwestycj� mi�dzygminn�, jednak gminy nie zawsze s� 
dysponentami odpadów komunalnych (gdy odbieraniem zajmuje si� przedsi�biorca, nie 
nale��cy do gminy). Wybór podmiotu, który �wiadczy mieszka�com usługi z zakresu 
usuwania odpadów komunalnych nale�y do nich indywidualnie, b�d� do spółdzielni lub 
wspólnot mieszkaniowych. W pocz�tkowym okresie realizacji planów gospodarki odpadami 
funkcjonowa� b�dzie jeszcze wiele małych, nie doposa�onych składowisk oferuj�cych niskie 
ceny za przyj�cie odpadów zlokalizowanych poza obszarem powiatu . Mo�e zdarzy� si�, �e 
pomimo istnienia na terenie powiatu nowoczesnego CSOiUO, odpady odbierane przez inne 
ni� komunalne podmioty wywozowe b�d� wywo�one poza obszar powiatu (a wi�c wbrew 
zasadzie blisko�ci). Wówczas projektowane na okre�lon� ilo�� odpadów Centrum oka�e si� 
niedoci��one, a przez to nast�pi wzrost jednostkowych kosztów przyj�cia odpadów.  

Rozwi�zaniem, które zapewniłoby pewne dostawy odpadów do budowanego CSOiUO 
byłoby przej�cie przez gminy od mieszka�ców obowi�zków zwi�zanych z 
gospodarowaniem wytwarzanymi przez nich odpadami, w szczególno�ci: 
��wyposa�enia nieruchomo�ci w pojemniki do zbierania odpadów i zapewnienia ich 
odpowiedniego stanu technicznego, sanitarnego i porz�dkowego, 
��odbierania zebranych odpadów, 
��uprz�tania chodników poło�onych wzdłu� posesji. 

Wówczas gmina uzyskuje wpływ na sposób i miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.  

Przej�cie wymienionych obowi�zków wymaga trybu gminnego referendum (zgodnie z 
ustaw� o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach).  

4.2.1.4 Centrum Sortowania Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów 

Poprzez CSOiUO nale�y rozumie� zespół elementów – instalacji, w których odpady b�d� 
poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania. Fizycznie obiekty te mog� by� 
umieszczone w ró�nych punktach, jednak ich funkcjonowanie powinno współgra� i 
wzajemnie si� uzupełnia� tworz�c pełny system gospodarki odpadami. 

Elementami składaj�cymi si� na CSOiUO zaproponowanymi w PPGO s�: 
��kompostownia odpadów zielonych, 
��sortownia odpadów z selektywnej zbiórki, 
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��instalacja mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów, 
��punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
��stanowisko magazynowania i sortowania gruzu, 
��stanowisko magazynowania i unieszkodliwiania komunalnych odpadów 

niebezpiecznych, 
��składowisko odpadów 

 
Lokalizacja CSOiUO mo�e opiera� si� o istniej�cy obiekt gospodarki odpadami, b�dzie miało 
to uzasadnienie ekonomiczne. Gotowa jest ju� bowiem infrastruktura techniczna, a 
rozbudowa b�dzie zwi�zana z du�o mniejszymi kosztami ni� budowa nowego obiektu. Przy 
wyborze lokalizacji nale�ałoby zatem wzi�� pod uwag� istniej�ce obiekty w Zawiszowie i w 
Starym Jaworowie oraz nowo wybudowany obiekt w Jaroszowie.  
 
Istniej�ce składowisko w Zawiszowie jest obiektem nowoczesnym i zabezpieczonym przed 
negatywnym oddziaływaniem na �rodowisko. Powierzchnia obiektu w granicach działki 
wynosi 14,91 ha w tym powierzchnia składowania wynosi 6,9 ha. Zlokalizowane w odległo�ci 
3,5 km od centrum �widnicy. Posiada teren odpowiedni dla budowy CSOiUO w granicach 
obecnego ogrodzenia.  
 
Składowisko w Starym Jaworowie posiada pełne zabezpieczenia przed negatywnym 
oddziaływaniem na �rodowisko, nie dysponuje jednak aktualnie du�ym zapleczem wolnego 
terenu. Obiekt zajmuje 5,97 ha, w tym powierzchnia składowania 3,48 ha. Teren przyległy do 
składowiska mo�e by� przeznaczony na CSOiUO. 
  
Mo�liwe jest jednak tak�e wyznaczenie innej lokalizacji poza istniej�cymi składowiskami, o 
ile takie uzgodnienie nast�pi pomi�dzy zainteresowanymi gminami. Podejmowane s� 
inicjatywy na poziomie ponadgminnym przez Strzegom dla wspólnej organizacji systemu 
selektywnej zbiórki i sortowania odpadów. Aktywne działania prowadzi tak�e ZOM Sp. z o.o. 
w �widnicy.  Konieczne jest porozumienie w ramach grupy roboczej na poziomie 
powiatowym.  

4.2.1.5 Odpady opakowaniowe i surowce nieopakowaniowe 

 

Frakcje razem czy oddzielnie ? 

Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i sposób ich dalszej przeróbki s� zale�nymi od 
siebie cz��ciami systemu zagospodarowania odpadów. Sposób realizacji zbiórki wymusza 
okre�lone rozwi�zania w�zła sortowania surowców. Generalnie mo�liwe s� dwa rozwi�zania: 
��frakcje odpadów zbierane s� oddzielnie po jednej w pojemniku (worku), 
��frakcje zbierane s� grupami, a w skrajnym przypadku wszystkie surowce w jednym 

pojemniku. 

Rozwi�zanie pierwsze (proekeologiczne) dostarcza odpadów posegregowanych wg 
rodzajów, wymagaj�cych znacznie mniejszych nakładów na ich wst�pn� obróbk� przed  
przekazaniem do odzysku. W�zeł sortowania jest znacznie mniej rozbudowany – konieczne 
wył�cznie wydzielenie zanieczyszcze� z jednorodnego strumienia odpadów. Rozwi�zanie 
jest trudniejsze do zastosowania ze wzgl�dów społecznych – wymaga wydzielenia znacznej 
powierzchni mieszkania na pojemniki (worki) na odpady. Nadaje si� do zastosowania w 
zabudowie indywidualnej. 

Drugie rozwi�zanie (prospołeczne) jest łatwiejsze do przyj�cia przez mieszka�ców, 
szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. Wymaga wydzielenia znacznie mniej miejsca w 
obr�bie mieszkania na pojemniki na odpady. Dostarcza zmieszanych frakcji surowcowych 
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wymagaj�cych zaawansowanej obróbki w w��le sortowania – rozdzielenia wg frakcji 
(selekcja pozytywna).  

Pojemniki zbiorcze czy indywidualne ? 

Obydwa systemy maj� swoich zwolenników, w praktyce w skali regionu najcz��ciej 
przyjmowane s� rozwi�zania mieszane.  

Na posesjach zabudowy jednorodzinnej, na których wydzielenie miejsca na dodatkowe 
pojemniki na selektywnie zbierane frakcje nie stanowi wielkiej uci��liwo�ci, a z uwagi na 
znaczne rozproszenie mieszka�ców ustawianie pojemników zbiorczych nie jest efektywne, 
wprowadza si� i przyjmuje si� system workowy.  

W zabudowie wielorodzinnej wprowadzenie dodatkowych pojemników nie jest mo�liwe z 
uwagi na brak miejsca, wi�c konieczne jest wyprowadzenie miejsc zbierania surowców poza 
mieszkania. Z kolei du�e zag�szczenie ludno�ci sprawia, �e obsługa pojemników zbiorczych 
nie stwarza trudno�ci.  

Worki czy sztywne pojemniki ? 

W przypadku systemu zbiorczego nie ma alternatywy dla zbierania frakcji w pojemnikach. 
Inn� spraw� jest organizacja dostarczania odpadów do punktów zbiórki przez mieszka�ców. 
Najcz��ciej do zbierania wykorzystuj� oni odpadowe worki z tworzywa, które po spełnieniu 
swojej roli trafiaj� do pojemnika z tworzywami sztucznymi. Zalety kontenerów – trwało�� i 
du�a �ywotno��, estetyka; ich wady – koszty, rozmiary.  

W systemie indywidualnego zbierania odpadów, wbrew stosowanej nazwie, mo�liwe jest 
wykorzystanie zarówno worków (znacznie bardziej popularne) z tworzywa sztucznego, jak i 
małych kontenerów. Mo�liwe sa dwa rozwi�zania : 
��mieszka�cy zbieraj� oddzielnie frakcje w przeznaczonych do tego workach, które po 

wypełnieniu s� przekazywane do dalszej obróbki, 
��mieszka�cy zbieraj� surowce w jednym worku w domu, a nast�pnie dokonuj� wtórnej 

selekcji umieszczaj�c odpowiednie frakcje w odpowiednich kontenerach ustawionych na 
terenie posesji ; kontenery te s� opró�niane okresowo przez podmiot odbieraj�cy 
odpady. 

Zalety worków – niski koszt, rozmiar ; wady – konieczno�� cz�stego zaopatrywania 
mieszka�ców, ryzyko uszkodzenia podczas odbioru, nieestetyczne w przypadku wystawiania 
przed posesje. 
 

Kto ma obsługiwa� ? 

Analizuj�c to zagadnienie w skali powiatu, mo�liwe jest, aby selektywn� zbiórk� 
organizowała i prowadziła ka�da gmina oddzielnie. Lepszym rozwi�zaniem, zarówno z 
organizacyjnego jak i ekonomicznego punktu widzenia, jest przyj�cie w powiecie jednego 
systemu organizacji selektywnej zbiórki, którego obsług� zaj�ła by si� jedna jednostka 
organizacyjna.  

Obecnie w skali powiatu pojawiły si� dwa niezale�ne rozwi�zania prowadzenia selektywnej 
zbiórki. Jedno skupia si� wokół Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu, 
powstaje porozumienie do którego zamiar przył�czenia zadeklarowało 6 gmin powiatu 
�widnickiego. Gminy te wspólnie rozwi�zywa� b�d� problem selektywnego zbierania 
odpadów. Natomiast miasto i gmina wiejska �widnica swoje działania kierunkuje do 
samodzielnych rozwi�za�. 

 

O tym w jaki sposób rozwiazany zostanie problem zbiórki powinien zosta� rozwa�ony 
zarówno przez organ wykonawczy miasta jak i Grup� Robocz� ds. gospodarki odpadami. 
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PROPONOWANE DOCELOWE ROZWIAZANIE 

Ze wzgl�du na zabudow� miasta dalsze działania proponuje si� ukierunkowa� w 
nastepuj�cy sposób : 

��w zabudowie zbiorowej :  w centrum miasta w skupiskach zabudowy wysokiej – 
system pojemnikowy, 

��w zabudowie indywidualnej  -  system workowy. 

 

Dla zabudowy zbiorowej oraz w centrum miasta, po przeanalizowaniu mo�liwo�ci  lokalizacji 
gniazd do selektywnej zbiórki, proponuje si� zestaw przypadaj�cy na 700 osób, da to  ł�czn� 
ilo�� 84 gniazd. Zatem zaistnieje potrzeba doposa�enia w 27 zestawów pojemników oraz 
doposa�enie istniej�cych 57 punktów w dodatkowy pojemnik.  

Systemem workowym, według przeprowadzonych szacunków, zaistnieje potrzeba obj�cia  
ok. 2000 domków, skupionych wokół 11 osiedli znajduj�cych si� na terenie miasta :  
�� Osiedle ‘’Słowia�skie’’, 
�� Osiedle ‘’Zawiszów’’, 
�� Osiedle ‘’Słoneczne’’, 
�� Osiedle ‘’Zwierzynieckie’’, 
�� Rejon Kraszowic, 
�� Rejon ‘’Polnej Drogi’’, 
�� Rejon ul. Wschodniej i Zachodniej, 
�� Osiedle ‘’Kolonia’’ przy ul. Reja, 
�� Osiedle ‘’Kolonia’’ przy ul. Willowej, 
�� Osiedle przy ul. Wesołej, 
�� Osiedle przy ul. Tołstoja. 

 

Wi�za� sie to b�dzie z  konieczno�ci� zaopatrzenia ludno�ci w zestaw 3 worków 
miesi�cznie,  co w skali roku da ich ł�czn� liczb� 72 tys. sztuk. 

Rozwój selektywnej zbiórki prowadzony b�dzie w oparciu o stosowane dotychczas pojemniki 
z tworzywa sztucznego w kolorach i pojemno�ciach odpowiednio: 

��kolor �ółty poj. 2,5 m3 –  tworzywa sztuczne, 

��kolor niebieski poj. 2,5 m3 – makulatura, 

��kolor zielony poj. 1,5 m3 – szkło kolorowe, 

��kolor bialy poj. 1,5 m3 – szkło białe. 

Worki stosowane do selektywnej zbiórki powinny by� w takich samych kolorach jak 
pojemniki, przy czym proponuje si� stosowanie systemu 3 workowego, szkło białe i kolorowe 
zbierane do jednego worka, tworzywa sztuczne i papier oddzielnie.  

W przypadku systemu workowego proponuje si� wprowadzenie comiesi�cznego cyklu 
zbiórki  - z  jednoczesnym odbiór wszystkich frakcji. Po ka�dorazowym odebraniu worków 
nale�y zostawi� nowy zestaw worków do selektywnego zbierania odpadów.  

W zakresie systemu pojemnikowego opró�nianie pojemników powinno si� odbywa� w miar� 
potrzeby. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem sukteczno�ci, działanie to powinno by� obj�te 
harmonogramem zbiórki. 

W dalszej perspektywie czasowej, proponuje si� zwi�kszenie ilo�ci frakcji zbieranych o 
metale i opakowania wielomateriałowe. Odpady te mog� by� współzbierane ze szkłem czy 
tworzywami sztucznymi.  
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4.2.1.6  Odpady wielkogabarytowe 

 

Przewiduje si� trzy niezale�ne sposoby usuwania odpadów wielkogabarytowych: 
��zbiórka za po�rednictwem PDGO, 
��cykliczna zbiórka z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych - wystawki, 
��odbiór odpadów po zgłoszeniu podmiotowi prowadz�cemu odbiór odpadów 
komunalnych.  

Zebrane odpady przewo�one b�d� do CSOiUO w celu wydzielenia z nich odpadów 
nadaj�cych si� do recyklingu. 

4.2.1.7 Gruz i inne odpady budowlane 

 

Przewiduje si� trzy niezale�ne sposoby usuwania gruzu i innych odpadów budowlanych: 
��zbiórka za po�rednictwem PDGO, 
��zbiórka do kontenerów zamawianych indywidualnie przez mieszka�ców, 
��bezpo�rednie dostarczanie odpadów przez przedsi�biorstwa remontowo-budowlane.  

Zebrane odpady przewo�one b�d� do CSOiUO w celu wydzielenia z nich frakcji nadaj�cych 
si� do recyklingu.  Wariantowym rozwi�zaniem mo�e by� wykorzystanie tych odpadów 
mineralnych do wypełnienia i rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców naturalnych.  

4.2.1.8 Kompostowanie przydomowe 

 

Kompostowaniu mo�na podda� ponad 35 % odpadów domowych, czyli w wymiernym 
stopniu zmniejszy� ilo�� odpadów wymagaj�cych usuni�cia z posesji, a co z tym zwi�zane, 
znacznie obni�y� koszty wywozu odpadów.  

Wprowadzanie na szerok� skal� recyklingu organicznego bioodpadów w urz�dzeniach 
przydomowych powinno by� koordynowane przez CSOiUO, do którego zada� nale�e� 
b�dzie rozpropagowanie idei kompostowania przydomowego w�ród mieszka�ców. Równie� 
zakup urz�dze� winien by� realizowany przez CSOiUO, gdy� du�a liczba zakupowanych 
urz�dze� pozwoli wynegocjowa� korzystniejsz� cen� ni� w przypadku zakupów 
indywidualnych. W PPGO w celu redukcji bioodpadów trafiaj�cych do składowania 
zaproponowano wprowadzenie kompostowania przydomowego . Działania podzielono na 
dwa etapy: w pierwszym (do 2006r.) w skali powiatu kompostowanie przydomowe ma 
prowadzi� ok. 3000 mieszka�ców (750 gospodarstw domowych), w drugim skala 
kompostowania przydomowego obejmie 6000 mieszka�ców (1500 gospodarstw domowych). 
Dodatkowo w drugim okresie zaplanowano wprowadzenie selektywnej zbiórki biofrakcji w 
zabudowie zbiorowej.  Dla miasta �widnicy proponuje si� wprowadzenie kompostowania 
przydomowego proporcjonalnie do liczby mieszka�ców, a wi�c w okresie do 2006 r. w  ok. 
265 gospodarstwach domowych, a do 2010 r. w ok. 525 gospodarstwach domowych. W skali 
miasta wi�za� si� to b�dzie z prowadzeniem przydomowego kompostowania  w pierwszym 
okresie w co ósmej zabudowie jednorodzinnej a w drugim okresie w  co czwartej.  

URZ�DZENIA DO KOMPOSTOWANIA 

Najpro�ciej proces kompostowania prowadzi si� w pryzmie kompostowej uło�onej 
bezpo�rednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz 
rzadziej znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej.Obecnie na rynku dost�pna jest 
szeroka oferta gotowych urz�dze� do przydomowego kompostowania bioodpadów. 
Dost�pne s� kompostowniki drewniane i z tworzyw sztucznych, o pojemno�ci od kilkuset 
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litrów do ponad 1 m3. Rynek oferuje urz�dzenia o ró�nych rozwi�zaniach technicznych: od 
prostych otwartych skrzynek bez dna do kompostowników zamkni�tych o izolowanych 
termicznie �cianach, z mo�liwo�ci� regulacji dost�pu powietrza. Dost�pne s� urz�dzenia z 
dwoma otworami – zasypowym i opró�niaj�cym - do ci�głego prowadzenia kompostowania 
oraz wył�cznie z otworem zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych - gotowy 
kompost usuwany jest po rozbieraniu całej kompostowanej masy. 

Tabela 26 Porównanie ró�nych rozwi�za� kompostowania przydomowego 

 zalety wady 

pryzma 
kompostowa 

• brak nakładów 
inwestycyjnych 

• mo�liwo�� du�ego przerobu 
kompostu 

• niska estetyka prowadzenia 
procesu 

• konieczno�� uszczelnienia 
podło�a 

prosty 
kompostownik 

drewniany 

• niskie koszty 
• mo�liwo�� samodzielnego 

wykonania 

• niska trwało�� urz�dzenia 
• proces prowadzony porcjowo 
• konieczno�� uszczelnienia 

podło�a 

„zaawansowany” 
kompostownik 

• wysoka trwało�� urz�dzenia 
• przyspieszony proces 

kompostowania 
• ci�gły proces 

kompostowania 

• wysokie koszty inwestycyjne 

 

Niezale�nie od przyj�tego rozwi�zania wa�ne jest stworzenie optymalnych warunków dla 
przebiegaj�cego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewni�: 
��dobre napowietrzanie kompostowanego materiału, 
��odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy mo�liwo�ci nawadniania materiału, 
��dost�pno�� do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu, 
��stałe warunki prowadzonego procesu, umo�liwiaj�ce aktywno�� mikroorganizmów tak�e 
przy niekorzystnych warunkach pogodowych. 

Cena urz�dze� zale�y od przyj�tego rozwi�zania i waha si� od kilkudziesi�ciu złotych do 
ponad tysi�ca złotych.  

Wermikompost 

Wprowadzenie d�d�ownic do przekompostowanego materiału przyspiesza naturalne procesy 
dojrzewania, a w efekcie uzyskuje si� materiał o lepszych wła�ciwo�ciach nawozowych ni� w 
przypadku kompostowania bez udziału d�d�ownic. Kompost wytworzony przy udziale 
d�d�ownic nosi nazw� wermikompostu.  

D�d�ownice s� zwierz�tami łatwymi w hodowli, nie wymagaj� zmiany warunków 
prowadzenia kompostowania. Uszlachetnianie kompostu przy udziale d�d�ownic mo�e by� 
prowadzone w wydzielonych kompostownikach lub bezpo�rednio na ziemi w pryzmie 
kompostowej.  

4.2.1.9 Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) 

IDEA PUNKTU DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW 

W celu ułatwienia mieszka�com pozbywania si� odpadów, przy jednoczesnym stworzeniu 
mo�liwo�ci pozyskania frakcji nadaj�cych si� do odzysku przewiduje si� uruchomienie na 
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terenie miasta punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO). Gromadzenie 
wybranych frakcji odpadów w PDGO zwi�kszy w skali miasta ilo�ci odpadów zbieranych 
selektywnie, co z jednej strony ograniczy strumie� odpadów zmieszanych do 
unieszkodliwienia, z drugiej zwi�kszy ilo�� odpadów przeznaczonych do odzysku. 

W wojewódzkim planie gospodarki odpadami  ilo�ci odpadów dostarczanych do PDGO 
szacowane s� na (kg na mieszka�ca rocznie): 
odpady zielone  8,0 
gruz i inne odpady budowlane  15,0 
złom  6,0 
tektura  6,0 
drewno  2,0 
inne do składowania  12,0 
niebezpieczne i problemowe  0,6 
razem ∼ 50,0 

Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) jest obiektem zamkni�tym, 
dozorowanym, do którego mieszka�cy (a tak�e niewielkie przedsi�biorstwa) mog� dowozi� 
bezpłatnie okre�lone rodzaje odpadów. Poszczególne frakcje odpadów (do odzysku i 
unieszkodliwiania) gromadzone s� oddzielnie: odpady zielone, gruz i inne odpady 
budowlane, złom, tektura, drewno, opony, inne odpady (do składowania) nienadaj�ce si� do 
odzysku, odpady niebezpieczne.  

 

PODMIOT OBSŁUGUJ�CY, LOKALIZACJA PDGO 

 

Szacuje si�, �e jeden PDGO powinien przypada� na terenach miejskich na około 40-50 tys., 
a na terenach wiejskich na około 15-25 tys. mieszka�ców. Ka�dy punkt wymaga ok. 2,5 tys. 
m2 powierzchni.  W powiatowym planie gospodarki odpadami zaproponowano aby w skali 
powiatu powstał pierwszy PDGO na terenie miasta �widnicy. Docelowo obiekt ten miałby 
obsługiwa� ludno�� miasta a w kolejnych latach na terenie miasta powinien powsta� drugi 
obiekt.  

Jednym z podmiotów które mógłby prowadzi� PDGO jest ZOM , obecnie w obr�bie zakładu 
nie ma miejsca na lokalizacj� obiektu, jednak w najbli�szym czasie podmiot ten mo�e wej�� 
w posiadanie gruntu spełniaj�cego wymagania stawiane PDGO.  

Miasto mo�e wyłoni� w trybie przetargowym podmiot który zbuduje a nast�pnie b�dzie 
obsługiwał  PDGO. 

W pocz�tkowym etapie funkcjonowania punktu nale�y stworzy� mo�liwo�ci gromadzenia 
nast�puj�cych rodzajów odpadów: 

��gruz i inne odpady budowlane, 
��odpady wielkogabarytowe,  
��opakowania z papieru i tektury, 
��komunalne odpady niebezpieczne. 

W miar� funkcjonowania punktu pojawi� si� sugestie dotycz�ce rozszerzenia oferty punktu.  

4.2.2. Szacunkowe koszty realizacji proponowanego rozwi�zania 

4.2.2.1 Pojemniki do zbiórki odpadów mieszanych 

Obecnie szacuje si� i� ok. 98% mieszka�ców posiada podpisane umowy na odbiór odpadów 
komunalnych.  Oszacowano i� w celu doposa�enie zaistnieje potrzeba zakupu ok.70 
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pojemników 110 dm3 oraz 15 pojemników 1100 dm3. Nale�y wzi�� pod uwag� wymian� 
obecnie u�ywanych pojemników, które na skutek eksploatacji lub tez uszkodzenia wymagaj� 
wymiany, szacuj�c potrzeb� tych działa� w zakresie ok. 5 %.  

Rocznie da to z liczb� 180 szt. pojemników 110 dm3, 40 szt. pojemników 1100dm3 czy ok.  6 
pojemników KP-7. 

 Poni�ej w tabeli 27 zestawiono przykładowe ceny pojemników do zbierania mieszanych 
odpadów komunalnych. 

Tabela 27 Przykładowe ceny netto pojemników do zbierania odpadów mieszanych 

pojemno�� 
dm3 materiał cena netto 

tworzywo szt. 120 
110-120 

metal 60 
tworzywo szt. 1200 

1100 
metal 550-780 

4.2.2.3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

 

W celu zwi�kszenia ilo�ci punktów zbiórki do selektywnego gromadzenia odpadów w ramach 
zaproponowanego rozwi�zania opartego o system pojemnikowy przewidziany na terenach 
zabudowy wysokiej oraz w centrum miasta, a system workowy w zabudowie jednorodzinnej, 
zaistnieje potrzeba utworzenia dodatkowych 27 punktów selektywnego gromadzenia 
odpadów i doposa�enie istniej�cych 57 punktów w dodatkowy pojemnik oraz wyposa�enia 
ok. 2000 gospodarstw w zestaw worków. Dodatkowo w zabudowie indywidualnej nale�y 
uwzgl�dni� koszt zakupu stojaków.  

Tabela 28 Przykładowe ceny netto pojemników do selektywnej zbiórki oraz stojaków 

pojemno�� 
dm3 

materiał 
cena netto 

zł 
worki tworzywo szt. 0,20-0,40 

220-240 tworzywo szt. 200 
tworzywo szt. 1400 

1100 
metal 550-780 

dzwon 1100-1500 tworzywo szt. 800-1700 
dzwon 2100-2500 tworzywo szt. 800-2600 

dzwon 3200 tworzywo szt. 800-3400 

stojaki jednouchwytowe 69 - 110 

stojaki wielouchwytowe 137 - 270 

 

Tabela 29 Szacunkowe koszty wprowadzenia selektywnej zbiórki  

 

 ł�czna ilo�� zł 

Pojemniki, 100 – 160 100 000-160 000 

Worki 72000 22 000 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 58

 

4.2.2.4 Pojemniki do kompostowania przydomowego 

 

Proces kompostowania przydomowego nie wymaga nakładów na obsług�, cały koszt 
stanowi koszt zakupu pojemnika. Znacz�c� rol� przy propagowaniu kompostowania 
przydomowego powinna odegra� grupa robocza ds. gospodarowania odpadami. Wspólnie  
nale�y podj�� decyzj� w których obszarach powiatu wdra�a� kompostowanie przydomowe.  

 Dla miasta �widnicy proponuje si� wprowadzenie kompostowania przydomowego 
proporcjonalnie do liczby mieszka�ców, a wi�c w okresie do 2006 r. w  ok. 265 
gospodarstwach domowych, a do 2010 r. w ok. 525 gospodarstwach domowych. W skali 
miasta wi�za� si� to b�dzie z prowadzeniem przydomowego kompostowania  w pierwszym 
okresie w co ósmej zabudowie jednorodzinnej a w drugim okresie w  co czwartej.  

Tabela 30 Przykładowe ceny komposterów. 

pojemno�� 
dm3 

charakterystyka 
cena netto 

zł 
240 tworzywo szt., zamkni�ty 200 
325 tworzywo szt., zamkni�ty 400 
390 tworzywo szt., zamkni�ty 215-260 

800 tworzywo szt., otwarty, z mo�liwo�ci� 
rozbudowy 200 

4.2.2.5 Pojazdy odbieraj�ce odpady 

 

Ze wzgl�du na stan techniczny  pojazdów zajmuj�cych si� odebraniem zmieszanych 
odpadów komunalnych nie planuje si� zakupu nowej jednostki.  

4.2.2.6 Punkt  dobrowolnego gromadzenia odpadów 

 

Utworzenie jednego PDGO, bez rampy wyładowczej to inwestycja rz�du 240-320 tys. zł, a 
roczny scalony koszt w zale�no�ci od wielko�ci punktu 20-30 zł na mieszka�ca.  

4.2.2.7 Składowanie odpadów  

 

Ze wzgl�du na niewielk� odległo�� składowiska w Zawiszowie oraz udział miasta i gminy 
wiejskiej �widnicy w inwestycji, na obiekcie  tym b�d� przez szereg lat  deponowane odpady 
z miasta i gminy.  

Składowisko to zostało przewidziane zarówno w strategii gospodarki odpadami komunalnymi 
jak i powiatowym planie gospodarki odpadami jako o charakterze regionalnym. Ze wzgl�du 
na woln� pojemno�� składow� ok. 1 600 000 m3 obiekt ten b�dzie eksploatowany jeszcze 
kilkadziesi�t lat, w perspektywie bowiem jest znaczne ograniczenie ilo�ci odpadów 
przeznaczonych do składowania.   
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4.2.2.8 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi  

 

Oszacowano wył�cznie koszty budowy i eksploatacji urz�dze� do zbiórki odpadów 
niebezpiecznych pochodzenia komunalnego. 

Przyj�to �redni koszt utworzenia pomieszczenia dla zbiórki odpadów w punktach 
dobrowolnej zbiórki na około 16 tys. zł. Koszt ten jest wliczony w koszty inwestycyjne 
budowy PDGO. �redni koszt kontenera-magazynu odpadów niebezpiecznych, b�d�cego na 
wyposa�eniu CSOiUO wynosi około 50 tys. zł. 

Przyj�to, na podstawie zapisów Strategii, �redni koszt zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego na poziomie 3 tys. 
zł/Mg.  

4.2.2.9 Edukacja ekologiczna 

 

Jednym z najwa�niejszych elementów wdra�ania systemu gospodarki odpadami 
zawieraj�cego w swych elementach: selektywnej zbiórki odpadów, kompostowania 
odpadów, nowych obiektów gospodarki odpadami jakimi s�: Punkt Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów oraz Centrum Sortowania i Unieszkodliwiania Odpadów jest 
edukacja ekologiczna. 

Na etapie tworzenia powiatowego planu gospodarki odpadami w ramach harmonogramu 
działa� przeznaczono w stosunku do całej ludno�ci powiatu ok. 200 tys. zł., przekładaj�c to 
proporcjonalnie na liczb� ludno�ci ok. 70 tys. zł. powinno zosta� przekazane na te cele.  

4.2.2.10 Koszty scalone 

 

Całkowite roczne koszty w których b�dzie partycypowac gmina uwzgl�dniaj�ce amortyzacj� i 
eksploatacj�: 

��doposa�enia w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, 

��doposa�enie w pojemniki do selektywnej zbiórki , 

��wyposa�enie mieszka�ców w worki do selektywnej zbiórki, 

��utworzenie PDGO, 

�� zakupu kompostowników. 

��elementy CSOiUO. 

5. Zadania Strategiczne 

5.1.  Odpady z sektora komunalnego 

Ze wzgl�du na odej�cie od gminnego systemu gospodarki odpadami na rzecz rozwi�za� 
regionalnych,  w powiatowym planie gospodarki odpadami, którego elementem jest miasto 
�widnica zawarto zadania w których przeplataj� si� zadania miasta z zadaniami grupy 
roboczej ds. gospodarowania odpadami.  
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5.1.1. Zadania strategiczne 

��Podj�te zostan� działania maj�ce na celu wykształcenie postaw skutkuj�cych 
zapobieganiem wytwarzaniu odpadów oraz minimalizacj� ilo�ci odpadów, których 
wytworzeniu nie udało si� zapobiec. 

��Cało�� wytworzonych w gminie odpadów komunalnych obj�ta zostanie zbiórk� i 
poddana procesom odzysku, a w dalszej kolejno�ci unieszkodliwiania. 

��Rozwijana b�dzie selektywna zbiórka odpadów: frakcji surowcowych, odpadów 
wielkogabarytowych, gruzu, odpadów niebezpiecznych. Docelowo zakłada si� 
osi�gni�cie przyj�tych poziomów zbiórki odpadów.  

��System selektywnej zbiórki wspomagany b�dzie PDGO zlokalizowanym na terenie 
miasta. 

��Przeprowadzone zostan� działania w celu zinwentaryzowania ilo�ci odpadów 
niebezpiecznych – azbestowych, PCB - na terenie miasta. 

��Prowadzona edukacja ekologiczna zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach 
jak i w�ród dorosłej cz��ci mieszka�ców gminy w zakresie propagowania selektywnej 
zbiórki, kompostowania przydomowego, minimalizacji  wytwarzanych odpadów... 

5.1.2.  Zadania krótkoterminowe (do roku 2007) 

��W zwi�zku z regionalnym podej�ciem do gospodarki odpadami proponuje si� utworzenie 
Grupy Roboczej ds. gospodarki odpadami b�d�cej koordynatorem działa� dla całego 
powiatu. Do reprezentowania miasta w ramach grupy roboczej nale�y wybra� 
przedstawiciela miasta. 

��Do roku 2006 wszyscy mieszka�cy gminy obj�ci b�d� zorganizowanym wywozem 
odpadów mieszanych.  

��Wdra�anie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, wybranych 
nieopakowaniowych, zielonych, wielkogabarytowych, gruzu i odpadów niebezpiecznych. 
Przewiduje si�, �e selektywn� zbiórk� odpadów obj�ci zostan� wszyscy mieszka�cy i na 
koniec okresu osi�gni�te zostan� zało�one stopnie odzysku poszczególnych frakcji 
odpadów , 

��Działania organizacyjne maj�ce na celu rozwój w mie�cie kompostowania 
przydomowego selektywnie gromadzonych odpadów kuchennych i zielonych z 
przydomowych ogrodów. Zgodnie z zało�eniami powiatowego planu gospodarki 
odpadami nale�y wprowadza� kompostowanie przydomowe obejmuj�c w skali powiatu 
3000 mieszka�ców (750 gospodarstw) ,w skali miasta ok. 265 gospodarstw domowych .  

��Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO).  

5.1.3. Zadania �rednioterminowe (do roku 2011) 

��Mieszka�cy miasta prowadz� selektywn� zbiórk� odpadów opakowaniowych i innych. W 
celu realizacji wy�szych poziomów zbiórki nale�y wprowadzi� rozwi�zania ułatwiaj�ce 
mieszka�com prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów poprzez propagowanie punktu 
dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO).  

��Na bazie do�wiadcze� z lat 2004-06 rozwijane b�dzie kompostowanie przydomowe 
odpadów kuchennych i zielonych. Zakłada si�, �e do roku 2010 prowadzi� j� b�dzie w 
skali powiatu ok. 1500 gospodarstw domowych  (około 6000 mieszka�ców), w skali 
miasta ok. 525 gospodarstw domowych.  

��W celu osi�gni�cia wymaganego na koniec roku 2010 stopnia redukcji odpadów 
podatnych na biologiczny rozkład w odpadach składowanych, ju� od roku 2007 
wprowadzana b�dzie stopniowo selektywna zbiórka odpadów kuchennych i zielonych 
przeznaczonych do kompostowania w rozbudowywanej kompostowni w ramach 
COSiUO. Kompostownia ta przejmie selektywnie gromadzone odpady biorozkładalne z 
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publicznych terenów zielonych, odpady kuchenne i zielone gromadzone selektywnie 
przez mieszka�ców oraz odpady biorozkładalne dostarczone przez mieszka�ców do 
PDGO. Do roku 2010 w około 1,5 tys. gospodarstw prowadzona b�dzie zbiórka biofrakcji 
w skali powiatu, w skali miasta obejmie ona ok. 525 gospodarstw domowych, 

��Zakładany rozwój selektywnej zbiórki papieru i tektury, kompostowania przydomowego 
oraz selektywnej zbiórki odpadów kuchennych i zielonych nie zapewni wymaganego 
zmniejszenia zawarto�ci odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych. 
Konieczne jest uruchomienie do roku 2010 instalacji mechaniczno-biologicznej obróbki 
odpadów zmieszanych w ramach CSOiUO.  

5.2.  Odpady z sektora gospodarczego 

5.2.1  Zadania i cele 

��Szczegółowa inwentaryzacja odpadów wytwarzanych – baza wojewódzka, 
��Szczegółowa inwentaryzacja wyrobisk w aspekcie potrzeb ich rekultywacji i przydatno�ci 

odpadów mineralnych do tego celu. 
��Promocja wykorzystania odpadów mineralnych do robót in�ynieryjnych, do zamykania i 

rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, a tak�e na bie��ce warstwy izolacyjne 
na czynnych składowiskach komunalnych  

��Sukcesywne ograniczanie ilo�ci składowanych odpadów, a w szczególno�ci odpadów 
składowanych bez przetworzenia.  

��Wzrost odzysku odpadów 
��Inwentaryzacja odpadów PCB  
 

6.  Specyficzne rodzaje odpadów 

6.1.  Odpady inne ni� niebezpieczne 

Szczegółowe szacunki ilo�ci wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów zostały 
przedstawione w PPGO, w GPGO miasta �widnicy szczególny nacisk poło�ono na odpady 
powstaj�ce w sektorze komunalnym, przedstawiono jednak w niniejszym opracowaniu 
bilanse odpadów specyficznych.  

6.1.1.  Odpady budowlane  

Ten odpad jest wytwarzany w gospodarstwach domowych, jako odpad z remontów mieszka� 
prowadzonych na mał� skal� i wówczas jest uj�ty w zmieszanych odpadach komunalnych, 
jako oznaczony kodem 200301. Katalog nie wyodr�bnia tego odpadu w grupie odpadów 
komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani w�ród innych odpadów 
komunalnych.  

Grupa 17 katalogu odpadów – odpady z budowy, remontów i demonta�u obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej - jest podstawow� grup�, w której wyst�puj� 
odpady budowlane, nie wchodz�ce w strumie� odpadów komunalnych. Odpady te 
wytwarzane s� najcz��ciej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ci��y 
obowi�zek ich odzysku i unieszkodliwiania (je�li umowa o �wiadczenie usług nie stanowi 
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inaczej). Odpady te wyst�puj� w zmiennych ilo�ciach, wynikaj�cych z prowadzonych robót 
budowlanych, remontowych i rozbiórkowych na danym terenie. Wi�ksze ilo�ci tych odpadów 
pojawiaj� si� w okresach przebudowy centrów miast, wyburze� dla potrzeb nowych tras 
komunikacyjnych, po kl�skach �ywiołowych. Wytwórcy tych odpadów, wytwarzanych w 
ilo�ciach powy�ej 5 ton oraz poni�ej 5 tys. ton rocznie, maj� obowi�zek przedło�enia 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi staro�cie 
wła�ciwemu ze wzgl�du na miejsce wytworzenia odpadu.  

Odpady te powinny by� zbierane selektywnie i transportowane do odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

Na składowisku w Zawiszowie w 2002 roku dostarczono 1,38 tys. Mg odpadów z grupy 17 
które wykorzystano do rekultywacji obiektu.  

W przypadku du�ych robót rozbiórkowych, korzystne jest prowadzenie przeróbki 
(rozdrabniania, sortowania, separacji) odpadów w miejscu ich wytwarzania przy 
wykorzystaniu instalacji przewo�nych. Pozwala to na wyeliminowanie transportu odpadów 
niesegregowanych na rzecz transportu frakcji do odzysku.  

6.1.1.1 Prognoza  

Dynamika zmian ilo�ci wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demonta�u obiektów 
budowlanych jest uzale�niona od ogólnych trendów rozwoju gospodarki, przemysłu i 
komunikacji. Czynniki te w okresie obj�tym planem nie b�d� ulega� radykalnym zmianom. 
Bior�c pod uwag� zezwolenia na wytwarzanie odpadów z grupy 17 wydane przez starost� 
na terenie miasta mo�liwe jest wytworzenie ponad 18,6 tys. Mg , wielko�� w stosunku do 
wytwarzanej wydaje si� by� mocno zawy�ona. 

6.1.1.2 Okre�lenie potrzeb 

Dotychczasowy stan gospodarki odpadami budowlanymi nale�y uzna� za niezadowalaj�cy. 
Odpady te powinny by� zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia, wg rodzajów 
materiałów, aby ułatwi� recykling poszczególnych materiałów. W szczególno�ci dotyczy to 
drewna, metali, tworzyw sztucznych, szkła. Odzysk metali nie stanowi problemu ze wzgl�du 
na istniej�ce punkty odbioru złomu metali.  

Osi�gni�cie docelowego poziomu odzysku 90 % odpadów gruzu budowlanego jest trudne i 
wymaga działania systemowego. Zaproponowano, aby jednym z elementów Centrum 
Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów było stanowisko przerobu gruzu 
budowlanego, zarówno pochodzenia komunalnego, jak i od innych wytwórców. 
Posegregowany i rozfrakcjonowany materiał b�dzie wykorzystany na cele budowlane, do 
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, do budowy i rekultywacji składowisk. 

6.1.1.3 Zadania  

 
��selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów przez ich wytwórców, 
��ewidencjonowanie wytwórców odpadów, 
��zorganizowanie w ramach CSOiUO stanowiska recyklingu odpadów budowlanych 
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6.1.2.   Zu�yte opony  

6.1.2.1.Stan aktualny 

Bilans tej grupy odpadów mo�na przeprowadzi� jedynie w oparciu o szacunkowe obliczenia, 
bior�c pod uwag� czas �ycia opony i liczb� pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu 
�widnickiego.  

Przyjmuj�c �rednio 3-letni czas �ycia opony samochodu osobowego, jej mas� ok. 8 kg oraz 
ponad 767000 szt. samochodów osobowych zarejestrowanych w województwie 
dolno�l�skim w 2001 roku wg GUS, w ci�gu roku powstało ok. 8,2 tys. Mg zu�ytych opon.  

Bior�c pod uwag� liczb� ludno�ci miasta �widnica na jego terenie powstaje ok. 175 Mg 
zu�ytych opon.  

Stan gospodarki zu�ytymi oponami w kraju ulega i b�dzie ulega� znacz�cym zmianom dzi�ki 
wprowadzonym nowym uregulowaniom prawnym. Ustawa o odpadach [i] wprowadziła zakaz 
składowania opon, zakaz ten wszedł w �ycie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z 
dniem 1 lipca 2006 roku b�dzie obowi�zywał dla cz��ci opon (tj. opon poci�tych). 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz.U. Nr 
104, poz. 982 z pó	n. zm.)[xxv] nało�yło natomiast na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek nowe obowi�zki odzysku i recyklingu opon zu�ytych w 
latach 2004-2007. Poziomy odzysku i recyklingu w poszczególnych latach wynosz�: 

- 2004 – odzysk 50 %, recykling 6 %,  
- 2005 – odzysk 60 %, recykling 9 %, 
- 2006 – odzysk 70 %, recykling 12 %, 
- 2007 – odzysk 75 %, recykling 15 %. 

Niskie wymagane poziomy recyklingu stwarzaj� preferencj� dla odzysku energii z tych 
odpadów.  

Nie wywi�zanie si� z obowi�zku odzysku opon skutkuje konieczno�ci� wniesienia opłaty 
produktowej. Powstałe organizacje odzysku maj� w swoim zakresie działania m.in. odzysk 
opon samochodowych.  

6.1.2.2. Prognoza ilo�ci odpadów 

W KPGO,  ilo�� zu�ytych opon oszacowano opieraj�c si� na danych z pracy PBZ-030-08 pt. 
„Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych”. W latach 2003 i 
2014 b�dzie powstawa� w kraju odpowiednio 110 i 150 tys. Mg zu�ytych opon. Odnosz�c 
procentowy udział zu�ytych opon do ilo�ci zarejestrowanych samochodów osobowych na 
Dolnym �l�sku i w powiecie �widnickim, a nast�pnie w mie�cie szacuje si�, �e w 2004 roku 
powstanie ok. 175 Mg tych odpadów, a w roku 2014 ok. 220 Mg.  

6.1.2.3. Okre�lenie potrzeb i zada� 

Wraz z nowymi regulacjami prawnymi uruchomione zostały w kraju nowe moce produkcyjne 
dla odzysku zu�ytych opon. Na Dolnym �l�sku wybudowano w Przedsi�biorstwie 
Elektrociepłowni w Wałbrzychu instalacj� do odzysku energii z odpadów zu�ytych opon. 
Kilka cementowni, w tym m.in.: Góra�d�e oraz Małogoszcz posiada zezwolenia na odzysk 
energii z zu�ytych opon. Działaj� w kraju instalacje do recyklingu opon, rozdrabniania, 
produkcji regranulatu oraz nowych wyrobów.  

Zasadniczym zadaniem pozostaje organizacja zbierania zu�ytych opon ze �ródeł 
rozproszonych, w tym od mieszka�ców. Przedsi�biorcy, posiadaj�cy zezwolenia na 
prowadzenie działalno�ci w zakresie gospodarowania odpadami, obsługuj� głównie punkty 
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usługowe zwi�zane z przemysłem i usługami motoryzacyjnymi. Mieszka�com stworzone 
b�d� mo�liwo�ci dowozu zu�ytych opon do PDGO, funkcjonuj�cych w ramach systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi.  

6.2. Odpady niebezpieczne  

Odpady niebezpieczne powstaj� zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. 
Głównym �ródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalno�� przemysłowa oraz 
usługowa, ponadto odpady te s� wytwarzane w gospodarstwach domowych, słu�bie 
zdrowia, szkolnictwie, jednostkach naukowych, itp.  

6.2.1.  Odpady zawieraj�ce azbest 

Odpady zawieraj�ce azbest stanowi� bezpo�rednie zagro�enie dla zdrowia ludzi tylko 
w przypadku, gdy włókna azbestu s� wdychane wraz z powietrzem i przedostaj� si� do 
układu oddechowego.  

Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest stosowanych na terytorium 
Polski został przyj�ty przez Rad� Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. 
Celem programu na ka�dym szczeblu administracyjnym jest: 
��spowodowanie oczyszczenia terytorium kraju (województwa, powiatu, gminy) z azbestu 

oraz usuni�cie stosowanych przez wiele lat wyrobów zawieraj�cych azbest, 
��wyeliminowanie zagro�e� dla ludno�ci oraz dla �rodowiska, 
��stworzenie warunków do wdro�enia przepisów prawnych i norm post�powania z 

wyrobami zawieraj�cymi azbest zgodnych z wymaganiami UE.  

Koordynacja zarz�dzania Programem b�dzie odbywała si� na trzech poziomach: 
��centralnym – Rada Ministrów, 
��wojewódzkim – wojewoda, samorz�d województwa, 
��lokalnym – samorz�d powiatowy, samorz�d gminny. 

Na terenie kraju zostały wdro�one przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z pó�n. zm. )[vii], tj.: 
��zaprzestano w kraju produkcji wyrobów azbestowych, 
��zako�czono obrót azbestem i wyrobami zawieraj�cymi azbest, 
��wprowadzono w �ycie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawieraj�cych 

azbest, 
��ograniczony import oraz obrót azbestem oraz wyrobami zawieraj�cymi azbest odbywa 

si� zgodnie z ustaw�.  

Oszacowano, �e na terenie kraju w obiektach budowlanych zabudowanych jest ł�cznie 15,5 
mln Mg wyrobów zawieraj�cych azbest, w tym 14,9 mln Mg płyt azbesto-cementowych 
falistych i płaskich o powierzchni 1,35 tys. km m2. 

Przyj�to 30-letni (lata 2003-2032) okres realizacji programu usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest z terytorium Polski. Okres ten podzielono na trzy podokresy 10-letnie, 
dla których okre�lono przewidywane ilo�ci odpadów zawieraj�cych azbest, wytwarzanych w 
wyniku usuwania wyrobów z azbestem. Około 90 % tych odpadów stanowi� wyroby 
azbestocementowe. 

W celu realizacji „Programu usuwania azbestu „  i zinwentaryzowaniu ilo�ci azbestu na 
obszarze kraju, ustawodawca wprowadził obowi�zek przedło�enia informacji wojewodzie o 
ilo�ci i rodzaju instalacji, urz�dze� b�d� wyrobów zawieraj�cych azbest. 

 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 9 pa	dziernika 2002 w 

sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach 
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wyst�powania substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska (Dz. U. 
Nr 175 poz. 1439)[xxxx], wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada wojewodzie 
do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy informacje o rodzaju i ilo�ci substancji 
stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska. Informacje te maj� by� 
przedkładane pocz�wszy od danych za 2003 r.  

 
Najnowsze rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
pa�dziernika 2003 r.  w sprawie wymaga� w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania  i oczyszczania instalacji lub urz�dze�, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192 poz. 1876)[xxxxi] ustala, i� wykorzystywanie azbestu 
lub wyrobów zawieraj�cych azbest dopuszcza si� do ko�ca 2032 r. 
Ponadto ustawodawca wniósł nowy obowi�zek w stosunku do wła�ciciela, zarz�dcy lub 
u�ytkownika pomieszczenia w którym był lub jest wykorzystywany azbest  lub wyroby 
zawieraj�ce azbest. Wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik powinien przeprowadzi� 
inwentaryzacj� miejsc, poprzez spis z natury, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest. Inwentaryzacj� nale�y przeprowadzi� w 
terminie 6 miesi�cy od wej�cia w �ycie rozporz�dzenia, a jej wynik przedło�y�  w 
formie pisemnej wojewodzie. W przypadku osób fizycznych nie b�d�cych 
przedsi�biorcami, informacj� nale�y przedło�y� odpowiednio wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta. Informacje  te podlegaj� corocznej aktualizacji w terminie do 
dnia 31 stycznia ka�dego roku.  

��wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik sporz�dza coroczny plan 
kontroli jako�ci powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje si� 
instalacja b�d� urz�dzenia zawieraj�ce azbest. Je�li w wyniku 
kontroli stwierdzono przekroczenia najwy�szego dopuszczalnego 
st��enia pyłów zawieraj�cych azbest w �rodowisku pracy, dalsze 
wykorzystanie instalacji lub urz�dzenia jest niedopuszczalne. 

��wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik  pomieszczenia, w którym był 
lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest, 
powinien  umie�ci� w widocznym miejscu instrukcj� bezpiecznego 
post�powania i oznakowanie zgodnie z zał�cznikiem do 
rozporz�dzenia, w przypadku widocznych uszkodze� lub zu�ycia 
wyrobu powinien usun�� taki wyrób. 

6.2.1.1 Stan aktualny 

W 2002 roku, wg informacji przekazanych Marszałkowi Województwa Dolno�l�skiego, w 
całym województwie nie wytworzono odpadów materiałów izolacyjnych zawieraj�cych azbest 
rodzaju 170601 oraz odpadów materiałów konstrukcyjnych zawieraj�cych azbest rodzaju 
170605. 

Szacuje si�, �e w województwie dolno�l�skim znajduje si� ok. 576600 Mg (474919 m3) 
zabudowanych płyt azbestowo-cementowych. Przyjmuj�c technologi� składowania odpadów 
płyt azbestowo-cementowych w pakietach opakowanych tkanin� syntetyczn� oraz odpadów 
drobnych w workach z tkaniny syntetycznej, �rednia g�sto�� nasypowa odpadów wynosi 
1,22 Mg/m3. 

Dla gmin (a nawet powiatów) nie ma szczegółowych danych dotycz�cych ilo�ci wyrobów 
azbesto-cementowych zabudowanych w budynkach. Na podstawie bilansu sporz�dzonego 
dla województwa dolno�l�skiego, mo�na oszacowa� ilo�ci tych materiałów dla 
poszczególnych gmin, przyjmuj�c jednostkowy wska�nik wytworzenia odpadów na 1 
mieszka�ca, wynosz�cy 192,2 kg. Zdecydowanie wi�ksza (ok. 3-krotnie) ilo�� wyrobów 
azbestowych jest zabudowana na terenach wiejskich (�rednio 463 kg/M) ni� miejskich 
(�rednio 61 kg/M).  
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W mie�cie �widnica,  której  populacja miejska wynosi ponad 61 tys., szacunkowa 
ilo�� odpadów, które zostan� wytworzone w latach 2003-2032 wyniesie ok. 3720 Mg 
oraz 4540 m3.  W obr�bie miasta magistrala wodoci�gowa o długo�ci 700 m wykonana 
jest z rur azbestowo-cementowych. 

Na terenie województwa dolno�l�skiego, zezwolenie na składowanie odpadów azbestowo-
cementowych maj� dwa składowiska: w Godzikowicach, nale��ce do Dolno�l�skiej 
Korporacji Ekologicznej w Oławie oraz w Wałbrzychu, nale��ce do firmy MoBRUK. 
Składowisko w Wałbrzychu posiada zezwolenie na składowanie 20000 m3 odpadów 
azbestowych rocznie. Ponadto na terenie całego kraju czynnych jest jeszcze 7 składowisk 
tych odpadów.  

Odpady zawieraj�ce azbest, wytworzone w wyniku realizacji „Programu...”, pochodz�ce z 
budowy, remontu i demonta�u obiektów budowlanych (grupa 17 katalogu odpadów) stanowi� 
b�d� głównie:  
170601 – materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest, 
170605 – materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest. 

6.2.1.2. Cele  

Azbest nale�y do substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska i zdrowia 
ludzkiego, w zwi�zku z czym wyroby zawieraj�ce azbest powinny by� sukcesywnie usuwane 
i unieszkodliwiane. Nadrz�dnym celem wynikaj�cym z Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawieraj�cych azbest stosowanych na terytorium Polski jest całkowite usuni�cie 
tych wyrobów do ko�ca 2032 roku. Jako cel przej�ciowy, długoterminowy w sensie 
przyj�tego podziału w ramach niniejszego planu, zakłada si� usuni�cie ok. 45 % wyrobów 
zawieraj�cych azbest do ko�ca roku 2015. 

6.2.1.3. Zadania  

NFORMACYJNE I ORGANIZACYJNE 

��kampania informacyjna i edukacyjna o szkodliwo�ci wyrobów zawieraj�cych 
azbest oraz konieczno�ci jego bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania, 

��monitoring i działania dyspozycyjno-kontrolne prowadzonych prac 
dotycz�cych demonta�u i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest, 

��przygotowanie wykazów obiektów zawieraj�cych azbest oraz rejonów 
wyst�puj�cego nara�enia na eksploatacj� azbestu (prezydent miasta). 

 

FINANSOWE  

Bior�c pod uwag� wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 
wa�ne dla osi�gania zało�onych celów jest zapewnienie dofinansowania przedsi�wzi�� 
zwi�zanych z usuwaniem tych odpadów (podejmowanych przez osoby fizyczne) z 
krajowych �rodków publicznych (np. funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej) 
oraz z funduszy pomocowych UE. Koordynacja tych działa� powinna by� podj�ta 
przynajmniej na poziomie wojewódzkim.  

6.2.2. Odpady zawieraj�ce PCB 

Pod poj�ciem PCB rozumie si� polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodi-
bromo-difenylometan oraz mieszaniny zawieraj�ce jak�kolwiek z tych substancji w ilo�ci 
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powy�ej 0,005 % wagowo ł�cznie. S� to substancje zaliczane do stwarzaj�cych szczególne 
zagro�enie dla �rodowiska, których wprowadzanie do obrotu oraz odzysk s� zabronione.  


ródłem PCB w polskim przemy�le s� przede wszystkim kondensatory oraz transformatory, 
których płyny eksploatacyjne (oleje) zawieraj� PCB (odpady o kodzie 160209, 160210). 
Minister Gospodarki wprowadził obowi�zek inwentaryzacji b�d�cych w eksploatacji urz�dze� 
zawieraj�cych PCB do dnia 31 grudnia 2002. (Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki z dnia 
24 czerwca 2002 w sprawie wymaga� w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urz�dze�, w których były lub s� wykorzystywane substancje 
stwarzaj�ce szczególne zagro�enie dla �rodowiska [xxix].  

Ł�czna masa materiałów i elementów zawieraj�cych PCB w instalacjach i urz�dzeniach 
zgłoszonych do wojewody dolno�l�skiego z terenu miasta wynosi ok. 1,36 Mg. Zgłoszenia z 
terenu miasta przysłały 2 podmioty gospodarcze. Dane te wymagaj� weryfikacji w dalszych 
latach.  

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB poprzez dekontaminacj� i unieszkodliwienie 
urz�dze� zawieraj�cych PCB powinno nast�pi� do roku 2010.  

6.2.2.1. Zbieranie, dekontaminacja i unieszkodliwianie urz�dze� i odpadów zawieraj�cych 
PCB 

Istniej�ca w kraju sie� instalacji do unieszkodliwiania płynów eksploatacyjnych zawieraj�cych 
PCB jest wystarczaj�ca i nie wymaga rozbudowy. Termiczne unieszkodliwianie tych płynów 
prowadzone jest w dwóch spalarniach odpadów chlorowcopochodnych, zlokalizowanych w 
Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku oraz w Z.Ch. ROKITA S.A. w Brzegu 
Dolnym w województwie dolno�l�skim. 

Dekontaminacj� transformatorów zawieraj�cych oleje z PCB prowadzi Przedsi�biorstwo 
Usług Specjalistycznych i Projektowych CEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. 

Brak jest natomiast krajowej instalacji unieszkodliwiania kondensatorów, jednak mo�liwy jest 
ich odbiór z miejsca wytworzenia tego odpadu przez wyspecjalizowanego przedsi�biorc�, 
który posiada zezwolenie na transport oraz eksport do unieszkodliwienia za granic�. Dwie 
firmy posiadaj� takie zezwolenia, tj.  
��POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (przekazuje kondensatory do firmy TREDI we 

Francji), 
��INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu (przekazuje kondensatory do firmy Indaver w Belgii) 

Posiadacze urz�dze� zawieraj�cych PCB z terenu miasta �widnicy powinni nawi�za� 
kontakt z przedsi�biorcami posiadaj�cymi zezwolenie na zbieranie, transport i 
unieszkodliwianie odpadów PCB dla rozwi�zania problemu dekontaminacji i 
unieszkodliwienia tych urz�dze�.  

6.2.2.2. Cele  

 

Całkowite unieszkodliwienie i wyeliminowanie PCB ze �rodowiska do 2010 r. 

6.2.2.3. Zadania  

 

Przedsi�biorcy, którzy przekazali wojewodzie dolno�l�skiemu informacje o posiadaniu 
urz�dze� zawieraj�cych PCB, podaj� najcz��ciej jako termin unieszkodliwienia i 
dekontaminacji rok 2010, co nie gwarantuje faktycznej realizacji postawionego celu, którym 
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jest likwidacja PCB do ko�ca czerwca 2010 r. Wynika to z tego, �e du�a cz��� urz�dze� jest 
jeszcze eksploatowana, a posiadacze urz�dze� z PCB nie posiadaj� prawdopodobnie 
wystarczaj�cych �rodków na pokrycie kosztów ich dekontaminacji i unieszkodliwiania oraz 
kosztów zakupu i instalacji nowych urz�dze�. 

Istnieje pilna potrzeba opracowania planu dofinansowania kosztów dekontaminacji i 
unieszkodliwiania urz�dze� zawieraj�cych PCB. 

Harmonogram realizacji zada� przedstawia si� poni�ej: 

Cele krótkoterminowe do roku 2006:  
��weryfikacja danych dotycz�cych ilo�ci oraz masy urz�dze� zawieraj�cych PCB - do 

ko�ca 2004 r. (na poziomie wojewódzkim – na podstawie informacji zebranych przez 
gminy), 

��utworzenie bazy danych o urz�dzeniach zawieraj�cych PCB i weryfikacja danych w 
oparciu o wyniki kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
�rodowiska(na poziomie wojewódzkim), 

��sukcesywna likwidacja urz�dze� zawieraj�cych PCB (przedsi�biorcy), 
��monitoring prawidłowo�ci oznakowania urz�dze� zawieraj�cych PCB oraz procesu 

likwidacji urz�dze� zawieraj�cych PCB (na poziomie wojewódzkim), 
��kampania edukacyjno-informacyjna o sposobach prawidłowego post�powania z 

odpadami zawieraj�cymi PCB (na poziomie wojewódzkim). 

Cele długoterminowe 2007-2010  
��zako�czenie likwidacji urz�dze� zawieraj�cych PCB (przedsi�biorcy), 
��monitoring prac likwidacyjnych (na poziomie wojewódzkim). 

6.2.3.  Oleje odpadowe  

Wg KPGO, w 2000 roku na terenie całego kraju wytworzono ok. 122,2 tys. Mg odpadów z 
grupy 13 , do której zaliczane s� oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wył�czeniem 
olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).  

Szacunek wytworzonej ilo�ci tych odpadów na terenie powiatu przeprowadzono bior�c pod 
uwag� zarówno liczb� ludno�ci zamieszkał� w powiecie �widnickim. Prowadzone w ten 
sposób obliczenia wykazały, i� na terenie całego powiatu �widnickiego powstaje ok. 205 
Mg odpadowych olejów rocznie. Transformuj�c szacunki na miasto �widnic� bior�c pod 
uwag� liczb� ludno�ci ilo�� powstałych olejów b�dzie na poziomie 178,5 Mg. 

W KPGO szacuje si�, �e istniej�ce w kraju moce przerobowe w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów grupy 13 s� wystarczaj�ce, jednak cz��� instalacji wymaga 
gruntownych modernizacji lub całkowitej likwidacji. Aktualnie, istniej�ce moce przerobowe 
tych instalacji s� tylko cz��ciowo wykorzystane (poni�ej 50 %). 

Zbieranie odpadów olejowych prowadzone jest przez wyspecjalizowane firmy, posiadaj�ce 
stosowne zezwolenia na zbieranie i transport tych odpadów. Wg stanu na wrzesie� 2002 r. 
na terenie kraju wydano 272 zezwolenia na zbieranie i transport odpadów olejowych oraz 52 
zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie tych odpadów. Wielu przedsi�biorców 
posiadaj�cych zezwolenia na zbieranie i transport odpadów olejowych działa na terenie 
całego kraju.  

Analiza wydanych zezwole� przez starost� �widnickiego wykazała,  i� 1 podmiot posiada 
zezwolenie na zbieranie odpadów olejowych.  

Problemem jest zbieranie małych ilo�ci odpadów ze �ródeł rozproszonych. O ile du�e i 
�rednie firmy maj� podpisane umowy z przedsi�biorcami odbieraj�cymi od nich odpady 
olejowe, to małe firmy oraz osoby prywatne (mieszka�cy) pozostaj� poza systemem 
zbierania odpadów.  
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Niezb�dne jest zorganizowanie odbioru odpadów olejowych z gospodarstw domowych i 
małych firm w ramach systemu gospodarki komunalnymi odpadami niebezpiecznymi – 
poprzez punkty dobrowolnej zbiórki odpadów (PDGO), selektywn� zbiórk� odpadów 
niebezpiecznych lub inne formy odbioru (np. w sieci stacji benzynowych i warsztatów).  

Na terenie powiatu �widnickiego nie ma potrzeby budowy instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów olejowych. 

 

 Wymagane działania: 
��kontrola wytwarzania odpadów olejowych – egzekwowanie obowi�zku zgłoszenia i 

ewidencji wytwarzania odpadów olejowych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
decyzje zatwierdzaj�ce programy odpadami niebezpiecznymi, informacje o odpadach), 

��kontrola przepływu odpadów – karty ewidencji, przekazania odpadów, zbiorcze 
zestawienia, 

��kontrola podmiotów prowadz�cych działalno�� w zakresie zbierania i transportu w 
zakresie warunków prowadzenia tych działalno�ci,  

��organizacja odbioru i transportu odpadów olejowych (przedsi�biorcy).  

6.2.4. Baterie i akumulatory  

Urz�dzenia te s� stosowane jako przeno�ne �ródła pr�du, wyst�puj� w postaci małogaba-
rytowej oraz wielkogabarytowej. Do małogabarytowych zaliczane s�: 

��baterie alkaliczne, manganowe, litowe i srebrowe oraz  
��akumulatory niklowo-kadmowe, wodorkowe i litowe.  

Akumulatory wielkogabarytowe dzieli si� na kwasowo-ołowiowe oraz niklowo-kadmowe.  

Głównym ich �ródłem s� �rodki transportowe. Oszacowano, �e w 2000 roku wytworzono w 
Polsce ok. 57 tys. Mg zu�ytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (rodzaj odpadu 
160601*). Zorganizowany jest system gospodarki tymi odpadami, a wprowadzona opłata 
depozytowa powinna zapewni� całkowity odzysk wprowadzanych do u�ytku akumulatorów. 
Moce przerobowe dwóch istniej�cych w kraju instalacji przerobu akumulatorów (ł�cznie 190 
tys. Mg) całkowicie zaspokajaj� obecne i przyszłe potrzeby krajowe, a nawet import zu�ytych 
akumulatorów do odzysku.  

Akumulatory niklowo-kadmowe (kod odpadu 160602*) u�ywane s� głównie w samochodach 
innych ni� osobowe, eksploatowanych przez podmioty gospodarcze. Ilo�� zu�ytych 
akumulatorów tego typu w kraju wynosi ok. 1000 Mg rocznie, z czego aktualnie, jak si� 
szacuje, odzyskuje si� w skali kraju ok. 60 %.  

Baterie i akumulatory małogabarytowe (kod 160604, 160605), u�ytkowane, zarówno przez 
osoby fizyczne jak i podmioty prawne, s� sporadycznie zbierane.  

W 2002 roku, w powiecie �widnickim, wytworzono nast�puj�ce ilo�ci odpadów 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 

��wg bazy SIGOP - 8,32 Mg, 
��wg bazy wojewódzkiej 4,82 Mg, 

co w stosunku do ilo�ci spodziewanych stanowi około 2-6 %. 

W stosunku do ilo�ci spodziewanych stanowi to ok. 2-6 %. Brak jest realnych prognoz dla 
baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. 

Celem jest zapewnienie realizacji zało�onych poziomów odzysku akumulatorów kwasowo-
ołowiowych oraz pozostałych baterii i akumulatorów, okre�lonych w Rozporz�dzeniu. 
Ministra �rodowiska z dnia 29 maja 2003 w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz.U. nr 104, poz. 982)[xxviii].  
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Te poziomy odzysku dotycz� przedsi�biorców i importerów wprowadzaj�cych na rynek 
akumulatory i baterie.  

Osi�gni�ciu tego celu słu�� opłaty depozytowe (dla baterii kwasowo-ołowiowych) oraz 
produktowej (dla pozostałych baterii). 

Jedyna krajowa instalacji przerobu baterii znajduje si� w Dolno�l�ska Korporacja 
Ekologiczna Oława, Oddział Polkowice, jej wydajno�� wynosi ok. 800 Mg/rok.  

Wymagane działania: 
��kontrola wytwarzania zu�ytych baterii i akumulatorów – egzekwowanie obowi�zku 

zgłoszenia i ewidencji wytwarzania odpadów (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
decyzje zatwierdzaj�ce programy odpadami niebezpiecznymi, informacje o odpadach 
– za wyj�tkiem sprzedawców akumulatorów i baterii, zwolnionych z obowi�zku 
uzyskiwania zezwole� na zbieranie i transport), 

��kontrola przepływu odpadów – karty ewidencji, przekazania odpadów, zbiorcze 
zestawienia, 

��kontrola podmiotów prowadz�cych działalno�� w zakresie zbierania i transportu w 
zakresie warunków prowadzenia tych działalno�ci,  

��organizacja odbioru i transportu odpadów baterii i akumulatorów (przedsi�biorcy).  

6.2.5. Pestycydy 

Odpady pestycydów maj� nast�puj�ce kody: 
��070480* - przeterminowane �rodki ochrony ro�lin I i II klasy toksyczno�ci (bardzo 

toksyczne i toksyczne), 
��070481 – przeterminowane �rodki ochrony ro�lin inne ni� wymienione w 070480 
��150110* - opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. �rodkami ochrony ro�lin I i II klasy toksyczno�ci – bardzo 
toksyczne i toksyczne). 

Odpady te pochodz� z bie��cej produkcji, dystrybucji i stosowania oraz z 
przeterminowanych, starych preparatów, wycofanych z obrotu i zdeponowanych w 
magazynach lub mogielnikach.  

6.2.5.1. Cele  

Ujednolicenie obowi�zku przekazania i odbioru opakowa� po substancjach niebezpiecznych. 

6.2.5.2. Zadania 

Kontrola wytwarzania i gospodarowania odpadami opakowaniowymi zawieraj�ce substancje 
niebezpieczne. 

6.2.6.  Odpady medyczne i weterynaryjne 

6.2.6.1. Stan aktualny  

Odpady medyczne powstaj� podczas diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
w obiektach lecznictwa zamkni�tego, otwartego, a tak�e w laboratoriach badawczych. 

Na terenie miasta �widnicy zlokalizowany jest 1  szpital ogólny, dysponuj�cy 294  
łó�kami. Według danych GUS z 2001 roku �redni czas przebywania pacjenta w szpitalu 
ogólnym wynosił 7,8 dni, przeci�tne wykorzystanie łó�ek wynosiło 83,8 %. 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 71

W obr�bie miasta, wg danych GUS, w 2001 roku czynnych było 7 przychodni, 1 o�rodek 
zdrowia oraz 22 osób prowadziło indywidualn� praktyk� lekarsk�. W powiecie, w 2001 roku 
(wg GUS) były 21 apteki. 

Tabela 31 Klasyfikacja odpadów medycznych 

18 01 01 Narz�dzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wył�czeniem 18 01 03) 
18 01 02* Cz��ci ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słu��ce do jej 

przechowywania (z wył�czeniem 18 01 03) 
18 01 03* Inne odpady, które zawieraj� �ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do których istniej� wiarygodne podstawy do s�dzenia, 
�e wywołuj� choroby u ludzi i zwierz�t (np. zainfekowane pieluchomajtki, 
podpaski, podkłady), z wył�czeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 04 Inne odpady ni� wymienione w 18 01 03  
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj�ce substancje niebezpieczne 
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne ni� wymienione w 18 01 06 
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
18 01 09 Leki inne ni� wymienione w 18 01 08 
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 
18 01 80* Zu�yte k�piele lecznicze aktywne biologicznie o wła�ciwo�ciach zaka�nych 
18 01 81 Zu�yte k�piele lecznicze aktywne biologicznie inne ni� wymienione w 18 01 80 
18 01 82* 
 

Pozostało�ci z �ywienia pacjentów oddziałów zaka�nych 
 

SZPITALE  

W celu oszacowania ilo�ci powstaj�cych odpadów medycznych, które nale�y unieszkodliwi� 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych (Dz. U. 2003 Nr 8 poz. 104)[xxx] przyj�to, zgodnie z wytycznymi z KPGO, 
jednostkowe ilo�ci 0,3 kg/łó�ko/dob�. 

Na terenie miasta w szpitalu powstaje ok. 4,81 Mg/rok niebezpiecznych odpadów 
medycznych. 

PRZYCHODNIE, APTEKI, O�RODKI ZDROWIA  

Ka�dy z wcze�niej wymienionych punktów opieki medycznej oraz apteki wytwarza 
niebezpieczne odpady medyczne. W zale�no�ci od charakteru obiektu i specyfiki 
działalno�ci, ró�na b�dzie ilo�� wytworzonych odpadów. Zakładaj�c �redni� ł�czn� ilo�� 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych w przychodniach, o�rodkach zdrowia i innych 
jednostkach �wiadcz�cych usługi medyczne na ok. 50 kg/rok oraz 10 kg/rok w aptekach, 
ilo�� odpadów medycznych z tych �ródeł wyniesie dla miasta 0,61  Mg/rok. 

INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE 

Bilans odpadów medycznych wytwarzanych w indywidualnych praktykach lekarskich mo�na 
przeprowadzi� zakładaj�c ilo�� wytwarzanych niebezpiecznych odpadów medycznych 
�rednio 30 kg/rok,  co daje ł�czn� ilo�� ok.  0,7 Mg/rok. 

Podsumowuj�c, ilo�� niebezpiecznych odpadów medycznych przeznaczonych do 
unieszkodliwienia, zgodnie z Rozporz�dzeniem [xxx], mo�na szacowa� na ok. 6,12 Mg. 
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 6.2.6.2. Odpady weterynaryjne 

Odpady weterynaryjne powstaj� podczas badania i leczenia zwierz�t oraz �wiadczenia usług 
weterynaryjnych, a tak�e w wyniku bada� naukowych i do�wiadcze� na zwierz�tach.  

Tabela 32 Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych 

18 02 01 Narz�dzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wył�czeniem 18 02 02) 
18 02 02* Inne odpady, które zawieraj� �ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do których istniej� wiarygodne podstawy do s�dzenia, 
�e wywołuj� choroby u ludzi i zwierz�t 

18 02 03 Inne odpady ni� wymienione w 18 02 02 
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj�ce substancje 

niebezpieczne 
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne ni� wymienione w 18 02 05 
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
18 02 08 Leki inne ni� wymienione w 18 02 07 

 

Ilo�� wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, na podstawie informacji przesyłanych do 
starostów województwa dolno�l�skiego, szacuje si� na ok. 30 kg/rok w placówce lecznictwa 
zwierz�t, zatem na terenie miasta oszacowano mo�liwo��  wytwarzania jest ok. 0,20 Mg/rok 
tych odpadów. 

Ł�czn� ilo�� niebezpiecznych odpadów medycznych oraz weterynaryjnych przeznaczonych 
do unieszkodliwienia zgodnie z Rozporz�dzeniem [xxx] mo�na szacowa� na ok. 6,32 
Mg/rok. 

6.2.6.3. Cele  

 
Minimalizacja negatywnego oddziaływania na �rodowisko odpadów medycznych i 
weterynaryjnych. 

6.2.6.4. Zadania 

 
Kontrola wytwarzania i gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi przez 
powiatowe słu�by sanitarne i weterynaryjne. 

6.2.7. Odpadowa tkanka zwierz�ca 

Odpady pochodzenia zwierz�cego podzielono na 3 grupy ryzyka: 
��odpady niskiego ryzyka (LRM), 
��odpady wysokiego ryzyka (HRM) 
��odpady szczególnego ryzyka (SRM). 

Odpadowa tkanka zwierz�ca stanowi�ca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka 
zaliczana jest do odpadów rodzaju 020281*. Do odpadów wysokiego ryzyka zaliczana jest 
m.in. padlina, której roczn� ilo�� w kraju szacuje si� na ok. 40-150 tys. Mg, �rednio ok. 72,5 
tys. Mg. Potencjał przetwórczy przemysłu utylizacyjnego w Polsce przekracza o ponad 50 % 
niezb�dn� wydajno��, wynikaj�c� z ilo�ci odpadów wymagaj�cych przetworzenia. 
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Warunkiem zbytu produktów pochodzenia zwierz�cego jest zbudowanie szczelnego systemu 
nadzoru weterynaryjnego procesów wytwarzania odpadów szczególnego ryzyka (SRM) oraz 
odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w szczególno�ci bydła, owiec i kóz oraz ich wył�czenie z 
ła�cucha pokarmowego ludzi i zwierz�t. Jednym z elementów systemu gospodarki odpadami 
wysokiego i szczególnego ryzyka jest urz�dzenie zbiornic padłych zwierz�t, z których b�d� 
one przewo�one do wyznaczonych zakładów utylizacyjnych. Rozwój systemu nadzoru 
weterynaryjnego nad gospodarowaniem odpadami zwierz�cymi, w tym odpadami wysokiego 
i szczególnego ryzyka powinien by� sfinansowany ze �rodków publicznych (bud�etu 
pa�stwa, funduszy ochrony �rodowiska), natomiast budowa infrastruktury dla gospodarki 
tymi odpadami (zbiornice padłych zwierz�t, modernizacja istniej�cych oraz budowa nowych 
zakładów utylizacyjnych) jest zadaniem inwestycyjnym przedsi�biorców prowadz�cych 
działalno�� w tym zakresie, przy wsparciu ze �rodków publicznych (funduszy ochrony 
�rodowiska oraz �ródeł zagranicznych).  
Z ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach [iv], zgodnie z jej art. 3. ust.1. 
pkt 2. lit c. oraz pkt 8 tej�e ustawy, wynika �e na gminie ci��y obowi�zek zapewnienia 
zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierz�cych lub ich cz��ci poprzez 
tworzenie, utrzymanie i eksploatacj� własnych lub wspólnych z innymi gminami 
obiektów prowadz�cych działalno�� w tym zakresie.  
Prawidłowa realizacja tego obowi�zku okre�lona jest w przepisach ustawy o odpadach oraz 
w przepisach tzw. ustawy weterynaryjnej (ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu 
chorób zaka�nych zwierz�t, badaniu zwierz�t rze�nych i mi�sa oraz o Inspekcji 
Weterynaryjnej[xii]). Z przepisów tych ustaw wynika ró�ny sposób post�powania z odpadami 
w postaci zwierz�t padłych i ubitych z konieczno�ci oraz odpadowej tkanki zwierz�cej (kody 
odpadów 020180*, 020181, 020182).  
Odpady te, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorob� zaka�n�, nale�y przekaza� 
bezpo�rednio podmiotom zajmuj�cym si� ich przetwarzaniem lub zbieraniem. Ustawa o 
odpadach nie przewiduje organizowania grzebowisk (składowisk) padliny, a jedynie 
unieszkodliwianie ich poprzez obróbk� fizyczn� (D9), a nast�pnie przetworzenie (odzysk 
R14 i R1) lub termiczne unieszkodliwienie (D10).  
Przez zbiornice padłych zwierz�t, w rozumieniu ustawy weterynaryjnej i ustawy o utrzymaniu 
czysto�ci i porz�dku w gminach, rozumie� nale�y miejsce wyznaczone dla grzebania padliny 
stanowi�cej materiał szczególnego ryzyka, której nie byłyby w stanie unieszkodliwi� 
instalacje unieszkodliwiania tego typu odpadów. W takim przypadku, materiał wysokiego i 
szczególnego ryzyka mo�e zosta� przekazany do zbiornic padłych zwierz�t lub zosta� 
spalony bez przetworzenia, po uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii 
wyra�aj�cej na to zgod�, ze szczególnym uwzgl�dnieniem ochrony wód i z dala od 
zabudowy oraz miejsc chowu i hodowli zwierz�t.  
Grzebanie mo�e odbywa� si� jedynie wtedy, je�li wła�ciwe władze zatwierdz� i b�d� 
nadzorowa� zastosowan� metod� unieszkodliwiania. Analiza przepisów krajowych i UE 
pozwala stwierdzi�, i� istnieje mo�liwo�� organizowania grzebowisk zwierz�t padłych i ich 
cz��ci z okre�lonymi wyj�tkami, które musz� by� przetworzone w uprawnionych zakładach 
utylizacyjnych i spalarniach, co nale�y rozumie� jako cz��ciowe rozwi�zanie systemu.  
 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta �widnicy w rejonie ul. 
Sikorskiego zarezerwowano teren, którego przeznaczenie mo�e by� wskazane na cmentarz 
zwierz�t. 
 
Na terenie województwa dolno�l�skiego działalno�� w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów zwierz�cych niskiego ryzyka prowadz�  
- Zakład Utylizacyjny w Wojbórzu, 
- KOMPASZ w Głogowie, 
- PROFET Sp. z o.o. w Osetnicy,  
a na terenie województwa opolskiego: 
- Continental Grain Corporation SA w Opolu, 
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- MATT Sp. z o.o. w Niemodlinie. 
 
Działalno�� w zakresie unieszkodliwiania odpadów zwierz�cych szczególnego i wysokiego 
ryzyka prowadzi PROFET Sp. z o.o. w W�grach (woj. opolskie). 

6.2.8. Wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe 

Odpady te wyst�puj� coraz bardziej masowo w zwi�zku z rozwojem motoryzacji i starzeniem 
si� eksploatowanych pojazdów drogowych. W katalogu odpadów wyst�puj� dwa rodzaje 
tych odpadów, tj.: 
160104* - zu�yte lub nie nadaj�ce si� do u�ytkowania pojazdy (odpad niebezpieczny) 
160405 – zu�yte lub nie nadaj�ce si� do u�ytkowania pojazdy nie zawieraj�ce cieczy i 
innych niebezpiecznych elementów  

W KPGO oszacowano, �e w latach 1997-2000 wyrejestrowywano w kraju rocznie ok. 250 
tys. sztuk samochodów, co dla �redniej masy samochodu 940 kg daje roczn� mas� złomu 
samochodowego na poziomie ok. 235 tys. ton.  

Prognoza wzrostu ilo�ci złomowanych samochodów w skali kraju daje nast�puj�ce warto�ci: 
��2006 – ok. 540 tys. pojazdów, 
��2010 – ok. 700 tys. pojazdów, 
��2014 – ok. 950 tys. pojazdów.  

Firma Ambit z Białegostoku, prowadz�ca recykling starych samochodów, szacuje, �e w 2000 
roku na terenie województwa dolno�l�skiego poddano złomowaniu ok. 4200 pojazdów 
samochodowych w upowa�nionych stacjach demonta�u. W całym kraju skasowano w tym 
samym roku ponad 75 tys. samochodów w upowa�nionych stacjach demonta�u. Bior�c pod 
uwag� wiek oraz liczb� samochodów wprowadzanych obecnie na rynek, szacuje si�, �e w 
2004 roku do złomowania mo�e zosta� przeznaczonych w kraju ponad 500 tys. aut. 

Liczba pojazdów zarejestrowanych w województwie dolno�l�skim w 2001 roku wynosiła 
ogółem 1092140, w tym 767183 samochodów osobowych. Po raz pierwszy zarejestrowano 
w 2001 roku 37517 aut osobowych, w tym sprowadzonych z importu było 24375 pojazdów 
u�ywanych. Nowe auta stanowiły ok. 2 % ogólnej ilo�ci samochodów osobowych 
zarejestrowanych w województwie. 

Znaczn� wi�kszo�� pojazdów osobowych stanowi� auta kilku- a nawet kilkunastoletnie.  

Przyjmuj�c liczb� aut wyrejestrowanych i złomowanych w ilo�ci ok. 70 % ilo�ci aut po raz 
pierwszy zarejestrowanych w roku 2001, liczba tych pierwszych wyniesie ok. 26 tys. sztuk, a 
ich masa ok. 24,6 tys. Mg.  

Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie �widnickim w 2002 roku wynosiła 
ogółem 59 879, w tym 43 734 samochodów osobowych. Po raz pierwszy zarejestrowano w 
2002 roku 1 345 aut osobowych. 60 % samochodów osobowych stanowi� auta maj�ce 11 lat 
i wi�cej. 

 
Przyjmuj�c liczb� aut wyrejestrowanych i złomowanych w ilo�ci około 70 % liczby aut 

po raz pierwszy zarejestrowanych w roku 2002, w powiecie �widnickim usuni�to około 942 
sztuk a transformuj�c na miasto �widnica szacuje si� wytworzenie ok. 330 szt. wraków 
samochodowych.   
 

�rednia masa samochodu wynosi 946 kg, zatem roczna ilo�� złomu samochodowego 
b�dzie na poziomie ok. 890 Mg. Bior�c pod uwag� pozostałe pojazdy ł�czn� ilo�� złomu 
samochodowego nale�y szacowa� na około 525 Mg/rok.  
 

Z ogólnej masy wraku samochodowego 85,3 % stanowi� materiały przeznaczone do 
recyklingu materiałowego (np. złom, akumulatory, oleje, opony, szkło, guma bez 
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zanieczyszcze�) i odzysku energii (np. płyny chłodnicze i hamulcowe, zanieczyszczona 
guma, tworzywa sztuczne, opony). Pozostał� cz���, a wi�c 14,7 %, stanowi� nieu�yteczne 
odpady kierowane na składowisko. 

 
Na terenie miasta, według danych Dolno�l�skiego Urz�du Wojewódzkiego, 

zarejestrowane s� 2 składnice złomu uprawnione do wydania za�wiadczenia o złomowaniu 
odpadów, b�d�cego podstaw� do wyrejestrowana pojazdu z rejestru: 

• EKO-WOD Sp. z o.o., �widnica ul. Towarowa 12-14 
• PHU „CAR - STAL” , �widnica ul. Podchor��ych 12 

 

Tabela 33 Liczba złomowanych pojazdów w uprawnionych składnicach złomu w powiecie 
�widnickim w 2002 roku, według danych Urz�du Wojewódzkiego. 

 

Motocykle Samochody 
osobowe 

Samochody 
ci��arowe Ci�gniki Autobusy Przyczepy i 

naczepy 
Inne 

pojazdy 
- 1 10 2 - - - 

 

6.2.8.1.Cele 

��Maksymalizacja recyklingu zu�ytych samochodów. 
��Zapewnienie wysokiego stopnia ochrony �rodowiska w składnicach złomu 

uprawnionych do demonta�u i złomowania wraków samochodowych. 

6.2.9. Odpady sprz�tu elektronicznego i elektrycznego 

Sprz�t elektroniczny staje si� odpadem wskutek �mierci technicznej lub moralnej, 
wynikaj�cej z udoskonale� i unowocze�niania urz�dze� i sprz�tu. Dotyczy to w 
szczególno�ci sprz�tu RTV, komputerów, telefonów komórkowych. 

W Polsce szacuje si�, �e rocznie wycofuje si� z u�ytkowania nast�puj�ce ilo�ci sprz�tu: 
��pralki automatyczne ok. 1273 tys. sztuk (ok. 50 tys. Mg), 
��lodówki ok. 1592 tys. sztuk (ok. 64 tys. Mg), 
��zamra�arki ok. 629 tys. sztuk (ok. 19 tys. Mg), 
��odkurzacze ok. 1386 tys. sztuk (ok. 12 tys. Mg), 
��telewizory ok. 1430 tys. sztuk (ok. 57 tys. Mg), 
��odbiorniki radiofoniczne ok. 996 tys. sztuk (ok. 5 tys. Mg), 
��magnetofony ok. 423 tys. sztuk (ok. 3,4 tys. Mg), 
��komputery ok. 140 tys. sztuk (ok. 4,2 tys. Mg). 

Bior�c pod uwag� mo�liwo�ci odzysku poszczególnych urz�dze� podzielono je na: „białe” i 
„szare”. Produkty „szare” w porównaniu do „białych” wykazuj� ni�szy wska�nik odzysku ze 
wzgl�du na bardziej ró�norodny skład. W produktach „białych” elementy metalowe stanowi� 
ok. 75 % masy, natomiast w produktach „szarych” ok. 40 %, zawieraj� one ponadto 
tworzywa sztuczne (30 %) i inne materiały, jak: drewno, szkło, papier (ok. 30 %). 

Do urz�dze� „białych zalicza si� pralki automatyczne, zmywarki do naczy�, kuchenki 
gazowe, kuchenki mikrofalowe, zamra�arki i lodówki, natomiast do „szarych: sprz�t RTV, 
komputery, faksy, telefony i drukarki.  

Bior�c pod uwag� zawarto�� składników szkodliwych, najwi�ksze zagro�enia stwarzaj� 
lodówki, zamra�arki oraz klimatyzatory, które zawieraj� CFC, substancje zuba�aj�ce 
warstw� ozonow�. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o post�powaniu z substancjami 
zubo�aj�cymi warstw� ozonow� zakazuje składowania urz�dze� chłodniczych i 
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klimatyzacyjnych zawieraj�cych CFC oraz HCFC. Wytwarzaj�cy te odpady maj� obowi�zek 
odzyska� substancje kontrolowane.  

Sprz�t RTV oraz pozostałe urz�dzenia „szare” zawieraj� płytki drukowane, baterie, wkłady 
do drukarek, tonery, kineskopy, zawieraj�ce substancje szkodliwe, w tym m.in. metale 
ci��kie, substancje chlorowcopochodne, azbest.  

Zbieranie zu�ytego sprz�tu odbywa si� na razie incydentalnie, przeprowadzone badania w 
Katowicach wykazały, �e sposoby zagospodarowania zu�ytego domowego sprz�tu 
elektronicznego s� nast�puj�ce:  

��usuwanie na składowiska (15-40 %),  
��przekazywanie innym u�ytkownikom (27-57 %),  
��przechowywanie w gospodarstwach domowych (8-30 %).  

Odpady sprz�tu elektronicznego mog� wyst�powa� zarówno w odpadach komunalnych, jako 
selektywnie zbierane odpady grupy 20, rodzaju 200135* oraz 200136, jak i w odpadach z 
działalno�ci gospodarczej w grupie 16, podgrupie 1602, rodzaje 160213*, 160214, 160215* 
oraz 160216. Zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, w�ród których 
wyst�puj� zu�yte urz�dzenia jest zadaniem gminy i elementem systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. W skali kraju, zbiórk� i recyklingiem zu�ytego sprz�tu zajmuje si� 
obecnie stosunkowo niewielka liczba podmiotów gospodarczych, a ich mo�liwo�ci 
przetwórcze nie s� wykorzystane.  

6.2.9.1.Cele  

Odzysk oraz recykling zu�ytych urz�dze� klimatyzacyjnych, chłodniczych i zamra�aj�cych 
oraz pomp ciepła zawieraj�cych substancje zuba�aj�ce warstw� ozonow� do 2007 roku 
zgodnie z rozporz�dzeniem w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pou�ytkowych [xxviii]. Wymagania te dotycz� przedsi�biorców 
wprowadzaj�cych na rynek nowe wyroby wymienionych rodzajów.  

Dyrektywa UE oznaczona symbolem 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. dotycz�ca 
zu�ytych urz�dze� elektrycznych i elektronicznych nakłada obowi�zek odzyskania min. 4 kg 
na mieszka�ca odpadów elektrycznych i elektronicznych w terminie do 1 stycznia 2006 roku. 
Ta dyrektywa nie została jeszcze wł�czona do polskiego prawa.  

6.2.9.2. Zadania  

Zadania organizacyjne dotycz� szczególnie zorganizowania systemu odbioru zu�ytych 
urz�dze� elektrycznych i elektronicznych. Zadanie to zwi�zane jest z obowi�zkami 
przedsi�biorców wprowadzaj�cych na rynek w/w wyroby. Zbieranie tych urz�dze� mo�e by� 
organizowane przez przedsi�biorców prowadz�cych działalno�� w zakresie gospodarowania 
odpadami i dotyczy zarówno odbioru tych wyrobów od podmiotów gospodarczych, jak i 
u�ytkowników indywidualnych. Na poziomie powiatu oraz gmin, zbiórka tych urz�dze� 
oprócz bezpo�redniego odbioru od podmiotów gospodarczych przez wyspecjalizowane firmy 
obejmuje zbieranie w PDGO, jakie zostan� sukcesywnie uruchomione na poziomie ka�dej 
gminy, w tym w CSOiUO.  

KPGO zaleca uruchomienie linii do przerobu urz�dze� chłodniczych na poziomie krajowym 
w latach 2003-2006 oraz linii do przerobu pozostałych urz�dze� elektronicznych.  
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7 Harmonogram realizacji zada�  

W poni�ej tabeli przedstawiono harmonogram realizacji zada� z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w harmonogramie tym zadania 
miasta przeplataj� si� z zadaniami powiatu. 

Tabela 34 Harmonogram realizacji zada� z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

lp. działanie termin 
szacunkowe 

nakłady/ �ródła 
finansowania 

jednostka 
odpowiedzialna 

1 Utworzenie grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami. 
Przedstawiciele gmin wytypowani przez organy wykonawcze gmin 
oraz zaproszeni do współpracy reprezentanci  podmiotów 
zajmuj�cych si� gospodark� odpadami z terenu powiatu. Grupa 
odpowiedzialna byłaby za realizacj� planów – powiatowego i 
gminnych oraz spójno�� działa� podejmowanych na terenie powiatu 
w gospodarce odpadami. Formy działa� grupa ustali we własnym 
zakresie. Uzgodnienia dokonane przez grup� powinny by� 
zasadniczo bez zastrze�e� przyjmowane przez wszystkie gminy 
(przyjmuj�c reguł� jednomy�lno�ci grupy roboczej). Proponowany 
termin powołania grupy – w fazie formułowania gminnych planów 
gospodarki odpadami. 

 0,06 mln. 
�rodki własne 

 
zarz�d powiatu, 

prezydent miasta 
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2 Preferowanie w technologiach (systemach produkcji) 
wprowadzanych na terenie powiatu (wchodz�cych w jego skład gmin) 
rozwi�za�, które nie generuj�, lub generuj� w ograniczonych 
ilo�ciach, odpady podlegaj�ce składowaniu, tak na etapie 
produkcji, jak i konsumpcji. Działanie to prowadzi� nale�y 
systematycznie przy okazji formułowania planów zagospodarowania, 
decyzji lokalizacyjnych, zatwierdzania projektów, programów, 
wydawania pozwole� itp. W �adnym wypadku nie nale�y wymogów 
tego typu stawia� w sposób bezwzgl�dny, mo�na jednak domaga� 
si�, aby wytwórcy uwzgl�dniali te elementy, do czego zobowi�zuje 
ich na przykład ustawa o odpadach. W przypadku małych podmiotów, 
których rozwój na terenie powiatu jest po��dany, a mog�cych mie� 
problemy w dotarciu do informacji, pomocy powinna udziela� grupa 
robocza ds. gospodarowania odpadami. Grupa robocza raz do roku 
analizuje zasady preferencji. 

od 2004  
prezydent miasta, 
zarz�d powiatu, 
grupa robocza 

 
 
 
 
 
 

3 

Inwentaryzacja odpadów niezbezpiecznych – azbestowych oraz 
PCB- na terenie miasta, głównym działaniem podj�tym przez miasto 
powinno by� informowanie społecze�stwa o ustawowym obowi�zku 
zgłoszenia przez mieszka�ców o ilo�ci i miejscu wyst�powania 
azbestu oraz podmiotu gospodarcze o ilo�ci PCB w instalacjach. 
Informacje te zebrane od społecze�stwa przekazywane b�d� przez 
prezydenta miasta do Urz�du Wojewódzkiego.  
 

od 2004 r  prezydent miasta 
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4 Tworzenie systemu przyjmowania odpadów (segregowanych) 
i przedmiotów zb�dnych, w tym wielkogabarytowych – PDGO, 
w odró�nieniu od istniej�cego systemu odbioru odpadów. 
Uruchomienie systemu wymaga uwzgl�dnienia warunków lokalnych 
na poziomie poszczególnych skupisk mieszka�ców, rozwa�enia 
specyfiki rozwi�za� technicznych punktów oraz ich finansowania, 
konsultacji z podmiotami działaj�cymi w zakresie gospodarowania 
odpadami na danym terenie i powinno by� zrealizowane w 
nast�puj�cych (propozycja) krokach (zawsze z udziałem grupy 
roboczej): 

   

4a Cykl spotka� – dyskusji z przedsi�biorcami �wiadcz�cymi usługi 
w zakresie odbioru odpadów, ich przetwarzania i odzysku, ze 
składowaniem wł�cznie. Rozmowy te pozwol� na 
sprecyzowanie scenariusza działa� pilota�owych, o znacz�cej 
wiarygodno�ci, opartej na praktyce osób na bie��co realizuj�cych 
podobne zadania. Podczas dyskusji nale�y równie� szacowa� 
koszty instalacji i utrzymania systemu (przynajmniej w kształcie 
potrzebnym dla pilota�u) i sposób jego rozliczania. 

do czerwca 
2004  grupa robocza 

4b Wytypowanie co najmniej jednego potencjalnego punktu 
indywidualnego odbioru odpadów w ka�dej gminie. Punkty 
lokowane powinny by� w pobli�u du�ych skupisk ludno�ci, 
posiada� dogodny dojazd, ich otoczenie nie powinno mie� 
charakteru terenu zapuszczonego (zdegradowanego), a sam 
punkt powinien by� utrzymany we wzorowym porz�dku i 
czysto�ci. Szczególn� uwag� zwróci� nale�y na estetyk� 
pojemników, wiat i innych urz�dze�. Przyjmuje si�, �e wiod�cym 
b�dzie punkt �widnicki . 

sierpie� 2004   

4c Przygotowanie planu zagospodarowania punktu wiod�cego, 
rozmieszczenia urz�dze�, komunikacji (ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem ruchu pojazdów osób dowo��cych odpady), 
regulaminów działania punktu i rozliczania kosztów. Podobne 
działania mog� by� podejmowane tak�e dla innych punktów. 
Przygotowaniem zajmowa� si� powinny podmioty, które punkty 
b�d� prowadzi� (w szczególno�ci kieruj�cy nimi), przy wydatnej 
pomocy grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami. 

grudzie� 2004 - 
kwiecie� 2005 

0,435 mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

prezydent miasta, 
grupa robocza 
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4e Uruchomienie punktu wiod�cego. Bezwzgl�dnie konieczna jest 
synchronizacja terminów akcji informacyjnej i uruchomienia 
punktu. Jest oczywistym, �e akcja informacyjna ma by� rzeczowa 
i powi�zana z danym punktem odbioru odpadów. 

   

4f 
Przygotowanie akcji informacyjno-promocyjnej i jej 

przeprowadzenie. Akcj� przygotowuje i przeprowadza grupa 
robocza ds. gospodarowania odpadami. 

kwiecie� 2005 

0,045mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta, 
zarz�d powiatu, 

4g Monitoring działania punktu wiod�cego. W 2005 roku powinien 
by� realizowany na bie��co, w nast�pnych dwu latach – je�eli 
działanie punktu b�dzie prawidłowe – mniej wi�cej kwartalnie. 
Monitoring powinna prowadzi� grupa robocza ds. 
gospodarowania odpadami. 

w roku 2005 na 
bie��co, pó�niej 

– kwartalnie 
 grupa robocza 

4h Szczegółowa ocena działania punktu wiod�cego. Opracowanie 
zało�e� do ewentualnych modyfikacji zasad działania punktu i 
przyj�cie ich harmonogramu. Podj�cie decyzji o ewentualnym 
uruchomieniu kolejnych punktów. 

grudzie� 2005  grupa robocza, 
prezydent miasta 

4i Przygotowanie planów zagospodarowania kolejnych punktów, 
uwzgl�dniaj�cych wnioski z rocznego (12 miesi�cy) monitoringu 
punktu wiod�cego. Wybór punktów do realizacji w 2006 roku, 
zale�nie od �rodków finansowych i mo�liwo�ci organizacyjnych. 

kwiecie� 2006   

4j 

Realizacja i uruchomienie wybranych punktów. Okre�lenie sposobów 
monitoringu ich funkcjonowania. grudzie� 2006 

1,12 mln.  
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

4k 

Realizacja i uruchomienie pozostałych punktów, po kolejnej ocenie 
zasad ich funkcjonowania. do ko�ca 2008 

0,84 mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

5a Szacunkowego okre�lenia warto�ci segmentu gospodarki 
odpadami komunalnymi w powiecie i gminach oraz 
prawdopodobnych wolumenów odpadów segregowanych, które 

czerwiec 2004  grupa robocza, 
prezydent miasta 
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mog� pojawi� si� w okre�lonych jednostkach osadniczych. 
5b Przeprowadzenia rozmów z zainteresowanymi podmiotami 

prowadz�cymi działalno�� w zakresie gospodarowania odpadami 
na temat warunków organizacyjnych i technicznych realizacji 
wy�ej wymienionej zasady. 

czerwiec 2004  
grupa robocza, 

 prezydent miasta, 
zarz�d powiatu 

5c Przygotowanie zało�e� próbnej zbiórki odpadów według w/w 
zasady w ró�nych �rodowiskach wybranych gmin, w tym 
warunków finansowych i organizacyjnych, opracowanie 
materiałów promocyjnych. 

stycze� 2005  grupa robocza, 
prezydent miasta 

5d 

Przeprowadzenia akcji informacyjnej w wybranych �rodowiskach i 
mie�cie.  kwiecie� 2005 

0,245 mln.  
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

5e 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej opartej o system workowy 

najpó�niej do 
czerwca 2006 

0,342 mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

6 Organizacja Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania 
Odpadów (CSOiUO). Celem Centrum jest – w odró�nieniu od 
podsystemu odbioru odpadów i frakcji wydzielonych od wytwórców – 
wykonywanie operacji technicznych na tych materiałach, 
prowadz�cych do ograniczenia ilo�ci depozytu na składowiskach i 
jego uci��liwo�ci oraz pozyskania frakcji u�ytecznych. Centrum 
nale�y rozumie� jako zespół urz�dze� i technologii, które ze 
wzgl�dów technicznych i ekonomicznych koncentruj� si� zwykle w 
jednym miejscu, najlepiej w powi�zaniu ze składowiskiem odpadów, 
którego funkcjonowanie nie b�dzie krótsze ni� okres pełnej 
amortyzacji elementów Centrum. Organizacj� i budow� Centrum 
realizowa� nale�y etapowo, w powi�zaniu z innymi działaniami na 
terenie powiatu: 

   

6a Przygotowanie zało�e� technicznych Centrum, uwzgl�dniaj�cych 
okres krótkoterminowy (do 2006 roku), �rednioterminowy (do 
2010 roku) i długoterminowy (do 2015 roku). W okresie 

maj 2004 
0,1 mln.  

�rodki własne, 
�rodki 

grupa robocza, 
prezydent miasta 
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krótkoterminowym przewidzie� nale�y obsług� PDGO i �ródłowej 
segregacji odpadów, a w okresie �rednioterminowym pełne 
uruchomienie Centrum. Okres długoterminowy traktowa� nale�y 
jako rezerw� na po�lizgi czasowe i modyfikacje technologiczne. 
Zało�enia przygotowa� powinna grupa robocza w porozumieniu z 
podmiotami działaj�cymi na terenie powiatu w zakresie 
gospodarowania odpadami, w szczególno�ci z dysponentami 
składowisk odpadów o unormowanej sytuacji formalnej i 
technicznej. 

pomocnicze, 
fundusze celowe 

6b 
Przygotowanie i uruchomienie elementów Centrum przewidzianych w 

okresie krótkoterminowym, tj. wymaganych do obsługi PDGO i 
�ródłowej segregacji odpadów.  

kwiecie� 2005 

1,775 mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

6c Monitoring działania Centrum, uwzgl�dniaj�cy ewentualne 
modyfikacje organizacyjne i zmiany technologiczne, sporz�dzenie 
planu rozwoju Centrum, w tym podj�cia kompostowania w skali 
powi�kszonej. 

wrzesie� 2006   

6d Rozbudowa (wzrost wydajno�ci) Centrum, uruchomienie 
kompostowania, w stopniu zale�nym od osi�ganych wyników 
segregacji odpadów. 

grudzie� 2007 

0,63 mln.  
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

6e Ewentualne uruchomienie instalacji mechaniczno-biologicznej 
obróbki odpadów mieszanych. Uwzgl�dni� nale�y wariant, w 
którym uruchomienie instalacji mo�e by� zast�pione wzrostem 
wydajno�ci segregacji. Ostateczn� decyzje nale�y podj�� w 2009 
roku, po ewentualnych próbach intensyfikacji segregacji. 

grudzie� 2008 

8,3 mln. 
�rodki własne, 

�rodki 
pomocnicze, 

fundusze celowe 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

7 Rozwój kompostowania. Mo�liwa na drodze rozproszonego (lub 
cz��ciowo rozproszonego) kompostowania redukcja frakcji 
biologicznej w przekazywanych do składowania odpadach wymaga: 

   

7a Corocznego opracowania i promowania kompostowania 
przydomowego. Akcje takie powinny by� prowadzone w okresie 
wczesnowiosennym i bazowa� na informacji technicznej o 
technikach i urz�dzeniach do kompostowania. Je�eli mo�liwy 
b�dzie zakup zbiorowy kompostowników po atrakcyjnych dla 

corocznie, 
wiosna 

0,2 mln. 
�rodki własne, 

�rodki pomocnicze 
grupa robocza, 
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mieszka�ców cenach, organizowa� nale�y takie zakupy. 
7b Poniewa� kompostowanie przydomowe do�� cz�sto jest utrudnione 

lub niech�tnie widziane (nawet u wytwórców odpadów 
posiadaj�cych własne ogrody), mo�e zaistnie� potrzeba 
utworzenia lokalnych punktów kompostowania / odbioru odpadów 
zielonych. Ewentualna ich lokalizacja powinna by� dogodna dla 
mieszka�ców rejonów z licznymi prywatnymi terenami zielonymi. 
Poniewa� forma ta mo�e by� wymienna z zasad� odbioru 
odpadów segregowanych, niezb�dne jest prowadzenie akcji 
pilota�owej w wybranych lokalizacjach. 

marzec 2005 – 
pa�dziernik 

2006 
  

7c Opracowania i wdro�enia zasad post�powania z odpadami zielonymi 
przy zlecaniu prac utrzymania terenów publicznych. 

pa�dziernik 
2004 

0,2 mln. 
�rodki własne, 

�rodki pomocnicze 

grupa robocza, 
prezydent miasta 

9 Przegl�d wydanych w powiecie pozwole�, decyzji i zezwole� 
przewidzianych ustaw� o odpadach (w szczególno�ci programów 
gospodarowania odpadami) w zakresie: 

�� gromadzenia odpadów w chwili ich powstawania w sposób 
selektywny, wła�ciwy z punktu widzenia dalszego z nimi 
post�powania, 

��magazynowania odpadów do czasu ich odbioru w sposób 
wykluczaj�cy (ograniczaj�cy) ewentualne emisje do 
�rodowiska, 

�� przeładunku, transportu i manipulacji odpadami przez ich 
odbiorców w sposób jak wy�ej, 

�� hierarchii działa� odzysku przez odbiorców odpadów ze 
wzgl�du na ograniczenie ilo�ci odpadów składowanych na 
rzecz zagospodarowanych. 

Wnioski z przegl�du odnosz�ce si� do wymaganych standardów 
poszczególnych czynno�ci powinny zosta� przyj�te jako wytyczne dla 
działa� administracyjnych w w/w zakresie. 

pierwszy 
przegl�d – do 
ko�ca 2004, 

kolejne 
przegl�dy co 

dwa lata 

 
grupa robocza, 

prezydent miasta, 
zarz�d powiatu 

10 Monitoring i ocena realizacji planu. Bie��cy monitoring realizacji 
planu powinna prowadzi� grupa robocza ds. gospodarowania 
odpadami. Corocznie grupa powinna przygotowywa� raport 
oceniaj�cy stan gospodarki odpadami w powiecie uwzgl�dniaj�cy: 

�� zmiany w bilansie odpadów, 

corocznie, w 
układzie: 

pa�dziernik roku 
poprzedzaj�ceg
o – pa�dziernik 

 grupa robocza, 
prezydent miasta 
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�� zmiany w strukturze odpadów, 
�� stopie� wydzielenia poszczególnych frakcji (rodzajów, grup) 

odpadów i warunki ich zagospodarowania, 
�� ilo�� i struktur� składowanych odpadów, 
�� ocen� zgodno�ci wska�ników segregacji i jako�ci 

składowanych odpadów z ustalonymi w niniejszym planie, 
�� stan urz�dze� i instalacji gospodarowania odpadami, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem PDGO i CSOiUO oraz 
składowisk, 

�� zadania przewidziane do realizacji w roku nast�pnym, 
�� koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

ze szczególnym uwzgl�dnieniem obci��enia mieszka�ców, 
�� szczegółowe rozliczenie wydatków na cele gospodarowania 

odpadami ze �rodków publicznych. 

roku bie��cego 
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Tabela 35 Harmonogram zada� w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w 
mie�cie �widnica  i w powiecie �widnickim 

Termin 
realizacji Przedsi�wzi�cie Jednostka 

odpowiedzialna 
Komunalne odpady niebezpieczne 

2004 - 
2006 

Utworzenie i eksploatacja jednego PDGO ze stanowiskiem 
odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych  

Urz�d gminy  

2005-2006  Utworzenie dalszych PDGO na podstawie do�wiadcze� z 
budowy i eksploatacji pierwszego PDGO 

Urz�dy gminne 

2004-2006  Projektowanie oraz uruchomienie w ramach CSOiUO 
zbiorczej stacji dla magazynowania odpadów 
niebezpiecznych 

Operator 
CSOiUO 

od 2007  Eksploatacja PDGO i CSOiUO Urz�dy gminne  
Operator 
CSOiUO 

Odpady zawieraj�ce PCB 
2004 Weryfikacja danych dotycz�cych ilo�ci oraz 

rozmieszczenia urz�dze� zawieraj�cych PCB oraz 
harmonogramu ich usuwania 

Wojewoda 
WIO� 

2004 Utworzenie bazy danych o urz�dzeniach zawieraj�cych 
PCB i weryfikacja tych danych na podstawie kontroli WIO� 

Marszałek, 
Wojewoda 

do 2010 Likwidacja wszystkich urz�dze� zawieraj�cych PCB Przedsi�biorcy 
Odpady azbestowe 

od 2003  Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych o 
szkodliwo�ci azbestu i bezpiecznych metodach jego 
usuwania 

Samorz�d 
wojewódzki i 
powiatowy 

2003-2006 Inwentaryzacja wyst�powania odpadów azbestowych Samorz�d 
powiatowy 

2003-2015 Usuwanie odpadów azbestowych Wła�ciciele 
budynków 

2003-2015 Monitoring usuwania odpadów azbestowych Wojewoda 
Dolno�l�ski, 
Samorz�dy 
terytorialne 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
 Obj�cie wszystkich wytwórców odpadów medycznych i 

weterynaryjnych systemem zbiórki odpadów 
Starostwo 
powiatowe 

 Kontrola zbierania i transportu odpadów medycznych i 
weterynaryjnych  

Powiatowe słu�by 
sanitarne i 
weterynaryjne 
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8.  Edukacja ekologiczna 

W celu wdra�ania planowanego systemu gospodarki odpadami, nale�y prowadzi� edukacje 
ekologiczn� społecze�stwa. Jest to jeden z najwa�niejszych elementów wdra�ania systemu 
gospodarki odpadami, a w pocz�tkowej fazie działaniem, które zadecyduje o jego 
powodzeniu.  

Program edukacji ekologicznej powinien by� ukierunkowany głównie do dwóch  grup 
społeczno�ci gminy: 

• dorosłych, którym nale�� si� rzetelne informacje na temat planu gospodarki 
odpadami w gminie, dotycz�ce głównie kosztów inwestycji i eksploatacji, 
konieczno�ci udziału w ponoszeniu tych kosztów oraz mo�liwo�ci ich obni�enia 
poprzez zmian�  zachowa�, złych przyzwyczaje� i nawyków oraz dotychczasowego 
stylu �ycia, z punktu widzenia gospodarki odpadami, oraz informacje odno�nie 
spodziewanych i osi�gni�tych skutkach inwestycji. 

• młodzie� szkoln�, której nale�y zapewni� stałe poszerzenie wiedzy na temat 
powstawania odpadów, sposobów post�powania z nimi oraz skutków wynikaj�cych z 
tzw. „odpadotwórczego” stylu �ycia i dalszego nieprawidłowego post�powania z 
odpadami, równolegle ze zdobywaniem wiedzy młodzie� powinna by� inspirowana do 
wywierania wpływu na zmiany zachowa� „dorosłej” cz��ci społeczno�ci, gdy� to 
wła�nie dzisiejszy nastolatek b�dzie gospodarzem i kreatorem rozwoju swojej gminy 
w 2015 roku. 

8.1. Edukacja ekologiczna w strukturach szkolnych 

Proces edukacji ekologicznej powinien by� prowadzony ju� od wieku przedszkolnego,  w tym 
okresie, jak i pierwszych latach szkoły podstawowej, nale�y kształtowa� nawyki i zachowania 
proekologiczne oraz dbało�� o �rodowisko naturalne. Nale�y zach�ca� do segregacji 
odpadów, korzystania z produktów pochodz�cych z recyklingu czy z opakowa� 
wielokrotnego u�ytku. Prowadz�c zaj�cia i obrazowo przedstawiaj�c sposób wła�ciwego 
post�powania z odpadami, poprzez zabaw�, mo�na zach�ci� do takich działa�.  

W drugim etapie edukacyjnym nale�y, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, 
wprowadzi� �cie�ki edukacyjne o charakterze wychowawczo – dydaktycznym. Jedn� z 
takich �cie�ek jest edukacja ekologiczna. W tym okresie najlepsze efekty przynios� równie� 
obrazowe zaj�cia z przedstawieniem racjonalnego gospodarowania odpadami. 

Ponadto szkoła powinna: 
��inicjowa� i korzysta� z kontaktów z władzami samorz�dowymi oraz innymi 

reprezentantami społeczno�ci lokalnej, szkołami wy�szymi, terenowymi o�rodkami 
edukacji ekologicznej oraz innymi organizacjami, 

��inicjowa� oraz uczestniczy� w krajowych i mi�dzynarodowych programach edukacji 
ekologicznej, 

��stale podejmowa� i rozszerza� zakres praktycznych działa� na rzecz ochrony 
�rodowiska w szkole i jej otoczeniu, 

��eksponowa� pozytywn� rol� dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych, 
��prowadzi� edukacj� ekologiczn� w terenie. 

Poprzez edukacj� ekologiczn� uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych trafia si� 
równie� do ich rodziców. To wła�nie młodzie� mo�e wpłyn�� pozytywnie na starsz� cz��� 
społecze�stwa, zach�caj�c do zmiany przyzwyczaje� i nawyków. 
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8.1.1 Lekcje ekologii w szkołach 

Program zaj�� szkolnych zwi�zanych z edukacj� ekologiczn� w zakresie gospodarowania 
odpadami powinien zawiera� elementy sprzyjaj�ce minimalizacji ilo�ci odpadów oraz 
ograniczania zagro�e� wynikaj�cych z ich składu. Takie elementy to m.in. propagowanie: 

• stosowanie opakowa� łatwych do unieszkodliwienia , 

• stosowanie opakowa� wielorazowych, 

• rezygnacja z naczy� jednorazowych, 

• �wiadomo�ci  wytwarzania odpadów niebezpiecznych w�ród komunalnych, 

• propagowanie wła�ciwego post�powania z wytworzonym odpadem, 

• u�wiadomienie i� wi�kszo�� naszych zakupów w ko�cowym efekcie to odpady, 

• propagowanie kompostowania przydomowego… 

8.1.2 O�rodek Edukacji Ekologicznej 

Ze wzgl�du na populacje miasta �widnicy wskazane byłoby powołanie O�rodka Edukacji 
Ekologicznej . Działalno�� tego O�rodka powinna by� głownie skierowana do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy wiejskiej �widnica. Rol� OEE powinna by� 
szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. O�rodek mo�e by� zlokalizowany w jednej ze 
szkół ale jako odr�bna jednostka. Zaj�cia w formie warsztatów, konkursów powinny by� 
prowadzone przez profesjonalnych pedagogów. 

8.2. Edukacja dorosłych 

Szczególn� rol� w rozwijaniu edukacji ekologicznej w�ród ludzi dorosłych powinny spełnia� 
struktury samorz�dowe. Edukacja ekologiczna musi by� działaniem stałym, uj�tym w ramy 
programowe. W celu propagowania wdra�anego nowego systemu gospodarki odpadami 
nale�y przeprowadzi� kampani� informacyjno-edukacyjn�. Kampania ta powinna by� 
realizowana w trzech etapach �ci�le powi�zanych z działaniami wdro�eniowymi systemu 
gospodarki odpadami. Doro�li oczekuj� konkretnych korzy�ci zwi�zanych z wprowadzeniem 
proponowanego systemu gospodarki odpadami, dlatego edukacja ekologiczna powinna 
pokaza� korzy�ci, przede wszystkim niematerialne. 

Zało�enia kampanii edukacyjno-informacyjnej zwi�zanej z wdro�eniem systemu gospodarki 
odpadami 

Pierwszym etapem edukacji ekologicznej dorosłej cz��ci społecze�stwa, jest przekazanie 
informacji o konkretnym systemie, który ma zosta� wdro�ony, poprzez cykl spotka� z 
władzami samorz�dowymi, osobami ciesz�cymi si� autorytetem, jak i organizacjami 
pozarz�dowymi. W informacjach w mediach czy poprzez ulotki nale�y przedstawi� zało�enia 
wprowadzanego systemu, jak i harmonogram jego realizacji.  O ile �ródła oficjalne powinny 
bardziej koncentrowa� si� na samym systemie gospodarki odpadami, który ma zosta� 
wdro�ony, o tyle �ródła nieoficjalne powinny wspiera� aspekty ekologiczne w szerszym 
kontek�cie, tworz�c przychylny klimat dla działa� zwi�zanych z wprowadzeniem systemu. 

Etap drugi edukacji ekologicznej w�ród dorosłej cz��ci społecze�stwa, powinien polega� 
na przekazaniu informacji technicznych odpowiadaj�c na pytania: jak segregowa� odpady, 
jak kompostowa�, gdzie wyrzuca�, jak cz�sto odpady komunalne b�d� odbierane.... 

Informacje te powinny pochodzi� ze �ródeł oficjalnych poprzez ulotki, broszury, foldery, 
plakaty, wzmacnianych przez lokalne media.  
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W trzecim etapie kampanii informacyjno-promocyjnej nale�y powróci� do ogólnych 
zagadnie� ochrony �rodowiska w kontek�cie prawidłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ma to na celu podtrzymanie zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami 
ekologicznymi, aby przez cały czas społecze�stwo miało poczucie uczestnictwa w 
działaniach przynosz�cych korzy�ci. Elementem tych działa� mo�e by� uczestnictwo 
mieszka�ców gmin i miast w konkursach proekologicznych organizowanych przez 
organizacje i instytucje pozarz�dowe. Uczestnictwo w tego typu akcjach nie tylko sprzyja 
integracji społeczno�ci, ale zwi�ksza zaanga�owanie i mobilizuje do nowych przedsi�wzi�� 
na rzecz ochrony �rodowiska. 

8.3. Metody przekazywania informacji w edukacji ekologicznej 

Informacja przekazywana społecze�stwu musi by� przygotowana z my�l� o odbiorcy tzn. 
odpowiada� na jego potrzeby, by� atrakcyjna i zrozumiała. Tylko tak przygotowana i 
przekazana w odpowiednim czasie b�dzie z pewno�ci� skuteczna. 

Mo�liwe jest zastosowanie nast�puj�cych sposobów przekazywania informacji ze �ródeł 
oficjalnych: 

��list prezydenta miasta – zastosowanie tego typu �cie�ki  wzbudzi u odbiorców 
przekazu przekonanie o podmiotowym traktowaniu mieszka�ców przez władze 
samorz�dowe, dzi�ki temu łatwiej b�dzie wypromowa� polityk� proekologiczn�, 

��wywiady w mediach z przedstawicielami samorz�dów, zarówno lokalnych, jak i 
wy�szego szczebla – wzmocni oddziaływanie pierwszej �cie�ki informowania i 
poka�e,  i� problem jest wa�ny nie tylko z punktu widzenia władz samorz�dowych, 
ale jest odpowiedzi� na obecne potrzeby, 

��spotkania przedstawicieli samorz�du z mieszka�cami – pozwol� przedstawia� 
osobi�cie proponowane działania, a dla ludno�ci b�d� dowodem,  i� władza 
wysłuchuje opinii publicznej, 

��ulotki, broszury, foldery, plakaty – s� elementem wzmacniaj�cym poprzednie kanały 
informacji, pozwalaj� na ponowne przemy�lenie problemu, mog� by� elementem 
instrukta�owym, 

��spotkania z młodzie�� – pozyskanie przychylno�ci młodzie�y  ma działanie podwójne, 
jest ona adresatem komunikatu, a z drugiej strony stanowi grup� wsparcia 
oddziaływuj�c� bardzo szeroko. 

Dla wi�kszej skuteczno�ci przekazu informacji oficjalnych nale�y podj�� działania tworz�ce 
klimat zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami ekologicznymi. W tym celu niezb�dne 
jest wykorzystanie nast�puj�cych sposobów informacji: 

��media publiczne – jedn� z najbardziej czytelnych i bezpo�rednich form edukacji 
ekologicznych, jest przekazywanie informacji poprzez ogólnopolskie stacje TV, aby 
zach�ci� społecze�stwo do działa� proekologicznych równie� w gospodarce 
odpadami. W ten sposób mo�na edukowa� społecze�stwo promuj�c zmian� 
przyzwyczaje�. Akcje te poprzez swój ogólnopolski zasi�g wska�� wag� i rang� 
problemu, 

��artykuły promocyjne w prasie, zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej, wywiady z 
przedstawicielami grup wsparcia – ich zalet� b�dzie przekonanie o 
bezinteresowno�ci nadawców, co wzmocni oddziaływanie i uwiarygodni poruszane 
problemy, 

��czynny udział w akcjach proekologicznych typu “Sprz�tanie �wiata”, obchody ‘’Dnia 
Ziemi” . 
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8.4.  Rola Pozarz�dowych Organizacji Ekologicznych w edukacji ekologicznej 

Bardzo wa�n� rol� w procesie edukacji ekologicznej odgrywaj� Pozarz�dowe Organizacje 
Ekologiczne, dla których edukacja ekologiczna podnosz�ca �wiadomo�� społecze�stwa jest 
cz�sto działalno�ci� statutow�. Organizacje pozarz�dowe inicjuj� i realizuj� liczne akcje i 
programy upowszechniaj�ce tre�ci ekologiczne. Stawiaj� sobie konkretne zadania trafiaj�c 
do konkretnej grupy społecze�stwa. Ich działania mog� by� uzupełnieniem podstawowych 
kanałów informacji o proponowanym systemie gospodarki odpadami i jego etapach. 
Współpraca lokalnych władz z Organizacjami mo�e znacznie wspomóc proces edukacji 
ekologicznej, zwłaszcza w�ród młodzie�y, cho� nie tylko. To Organizacje mog� by� 
odpowiedzialne za edukacj� dorosłej cz��ci społecze�stwa i przeprowadzi� kampanie 
informacyjn� o proponowanym systemie gospodarki odpadami.  

8.5.  Edukacja ekologiczna w�ród przedsi�biorców 

Edukacja ekologiczna powinna równie� zosta� skierowana do wytwórców odpadów z sektora 
gospodarczego. Obecnie ustawodawca nakłada na przedsi�biorców liczne obowi�zki, ze 
wzgl�du jednak na krótki okres obowi�zywania nowego prawa ochrony �rodowiska i liczne 
jego zmiany, przedsi�biorcy gubi�c si�  w g�szczu przepisów,  cz�sto nie wypełniaj�  
podstawowych zobowi�za� prawych. 

Przedsi�biorstwa i inne podmioty gospodarcze, zwłaszcza zaliczane do małej i �redniej 
przedsi�biorczo�ci, cz�sto prowadz� działalno�� nie maj�c �wiadomo�ci, i� ich działalno�� 
wymaga posiadania stosownych decyzji np. na wytwarzanie odpadów czy zatwierdzenie 
programu gospodarki odpadami, transport, czy zbiórk� odpadów, wydanego przez 
odpowiedni organ administracyjny. Powszechnym zjawiskiem jest zaniechanie obowi�zku 
przedło�enia informacji Marszałkowi Województwa o ilo�ci wytworzonych, odzyskanych, 
zebranych czy unieszkodliwionych odpadów.  

Ponadto, okre�lone zostały dla poszczególnych rodzajów odpadów poziomy odzysku i 
recyklingu, w tym dla odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych, jest to kolejny obowi�zek 
przewidziany przez ustawodawc�. Zatem,  podstaw� edukacji w�ród przedsi�biorców 
powinna by� informacja w jaki sposób zarz�dza� przedsi�biorstwem i prowadzi� proces 
produkcyjny,  aby wypełnia� wszystkie obowi�zki prawne i chroni� �rodowisko. Optymalnym 
rozwi�zaniem byłoby wprowadzenie w przedsi�biorstwach Systemu Zarz�dzania 
�rodowiskowego ISO 14000, który daje gwarancje, i� działanie podmiotu jest zgodne z 
ochron� �rodowiska.  

Obok szczegółowych szkole� prowadzonych przez specjalistów, wa�n� rol� w edukacji 
przedsi�biorców powinny spełnia� organy administracyjne, to one w sposób przyjazny i 
czytelny powinny dostarcza� informacji przedsi�biorcy, jakie działania powinien podj�� dla 
legalizacji prowadzonych działa�. 

Wa�n� rol� w prowadzeniu edukacji ekologicznej spełnia� b�dzie Dolno�l�skie Centrum 
Zarz�dzania Gospodarki Odpadami (DCZGO), którego powstanie zaproponowano w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolno�l�skiego.  Głównym 
elementem DCZGO b�dzie komputerowy system zarz�dzania gospodark� odpadami, 
obsługuj�cy internetow� baz� danych, dzi�ki czemu stanie si� powszechny i dost�pny. 
B�dzie on interaktywny i b�dzie umo�liwia� swobodny przepływ informacji, poza tymi, do 
których dost�p jest ograniczony do wybranej grupy podmiotów.  

Elementami składowymi systemu b�d� trzy moduły, gromadzenia danych, informacyjny oraz 
platforma dyskusyjna. 

 Moduł gromadzenia danych b�dzie zbierał dane z poziomów gmin oraz posiadaczy 
odpadów (wytwarzaj�cych, zbieraj�cych, transportuj�cych, odzyskuj�cych i 
unieszkodliwiaj�cych odpady). 
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W module informacyjnym b�d� gromadzone informacje: 
��o działaniach podejmowanych przez gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

(plany  gospodarki  odpadami, prowadzona selektywna zbiórka i segregacja 
odpadów, inwestycje, przegl�dy,  konkursy itp.), 

��przetargach zwi�zanych z gospodark� odpadami, 
��potrzebach w zakresie gospodarowania odpadami (np. brak zbytu na segregowane 

odpady, ko�cz�ce si� pojemno�ci składowisk i inne), 
��instytucjach finansuj�cych (warunki i mo�liwo�ci zdobycia �rodków ) 
��z zakresu edukacji ekologicznej (wzory tekstów i ulotek, konspekty programów i lekcji, 

informacje o konkursach, itp) 
��technologiach gospodarowania odpadami (opis technologii, koszty, oceny 

oddziaływania na �rodowisko itp), 
��konferencjach, szkoleniach, publikacjach zwi�zanych z gospodark� odpadami, 
��przedsi�biorstwach prowadz�cych działalno�� w zakresie gospodarowania 

odpadami, 
��działalno�ci organizacji pozarz�dowych.  

W module tym b�d� mieli mo�liwo�� wypowiedzi i przekazania informacji mieszka�cy, gminy, 
przedsi�biorstwa, instytucje poprzez wypełnianie odpowiednich formularzy, których tre�� 
b�dzie weryfikowana przez DCZGO. 

Celem platformy dyskusyjnej jest udost�pnienie mo�liwo�ci wypowiadania si� w sprawach 
dotycz�cych gospodarki odpadami oraz nawi�zywania kontaktów pomi�dzy wytwórcami 
odpadów oraz przedsi�biorcami prowadz�cymi działalno�� w zakresie gospodarowania 
odpadami. 
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9. 
ródła finansowania zada� w zakresie ochrony �rodowiska i 
gospodarki odpadami 

Według kryterium podmiotowego, �ródła finansowania zada� w zakresie ochrony �rodowiska 
i gospodarki odpadami mo�na podzieli� na: 

��publiczne, 

��niepubliczne (prywatne) i 

��mieszane:  publiczno – prywatne.  

��Podział ten ma podstawowe znaczenie w kontek�cie przygotowywania tzw. „monta�y” 
finansowania zada� (w tym inwestycji). 

9.1     �rodki publiczne  

 Gdy chodzi o �rodki publiczne, to ich pozyskiwanie, dysponowanie i rozliczanie wykonywane 
jest na podstawie prawa i w granicach prawa. S� to �rodki wydatkowane głównie przez 
administracj� publiczn�, która zwi�zana jest zasad� legalizmu: działania zgodnego z 
prawem i na podstawie prawa. Podstawowym aktem prawnym, reguluj�cym zasady 
gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych jest ustawa z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148). W przedmiotowym zakresie 
opracowania, do �rodków publicznych ustawa zalicza: 

��dochody publiczne: daniny publiczne i pozostałe dochody (m. in.   opłaty za 
korzystanie ze �rodowiska), 

��niepodlegaj�ce zwrotowi �rodki pochodz�ce ze �ródeł zagranicznych, 

��przychody jednostek sektora finansów publicznych, pochodz�ce z działalno�ci 
finansowej. 

Gospodark� �rodkami publicznymi prowadz� jednostki sektora finansów publicznych, do 
których w przedmiotowym zakresie ustawa zalicza: 

��organy administracji rz�dowej, jednostki samorz�du terytorialnego i ich organy, oraz 
zwi�zki komunalne i ich organy, 

��jednostki bud�etowe, zakłady bud�etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek 
bud�etowych, 

��fundusze celowe (a wi�c fundusze ochrony �rodowiska  i gospodarki wodnej), 

��pa�stwowe szkoły wy�sze, 

��samodzielne publiczne ZOZ-y i instytucje kultury, 

��ZUS, KRUS i ich fundusze, 

��Narodowy Fundusz Zdrowia, 

��pa�stwowe i samorz�dowe osoby prawne, wykonuj�ce zadania z zakresu 
u�yteczno�ci publicznej (z wyj�tkiem przedsi�biorstw, banków i spółek prawa 
handlowego).  

 
Zasady pozyskiwania i wydatkowania �rodków publicznych, w tym na cele ekologiczne, 
okre�lone s� ustawami i rozporz�dzeniami wydanymi na ich podstawie. Pomijaj�c nawet 
pobie�n� analiz� tych aktów prawnych, trzeba tylko wspomnie�, �e wszelkie zamówienia 
udzielane przez podmioty sektora finansów publicznych, albo z wykorzystaniem �rodków 
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publicznych, które stanowi� ponad 50% warto�ci finansowanego zadania, dokonywane s� 
według zasad okre�lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówie� publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
     Redystrybucja �rodków publicznych, z przeznaczeniem na realizacj� zada� 
proekologicznych, zarówno w sektorze finansów publicznych, jak te� przez podmioty 
prywatne, czy publiczno-prywatne odbywa si� w sposób bezpo�redni. S� to udzielane 
bezpo�rednio inwestorom dotacje celowe do realizowanych, konkretnych projektów. 
Podmiotem dotuj�cym mog� by� dysponenci cz��ci bud�etowych bud�etu pa�stwa lub 
jednostek samorz�du terytorialnego; fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej; 
fundacje; instrumenty finansowe programów pomocowych UE. 

 Po�yczki preferencyjne, udzielane przez narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony 
�rodowiska i gospodarki wodnej oraz  kredyty preferencyjne udzielane przez banki 
komercyjne (z dopłat� ze �rodków publicznych do kosztów oprocentowania)  nie s� 
zaliczane do publicznych �ródeł finansowania.. 

9.2.  �rodki niepubliczne (prywatne) 

     Pami�taj�c, �e chodzi o �ródła pozyskiwania �rodków trzeba zauwa�y	, i� �rodki 
pozyskane przez podmioty sektora finansów publicznych, ze �ródeł niepublicznych (z 
kredytów, po�yczek) staj� si� przychodami tych podmiotów. Przychody podmiotów sektora 
finansów publicznych s� �rodkami publicznymi, a wi�c ich wydatkowanie podlega rygorom 
finansów publicznych. 
 
Kredyty 
     Podstawowym, prywatnym �ródłem pozyskiwania �rodków na realizacj� zada� w 
ochronie �rodowiska i gospodarce odpadami s� kredyty. Je�li chodzi o jednostki sektora 
finansów publicznych, to kredyt, w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, jest 
usług� bankow�. Tak wi�c, pomijaj�c specyficzne regulacje prawne, do zaci�gania kredytów 
przez podmioty sektora finansów publicznych, stosuje si� przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych. Jednostki samorz�du terytorialnego zaci�gaj�ce zobowi�zania kredytowe, 
musz� spełni� cały szereg warunków i przeprowadzi� wymagane procedury: 
1. zadanie musi by� umieszczone w bud�ecie lub  wieloletnim programie inwestycyjnym, 

lub wynika� z kontraktu wojewódzkiego, w ka�dym jednak wypadku zadanie musi by� 
uj�te w wykazie stanowi�cym zał�cznik do uchwały bud�etowej. 

2. uchwała bud�etowa musi zawiera� upowa�nienia dla organu wykonawczego, do 
zaci�gania zobowi�za� finansowych, 

3. ł�czna kwota przypadaj�cych w roku bud�etowym spłat rat kapitałowych i odsetek od  
udzielonych kredytów, po�yczek, emisji obligacji, potencjalnych spłat kwot wynikaj�cych 
z udzielonych por�cze� nie mo�e przekracza� 15% planowanych na dany rok dochodów, 

4. ł�czna kwota długu na koniec roku bud�etowego nie mo�e przekracza� 60 % dochodów 
bud�etowych w danym roku, 

1. usługa kredytowa zamawiana jest w drodze przetargu, a w wypadku kredytów 
zaci�ganych na czas dłu�szy ni� trzy lata wymagana jest zgoda Prezesa Urz�du 
Zamówie� Publicznych, 

2. zamówienie usługi kredytowej, poprzedza wydanie opinii przez regionaln� izb� 
obrachunkow� - o mo�liwo�ci spłaty kredytu, 

3. zaci�gni�cie kredytu długoterminowego (którego całkowita spłata nast�pi po 
upływie bie��cego roku bud�etowego), po przeprowadzeniu procedury przetargowej 
nale�y do wył�cznej wła�ciwo�ci organu stanowi�cego jednostki samorz�du 
terytorialnego. 
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Kredyty komercyjne (denominowane w walutach obcych) 
Podmioty z sektora finansów publicznych zaci�gaj�ce zobowi�zania kredytowe, napotykaj� 
na istotne ograniczenia, nało�one przepisami ustawy o finansach publicznych. Co do 
zasady, obowi�zuje ograniczenie zaci�gania zobowi�za� kredytowych, których warto�� 
nominalna wyra�ona w złotych nie została ustalona w dniu zawierania transakcji. Kredyty i 
po�yczki denominowane w walutach obcych nale�� do tej kategorii, ze wzgl�du na wahania 
kursów walut obcych oraz zmienn� stop� procentow� kredytów na rynku mi�dzybankowym 
LIBOR (Londyn) lub EURIBOR (Bruksela).  Wyj�tki od tego ograniczenia okre�la 
rozporz�dzenie wydane na podstawie art.51 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
 
Wył�cza ono ograniczenia odno�nie do kredytów i po�yczek zaci�ganych w: 

a. mi�dzynarodowych instytucjach finansowych w których Polska jest członkiem 
lub podpisała umow� o współpracy (na przykład Bank �wiatowy, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju); 

b. bankach komercyjnych obsługuj�cych linie kredytowe tych instytucji; u osób 
prawnych utworzonych ze �rodków pochodz�cych z tych linii; 

c. od osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, ze �rodków pochodz�cych 
z linii kredytowych, które zostały udost�pnione przez instytucje, o których 
mowa w lit. a 

d. od rz�dów lub instytucji rz�dowych pa�stw obcych na mocy porozumie� 
zawartych z Rad� Ministrów RP; 

 
Wył�czone s� te� ograniczenia odno�nie do: 

1. obligacji o terminie wykupu powy�ej roku, emitowanych na mi�dzynarodowych 
rynkach kapitałowych; 

2. zobowi�za� zaci�ganych w celu ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu 
Pa�stwa, w zwi�zku z udzielanymi przez Skarb Pa�stwa por�czeniami lub 
gwarancjami; 

3. zobowi�za� obj�tych por�czeniem Skarbu Pa�stwa lub podmiotów o których mowa 
wy�ej w pkt. „a” i „d”; 

4. zobowi�za� ze współfinansowania w warunkach, o których mowa wy�ej w pkt. 3; 
5. kredytów ‘pomostowych” na finansowania zada� obj�tych współfinansowaniem 

instrumentów finansowych Unii Europejskiej.  
 

Warunkiem wył�czenia w/w ogranicze� jest przeznaczenie �rodków kredytowych na zadania 
inwestycyjne.  
 
Oprocentowanie kredytów komercyjnych prawie zawsze oparte jest na kształtowanej 
rynkowo stopie depozytów mi�dzybankowych. Nie zdarza si� bowiem, aby banki polskie 
korzystały z kredytów redyskontowych NBP. Oprocentowanie kredytów udzielanych w 
walucie polskiej opartej jest na stopie po�yczek mi�dzybankowych w Warszawie WIBOR1. 
Stopa oprocentowania po�yczek mi�dzybankowych WIBOR jest wy�sza od stopy rozlicze� 
mi�dzybankowych w Londynie LIBOR, czy w Brukseli EURIBOR. Na przykład stopy 
po�yczek jednorocznych na rynku mi�dzybankowym, na dzie� 3 wrze�nia 2003 r. wynosiły: 
WIBOR – 4,97% ; LIBOR – 1,4913% ; EURIBOR – 2,3560%. Porównanie w/w stóp 
pokazuje, �e kredyt denominowany w walutach obcych, ma�e by� „ta�szy” nawet o 3,5% 
rocznie od kredytu złotowego. Bior�c pod uwag� fakt, �e gwarancje mi�dzynarodowych 
instytucji finansowych s� dost�pne na poziomie 2% w horyzoncie czasowym 2-lat, 
zaci�gni�cie kredytu w banku komercyjnym, denominowanego w walutach obcych, mo�e by� 
działaniem bardziej gospodarnym, ni� zaci�gni�cie kredytu lub po�yczki preferencyjnej, czy 
kredytu komercyjnego w walucie polskiej. �redniookresowo, korzystnym czynnikiem przy 
tego rodzaju kredytach było zjawisko aprecjacji złotówki. Było to jednak zjawisko 

                                                 
 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 94

przej�ciowe, spowodowane napływem inwestorów,  nabywców obligacji czy bonów (weksli) 
skarbowych. Jednak obecny poziom deficytu bud�etowego, który zbli�a si� do 60 % PKB 
powoduje, �e napływ inwestorów zostaje powstrzymany i mo�liwe jest zjawisko deprecjacji 
złotego. 
 
Decyzje, o finansowaniu zada� kredytem denominowanym w walutach obcych, mog� 
by� ryzykowne (st�d ustawowe ograniczenia): 

- pierwsz� wad� tych kredytów s� wahania kursowe, które przy znacznym deficycie 
bud�etu pa�stwa skutkuj�cym deprecjacj� złotego, mog� spowodowa� wzrost 
kosztów obsługi i spłaty kredytu; 

- druga wada to proponowany niekiedy przez banki sposób ustalania kursów: przy 
zaci�gni�ciu kredytu jest to kurs skupu waluty w danym banku, za� prze spłacie kurs 
sprzeda�y w danym banku. Ró�nica tych kursów wynosi zwykle 3%, dlatego do 
nominalnego oprocentowania kredytu w skali rocznej nale�y doliczy� iloraz z ułamka 
3% przez ilo�� lat spłaty. Korzystny dla kredytobiorcy kurs, to �redni kurs waluty w 
danym banku, lub w NBP. 

Kredyty komercyjne i preferencyjne udzielane w walucie polskiej 

     Poj�cie kredytu preferencyjnego, przeciwstawione jest z definicji poj�ciu kredytu 
komercyjnego. Jednak w obecnym stanie finansów publicznych, wnioskowanie z nazwy 
kredytu, o jego całkowitych kosztach (spłata kapitału + spłata odsetek + koszty udzielenia 
gwarancji lub por�czenia lub zabezpieczenia + prowizji bankowych i innych kosztów) mo�e 
prowadzi	 do bł�dnych rezultatów.  
     Zasady udzielanych (za po�rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) dopłat do 
kredytów preferencyjnych, okre�lane s�  przepisami rangi ustawowej. W�ród ustawowych 
warunków udzielenia kredytu zawsze okre�lony jest parametr maksymalnej stopy 
oprocentowania, jako wska�nik od podstawowych stóp NBP. Na przykład art. 5 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690 ze zmian�) przyjmuje 
jako maksymalny wska�nik 1,1 stopy redyskonta weksli NBP. Na dzie� 26.09.2003 r. stopa 
redyskonta weksli NBP wynosi 5,75 %, a wi�c maksymalna stopa oprocentowania wynosi na 
ten dzie� wynosi 6,325 %. Przyj�ła si� praktyka , �e stopa ta zawsze jest maksymalna. 
Dlatego w przypadku kredytu preferencyjnego podanego w powy�szym przykładzie mo�na 
mówi� o stopie preferencyjnej 6,325 %. Tymczasem banki komercyjne, które obsługuj� 
podstawowe rachunki bankowe jednostek samorz�du terytorialnego gotowe s� udziela� 
du�ych kredytów inwestycyjnych wg stopy np. WIBID dla depozytów jednorocznych + 0,8 do 
1,5 %. Wspomniana stopa depozytowa WIBID na dzie� 26.09.2003 r. wynosiła 4,86 %. Tak 
wi�c uzyskanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego jest mo�liwe przy stopie 
oprocentowania 5,66 – 6,36 % i zwykle bez prowizji bankowej.  
     Powy�szy przykład pokazuje, �e przy wyborze formy kredytowania inwestycji w ochronie 
�rodowiska bardziej istotna jest analiza rynku bankowego i dobrze przygotowany przetarg na 
usług� kredytow�, ni� poszukiwania preferencyjnych form kredytowania. 
 

Po�yczki 

 
W zakresie przedmiotowego opracowania, instytucja po�yczki omawiana jest w kontek�cie 
�rodków, które mog� by� pozyskiwane w drodze umowy po�yczki z narodowego i 
wojewódzkich Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. Aby lepiej zrozumie� 
zamiar ustawodawcy, który wybrał tak� form� finansowania zada� w ochronie �rodowiska i 
gospodarce odpadami, nale�y wskaza� na ró�nic� mi�dzy instytucjami po�yczki i kredytu. 
Po�yczka jest instytucj� prawa cywilnego, jej istota polega na zobowi�zaniu do przeniesienia 
na własno�� bior�cego po�yczk� okre�lonej ilo�ci pieni�dzy. Nie jest to umowa wzajemna, 
ale dwustronnie zobowi�zuj�ca i nieodpłatna. Bior�cy po�yczk� zobowi�zuje si� do jej 
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zwrotu. Dlatego ustalenie odpłatno�ci za mo�liwo�� korzystania z po�yczki w formie odsetek 
nie prowadzi do ekwiwalentno�ci �wiadcze�. Przeniesienie własno�ci na bior�cego po�yczk� 
powoduje, �e mo�e on swobodnie ni� dysponowa�. Po�yczka jest instytucj�, której stron� 
mo�e by� ka�dy podmiot, maj�cy zdolno�� do czynno�ci prawnych. Kredyt jest instytucj� o 
innej konstrukcji. Jest to stosunek prawny oparty na umowie, której co najmniej jedn� stron� 
jest bank, a polega na zobowi�zaniu si� banku do postawienia do dyspozycji 
kredytobiorcy okre�lonej ilo�ci pieni�dzy i zobowi�zaniu kredytobiorcy do zwrotu 
wykorzystanych �rodków wraz z odsetkami. Kredytobiorca nie jest wła�cicielem �rodków 
postawionych do jego dyspozycji przez bank, dlatego zakres swobody korzystania ze 
�rodków okre�la bank – jako strona umowy kredytu. Kredytu mog� udziela� tylko banki. 
Dlatego instytucje udzielaj�ce po�yczek, �wiadcz�ce usługi zwi�zane z transferem �rodków, 
towarzystwa leasingowe i t. p. prawo bankowe zalicza do instytucji finansowych. Narodowy i 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej s� instytucjami 
finansowymi dlatego nie podlegaj� rygorom prawa bankowego. 
     Dokonuj�c charakterystyki po�yczki, jako instrumentu finansowania zada� w zakresie 
ochrony �rodowiska, nale�y wymieni� nast�puj�ce cechy: 

- swobod� kontraktowania, gdy� Ksi�ga III Kodeksu Cywilnego – Zobowi�zania,  
której instytucj� jest po�yczka, opiera si� na ogólnej zasadzie swobody umów 
(art.3511 KC). Wzory umów mog� by� w miar� swobodnie kształtowane przez organy 
funduszy, 

- prostota procedury, która jest skutkiem wył�czenia po�yczek spod rygorów prawa 
bankowego, a tak�e pewnej typizacji po�yczkobiorców, której skutkiem jest 
uproszczenie analizy zdolno�ci kredytowej, 

- swoboda kształtowania stóp procentowych, uzale�niona od organów funduszy, 
pozwalaj�ca na stymulowanie stop� procentow� po�yczki i dotacj�, korzystnych z 
punktu widzenia ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju kierunków 
inwestowania i modernizowania, 

- zewn�trzne zasilanie zasobów po�yczkowych funduszy, których dochodem s� 
ustawowo okre�lone udziały w dochodach z opłat za korzystanie ze �rodowiska i kar; 
dzi�ki temu zasilaniu organy funduszy mog� przy pomocy instrumentów finansowych 
prowadzi� polityk� proekologiczn�. 

 

Obligacje   

 
„Obligacja jest papierem warto�ciowym, który zawiera zobowi�zanie emitenta do zapłaty 
posiadaczowi obligacji jej nominalnej warto�ci wraz z oprocentowaniem,  za 
przedstawieniem kuponów odsetkowych na warunkach podanych w obligacji lub w ogólnych 
zasadach subskrypcji” (S. Włodyka, Prawo papierów warto�ciowych, Kraków 1992). 
Obligacje emitowane s� przez władze publiczne, dlatego tak jak władze publiczne dziel� si� 
na rz�dowe i samorz�dowe, tak i obligacje dziel� si� na skarbowe i municypalne. Ze 
wzgl�du na ró�nice w zapadalno�ci przyj�ł si� podział obligacji na: 

- obligacje długoterminowe, o okresie zapadalno�ci powy�ej 15 lat, 
- obligacje �rednioterminowe, o okresie zapadalno�ci od 6 do 15 lat i 
- obligacje krótkoterminowe, o okresie zapadalno�ci krótszym ni� 5 lat. 

Ostatnie kryterium podziału pokazuje, �e obligacje, zwłaszcza dla jednostek samorz�du 
terytorialnego, s� dogodn� form� finansowania inwestycji. Ogólna zasada finansów 
publicznych przewiduje bowiem maksymalnie trzyletni okres trwania umów o dostawy robót 
budowlanych, zakupów inwestycyjnych i usług, w tym usług bankowych. Zaci�gni�cie 
kredytu, b�d� po�yczki, na okres dłu�szy ni� trzy lata wymaga zgody prezesa urz�du 
zamówie� publicznych. Emisja obligacji komunalnych (municypalnych) pozwala realizowa� 
wielkie i kosztowne inwestycje, bez dzielenia ich na etapy, co cz�sto opó�nia przebieg robót i 
podnosi koszty. Emitenci przyznaj� zwykle obligatariuszom dodatkowe, obok stałego 
oprocentowania, przywileje. Zakres tych przywilejów zale�ny jest od zakresu władztwa 
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podatkowego emitenta. Zakres tego władztwa jest najwi�kszy w przypadku skarbu pa�stwa, 
znacznie mniejszy gdy chodzi o gminy. Pozostałe jednostki samorz�du terytorialnego nie 
maj� władztwa podatkowego. Pomijaj�c szczegółowe uregulowania prawne, zawarte w 
ustawach: 

- z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 
1300 z pó�n. zmianami) i 

- z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi 
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z pó�niejszymi zmianami), 

które musiałyby by� przedmiotem szerszej analizy stwierdzi� nale�y, �e ka�dy zamiar 
finansowania deficytu, planowanego ze wzgl�du na realizacj� powa�nych inwestycji, 
powinien by� poprzedzony analiz� mo�liwo�ci jego finansowania z emisji obligacji. 
 

Leasing 

 
Finansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami dotyczy� 
mo�e równie� zakupu maszyn i urz�dze�, pojazdów specjalnych itp. Realizacja oczyszczalni 
�cieków, czy składowiska odpadów komunalnych zwykle obci��a gmin�. Zakup kompaktora, 
spycharki, dmuchaw, czy pomp dla oczyszczalni �cieków mo�e by� zrealizowany ze �rodków 
spółek komunalnych. Zwykle spółki komunalne gospodaruj� mieniem gminnym, same nie 
posiadaj�c znacznego kapitału. Finansowanie tego rodzaju zakupów kredytem bankowym 
jest zwykle nierealne, z powodu zbyt niskiej zdolno�ci kredytowej spółek. Leasing jest 
niezwykle dogodn� form� finansowania, poniewa� leasingowane urz�dzenie pozostaje 
własno�ci� leasingodawcy, a co za tym idzie leasingobiorca nie musi legitymowa� si� 
zdolno�ci� kredytow�. Ponadto, towarzystwa leasingowe oferuj� szerok� gam� usług, 
pozwalaj�c� na dogodne dopasowanie umowy do potrzeb leasingobiorcy. Zdefiniowanie 
umowy leasingu i poszczególnych rodzajów leasingu pozwoli zorientowa� si� w 
mo�liwo�ciach jakie daje ta forma prawna korzystania z rzeczy. 
Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing nale�y do umów nazwanych. Instytucja ta uregulowana 
jest w art. 709 1-18 KC. Przez umow� leasingu finansuj�cy (leasingodawca) zobowi�zuje si�, 
w zakresie działalno�ci swojego przedsi�biorstwa, naby� rzecz od oznaczonego zbywcy na 
warunkach okre�lonych w tej umowie i odda� t� rzecz korzystaj�cemu (leasingobiorcy) do 
u�ywania albo u�ywania i pobierania po�ytków przez czas oznaczony, a korzystaj�cy 
zobowi�zuje si� zapłaci� finansuj�cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni��ne, 
równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansuj�cego. 

• Leasing finansowy (kapitałowy) – leasingodawca zobowi�zuje si� naby� rzecz na 
własno�� i odda� leasingobiorcy do u�ywania i pobierania po�ytków na czas 
oznaczony, adekwatny do gospodarczego zu�ycia rzeczy (równy okresowi 
amortyzacji). Jest to tak zwany leasing czysty (net leasing), poniewa� obowi�zek 
ponoszenia kosztów konserwacji, napraw, remontów, ubezpiecze� itp. obci���j� 
leasingobiorc�. 

• Leasing operacyjny – leasingodawca zobowi�zuje si� udost�pni� leasingobiorcy 
rzecz na czas okre�lony, krótszy od okresu jej amortyzacji, a tak�e do �wiadcze� 
dodatkowych których celem jest finansowanie eksploatacji rzeczy za 
wynagrodzeniem. Leasing operacyjny pozwala na finansowanie w ramach umowy 
kosztów napraw, konserwacji, remontów ubezpiecze� itp., jest to tzw. leasing 
pełny (full leasing). Mo�liwe jest nawet, aby leasingodawca finansował koszt 
obsługi (personelu) i materiałów eksploatacyjnych (paliw, filtrów, itp.), jest to tzw. 
leasing mokry. 

Stosuj�c kryterium podmiotowe formy umów leasingowych  mo�na podzieli� na: 
• Leasing bezpo�redni, gdy leasingodawc� jest producent. Mamy wówczas do 

czynienia z jedn� umow� i dwoma jej stronami. Tego rodzaju leasing mo�e by� 
najbardziej dogodn� form� korzystania z rzeczy, które s� wytwarzane na 
zamówienie, np. wyposa�enie technologiczne oczyszczalni �cieków. Brak ogniw 
po�rednich mi�dzy producentem a korzystaj�cym, w postaci banku czy towarzystwa 
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leasingowego, powinno skutkowa� obni�eniem czynszu leasingowego. Leasing 
bezpo�redni nie jest umow� powszechnie stosowan�. Jest to zwykle leasing 
operacyjny z uwagi na zrozumiał� niech�� producenta do zawierania umów na długi 
okres czasu. Producent, inaczej ni� towarzystwo leasingowe, zarabia na 
działalno�ci wytwórczej. 

• Leasing po�redni, najcz��ciej jest leasingiem kapitałowym (zwanym w doktrynie 
wła�ciwym). Na leasing wła�ciwy składaj� si� z reguły dwie umowy: mi�dzy 
wytwórc� a finansuj�cym i mi�dzy finansuj�cym a korzystaj�cym. 

     
Jak wynika z powy�szych uwag, znaczn� cz��� kosztów inwestycyjnych w ochronie 
�rodowiska mo�na sfinansowa�, poprzez po�rednie wliczenie ich w koszty eksploatacji 
inwestycji, np. oczyszczalni �cieków. Dzi�ki czemu mieszka�cy, w opłatach za odbiór 
�cieków finansuj� cz��� inwestycji. Takie rozwi�zanie daje nast�puj�ce korzy�ci: 

- obni�a koszt inwestycji,  
- zmniejsza skal� zadłu�enia inwestora – zwykle gminy, 
- zmniejsza skal� korzystania ze �rodowiska przez mieszka�ców.  

 

Leasing ma w zasadzie jedn� wad�. Rzecz oddana do u�ywania korzystaj�cemu pozostaje 
własno�ci� finansuj�cego, a� do pełnego skonsumowania umowy. Zwykle umowy 
leasingowe (co jest szczególnie wa�ne przy leasingu operacyjnym) przewiduj� po zapłacie 
ostatniej raty sprzeda� rzeczy korzystaj�cemu. Cena umowna jest ni�sza od warto�ci 
u�ytkowej rzeczy. Kiedy towarzystwo leasingowe upada, sfinansowany w znacznej mierze 
�rodek trwały wchodzi do masy upadło�ciowej.    

  9.3  
ródła finansowania publiczno – prywatne 

Zarówno ustawa o samorz�dzie gminnym w art. 9, jak te� ustawa o samorz�dzie 
powiatowym w art. 6, uprawnia organy samorz�dowe do zawierania umów z ró�nymi 
podmiotami w celu wykonywania zada� i prowadzenia działalno�ci gospodarczej. Ustawa o 
samorz�dzie powiatowym ogranicza zakres mo�liwego partnerstwa publiczno – prywatnego 
do wykonywania zada� o charakterze u�yteczno�ci publicznej. Gminy mog� prowadzi� 
działalno�� gospodarcz� równie� poza zakresem u�yteczno�ci publicznej, ale tylko w 
przypadkach, okre�lonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. Nr 9, poz. 43 z pó�n. zmianami). Działalno�� wykraczaj�ca poza zadania o 
charakterze u�yteczno�ci publicznej, zgodnie z art. 7 tej ustawy nie mo�e by� prowadzona w 
formie zakładu bud�etowego.  Umowy o wykonywaniu zada� publicznych przez podmioty 
spoza sfery finansów publicznych nie mog� wchodzi� do zakresu nazwy partnerstwo 
publiczno – prywatne. W krajach zachodnich, sk�d przybyło do Polski poj�cie partnerstwa 
publiczo-prywatnego, rozumiane jest ono jako forma powi�za� kapitałowo – organizacyjnych, 
w celu wspólnego wykonywania zada�. Proces nostryfikacji tej nazwy nie spowodował 
modyfikacji tej definicji w warunkach polskich. Ustawodawstwo polskie jest zgodne z duchem 
tej definicji. Tak� drog� przebiegał te� proces komercjalizacji dawnych zakładów 
komunalnych. Do roku 1990 były to przedsi�biorstwa pa�stwowe, po tej dacie organy 
stanowi�ce gmin dokonały wyboru formy organizacyjnej zakładów: albo jako spółki 
kapitałowej z udziałem gminy, albo jako zakładu bud�etowego gminy. Udziałowcami spółek 
komunalnych stali si� pracownicy tych spółek. Do dzisiaj zachował si� pewien nawyk 
mentalny, polegaj�cy na tym, �e w ogl�dzie pracowników tych spółek a tak�e radnych, 
�wiadczenie usług komunalnych jest działalno�ci� deficytow�, a podmioty które je wykonuj� 
s� dotowane podmiotowo (zakłady bud�etowe), czy przedmiotowo (spółki). Przełamanie tego 
stereotypu, mogłoby si� przyczyni� do szybszego rozwoju gmin i cz��ciowo powiatów. 
Zaniechanie dotowania usług komunalnych i obni�enie kosztów inwestycji komunalnych (o 
czym mowa była przy obligacjach i leasingu) zwolniłoby �rodki gminne przeznaczane dot�d 
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na te cele. Odci��one w ten sposób bud�ety, pozwalałyby na prowadzenie rozumnej polityki 
podatkowej, premiuj�cej inwestorów tworz�cych miejsca pracy. Art. 10 ustawy o gospodarce 
komunalnej wskazuje na przypadki, w których gmina jest uprawniona do tworzenia, b�d� 
przyst�powania do spółek działaj�cych poza sfer� usług publicznych. Jednak w 
przedmiotowym zakresie opracowania, chodzi o partnerstwo publiczno – prywatne w 
zakresie działa� dotycz�cych ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami. Tak wi�c zakres 
partnerstwa jest rodzajowo taki sam dla gmin jak i dla powiatów, cho� realizowane zadania z 
zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami s� inne.  

9.3.1 �rodki publiczne 

�rodki własne gminy i powiatu   Przeznaczanie przez jednostki samorz�du terytorialnego 
�rodków własnych na realizacje zada� własnych z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki 
odpadami nie wymagałoby omówienia , gdyby nie dwie istotne kwestie. �rodki własne i 
zadania własne nie s� poj�ciami potocznymi, s� to poj�cia normatywne, a precyzyjne 
ustalenie zakresu ich nazwy ma kapitalne znaczenie dla procesu pozyskiwania �rodków. 

     

 Zadania własne gminy okre�lone s� klauzul� generaln� „zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorz�dowej”, w szczególno�ci zadanie te obejmuj� (m. in.) ochron� 
�rodowiska, przyrody, gospodark� wodn�, wodoci�gi i zaopatrzenie w wod�, kanalizacj�, 
usuwanie i oczyszczanie �cieków komunalnych, unieszkodliwianie i składowanie odpadów 
komunalnych. Katalog zada� własnych gminy ma charakter otwarty, a jego granica 
okre�lona jest wspomnian� klauzul� zaspokajania potrzeb zbiorowych. Gmina, zgodnie z 
zasad� legalizmu, mo�e wydatkowa� �rodki własne na zadania okre�lone ogólnie ustaw� 
ustrojow� o samorz�dzie gminnym, ale te� na zadania dookre�lone w innych ustawach, na 
przykład na zadania okre�lone ustaw� prawo ochrony �rodowiska. �rodki gminnego 
funduszu ochrony �rodowiska, to te� s� �rodki własne gminy (analogicznie �rodki 
powiatowego f.o.�.i g.w. s� �rodkami własnymi powiatu). Katalog działa�, które mog� by� 
finansowane ze �rodków gminnego funduszu mie�ci art. 406 ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska. Jest to równocze�nie katalog zada� własnych gminy, jednak pod warunkiem, �e 
odpowiadaj�ce mu zadania s� zgodne z klauzul� zaspokajania potrzeb zbiorowych. Dlatego 
uchwalenie i finansowanie np. gminnego programu rozwoju rolnictwa ekologicznego b�dzie 
zadaniem własnym gminy. Dotowanie poszczególnych gospodarstw ekologicznych poza 
programem, nie b�dzie nale�ało do zada� własnych gminy, bo jest to zaspokajanie potrzeb 
indywidualnych.  

      

Gdy chodzi o zakres zada� własnych powiatu, to jest on wyra�ony zasad� pomocniczo�ci 
(subsydiarno�ci). Tylko to jest zadaniem powiatu, co ma charakter ponadgminny; tylko to, z 
czym gmina nie mogłaby sobie poradzi�. Dlatego interesuj�ce nas zadania powiatu w 
ustawie ustrojowej okre�lone s� ogólnikowo: s� to sprawy o charakterze ponadgminnym z 
zakresu gospodarki wodnej, ochrony �rodowiska i przyrody. Ustawy reguluj�ce 
poszczególne materie normatywne dookre�laj� kompetencje powiatu, podobnie jak gmin. Na 
przykład ustawa Prawo ochrony �rodowiska, zgodnie z zasad� pomocniczo�ci, uprawnia 
władze powiatowe do dysponowania �rodków powiatowego funduszu ochrony �rodowiska i 
gospodarki wodnej na wsparcie działa� gminnych (art.407). Z zakresu zada� własnych 
powiatu �rodki mo�na dysponowa� na zadania zwi�zane z ochron� powierzchni ziemi (art. 
102 u Po�) i inne zadania wskazane przez organ stanowi�cy powiatu, w tym na programy 
ochrony �rodowiska. Analogiczny mechanizm pomocniczo�ci dla działa� gminnych 
charakteryzuje działania funduszy wojewódzkich i narodowego. Ta filozofia dysponowania 
�rodkami powinna skutkowa� zakwalifikowaniem wszelkich �rodków pozyskanych przez 
gminy ze wszystkich szczebli funduszu – jako �rodki własne gminy. 
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Zdefiniowanie poj�cia �rodków własnych inwestora jest trudne. Jest to poj�cie wzgl�dne. 
Przy ubieganiu si� o po�yczk�, czy dotacj� z funduszu wojewódzkiego �rodkami własnymi 
b�d� tylko dochody gminy, b�d� gminnego funduszu. Przy ubieganiu si� o dotacj� z bud�etu 
pa�stwa do realizowanych przedsi�wzi��, jako �rodki własne traktowane s� po�yczki i 
kredyty, a niekiedy te� (co bywa sporne) dotacje z funduszu wojewódzkiego. Jednak, aby  
monta� finansowy sporz�dzany dla realizowanych przedsi�wzi�� był efektywny, zakres tej 
nazwy musi by� w ka�dym indywidualnym przypadku ustalony.  

 

DOTACJE 

 Udzielanie dotacji z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� w zakresie ochrony �rodowiska i 
gospodarki odpadami mo�e by� realizowane w sposób po�redni: – za pomoc� wieloletnich 
programów, o których mowa w art. 80 ustawy o finansach publicznych; albo programów 
wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju 
regionalnego. 

9.3.2.  �rodki niepubliczne i �rodki pozabud�etowych instytucji publicznych 

Fundusze ochrony �rodowiska 

Gminne i powiatowe fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej nie posiadaj� 
osobowo�ci prawnej. Ich przychody i wydatki zgodnie z zasad� jedno�ci formalnej bud�etu, 
obj�te s� planem przychodów i wydatków funduszu, który stanowi zał�cznik do uchwały 
bud�etowej. Jednak kwoty te nie wchodz� do dochodów, przychodów czy wydatków bud�etu 
jednostki samorz�du terytorialnego jako cało�ci. Dysponowanie tymi �rodkami odbywa si� na 
ogólnych zasadach ustawy o finansach publicznych: dysponentem I stopnia jest rada, 
dysponentem II stopnia jest burmistrz albo zarz�d powiatu. Na co �rodki mog� by� 
przeznaczane okre�la art. 406 i 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska, �rodki mog� by� 
dysponowane przez przyznawanie dotacji. 

 

Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej s� 
osobami prawnymi. Podobnie jak w wypadku funduszy powiatowych i gminnych, ich 
przychodami s� udziały we wpływach z opłat za korzystanie ze �rodowiska i  
administracyjnych kar pieni��nych oraz opłat, o których mowa w art. 362 u Po�. Dodatkowo, 
przychodem funduszu narodowego s� wpływy z opłat eksploatacyjnych, o których mowa w 
art. 84 ustawy prawo geologiczne i górnicze i wynagrodzenia za ustanowienie u�ytkowania 
górniczego (art.10). 

 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej wspiera przedsi�wzi�cia 
podejmowane i realizowane na rzecz poprawy jako�ci �rodowiska w Polsce. Główne kierunki 
tych działa� okre�lone s� w dokumencie „Polityka Ekologiczna Pa�stwa na lata 2003 - 2006 
z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2007-2010” uchwalonym na podstawie art. 13 i 14 u 
Po�.  

Na podstawie tego dokumentu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu uchwala corocznie 
kryteria wyboru przedsi�wzi�� finansowanych ze �rodków funduszu i projekt rocznych 
planów finansowych. Prócz udzielania po�yczek i przyznawania dotacji, Narodowy Fundusz 
udziela dopłat do preferencyjnych po�yczek i kredytów; mo�e obejmowa� udziały i nabywa� 
akcje spółek działaj�cych w kraju a tak�e nabywa� obligacje. Zasady udzielania dotacji i 
po�yczek zostan� pomini�te w tym opracowaniu, gdy� podstawowym �ródłem ich 
pozyskiwania s� fundusze wojewódzkie. 
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Działalno�� wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej wodnej 
zostanie omówiona na przykładzie funduszu dolno�l�skiego, działaj�cego  we Wrocławiu.  

WFO�iGW we Wrocławiu, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 u Po�, uchwał� Rady Nadzorczej nr 
157/2002 z dnia 27.11.2002, ustalił zasady udzielania i umarzania po�yczek, udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i po�yczek ze 
�rodków WFO�IGW we Wrocławiu. 

Fundusz udziela dofinansowania w ró�nych formach, na cele okre�lone w art. 409 u Po�, 
zgodnie z rocznym planem finansowym, list� przedsi�wzi�� priorytetowych oraz kryteriami 
wyboru przedsi�wzi�� uchwalonymi przez Rad� Nadzorcz� Funduszu: 

 

Zasady ogólne: 

• po�yczka lub dotacja udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

• udzielenie wsparcia inwestorowi nast�puje po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, 

• w zale�no�ci od kwoty wsparcia, udzielane jest ono na podstawie uchwały Zarz�du 
Funduszu, albo Rady Nadzorczej Funduszu, 

• Fundusz współfinansuje zadania do kwoty 50 % udokumentowanych kosztów, dla 
podmiotów, które nie odliczaj� podatku Vatt koszt zadania jest kosztem brutto, dla 
pozostałych netto, 

• inwestycje w �ródła odnawialne i biopaliwa mog� by� współfinansowane do 70%, 

• dofinansowanie dla przedsi�biorców udzielane jest w trybie ustawy z dnia 27 lipca 
2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla 
przedsi�biorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177), 

• fundusz udziela dofinansowania, po zapewnieniu zbilansowania kosztów zadania i po 
wywi�zaniu si� z obowi�zków uiszczenia opłat i kar, stanowi�cych przychód 
Funduszu. 

 

Zasady udzielania po�yczek: 

• fundusz udziela po�yczek preferencyjnych �rednio i długoterminowych, jako 
uzupełnienie �rodków na zadania inwestycyjne: dla gmin i ich zwi�zków, powiatów, 
województw, podmiotów gospodarczych i pozostałych osób fizycznych i prawnych, 
które posiadaj� zdolno�� kontraktow� i kredytow�, 

• oprocentowanie po�yczek wynosi: - dla jednostek samorz�du terytorialnego 5%, dla 
pozostałych po�yczkobiorców 6%; stopa oprocentowania jest stała. 

 

Zasady umarzania po�yczek 

• po�yczki mog� by� umarzane tylko jednostkom samorz�du terytorialnego, 

• kryteriami podejmowania decyzji o umorzeniach s�: ocena realizacji rocznego planu 
finansowego Funduszu; terminowo�� i efektywno�� realizacji projektu zgodna z 
pierwotn� deklaracj�; terminowe spłacenie 80 % po�yczki wraz z odsetkami; 
wywi�zywanie si� po�yczkobiorcy z obowi�zku uiszczania opłat i kar b�d�cych 
przychodami funduszu; skrócenie planowego terminu realizacji zadania; realizowanie 
przez po�yczkobiorc� innych zada� z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki 
wodnej, 
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• po�yczki udzielone na zadania wspierane dotacjami z Funduszu nie mog� by� 
umarzane. 

 

Dotacje: 

• mog� by� udzielane jednostkom samorz�du terytorialnego, pa�stwowym jednostkom 
bud�etowym, stowarzyszeniom, zwi�zkom wyznaniowym, fundacjom, placówkom 
opieku�czo-wychowawczym i o�wiatowym, placówkom ochrony zdrowia i kultury 
fizycznej, instytucjom kultury i jednostkom badawczym; - innym podmiotom dotacje 
mog� by� udzielane tylko na realizacj� zada� zwi�zanych z: edukacj� ekologiczn�, 
monitoringiem �rodowiska, ochron� przyrody, sporz�dzaniem ekspertyz, 
prowadzeniem programów badawczych i wdro�eniowych i.t.p. 

• wysoko�� dotacji dla jednostek samorz�du terytorialnego nie mo�e przekroczy� 25 % 
warto�ci zadania i jest udzielana tylko jako uzupełnienie po�yczki, 

• dla zada� realizowanych w obiektach u�yteczno�ci publicznej, stanowi�cych 
własno�� samorz�du terytorialnego, istnieje mo�liwo�� dotowania do 50 % warto�ci 
zadania. 

 

Inne formy wspierania przedsi�wzi�� proekologicznych: 

• wsparcie, poprzez inwestycje kapitałowe w podejmowanych przedsi�wzi�ciach, 

• udzielanie �rodków bankom w celu udzielania przez nie preferencyjnych kredytów na 
cele zwi�zane z ochrona �rodowiska, 

• fundowanie nagród za niezawodow�  działalno�� na rzecz ochrony �rodowiska. 

 

Kryteria wyboru przedsi�wzi�� finansowanych ze �rodków WFO�IGW we Wrocławiu, 
przyj�te na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 1 uPo� przez Rad� Nadzorcz� Funduszu: 

• kryterium zgodno�ci z polityk� ekologiczn� pa�stwa: - polega na preferowaniu zada� 
zgodnych z list� przedsi�wzi�� priorytetowych, uchwalan� corocznie przez Rad� 
Nadzorcz�, 

• kryterium zasi�gu oddziaływania: - preferowane s� zadania o zasi�gu 
ponadlokalnym, 

• kryterium techniczno-ekonomiczne: planowane efekty ekologiczne i rzeczowe oraz 
jednostkowe koszty ich uzyskania; nowoczesno�� rozwi�za�, niezawodno��, 
enrgooszcz�dno��, materiałooszcz�dno��; czas realizacji; stopie� przygotowania 
zadania do realizacji; zabezpieczenie �ródeł finansowania; dla niektórych 
przedsi�wzi�� – ryzyko finansowe oraz planowane koszty realizacji obiektów; wnioski 
o przyznanie po�yczek lub dotacji, których warto�� przekracza 10 mln EURO powinny 
zawiera� analizy alternatywnych rozwi�za� organizacyjnych, technicznych i 
technologicznych, 

• kryterium wymogów formalnych polega na obowi�zku: zachowania zgodno�ci 
wniosków z zasadami i kryteriami okre�lonymi przez Fundusz; posiadania uzgodnie�, 
pozwole� i opinii wymaganych do rozpocz�cia zadania; dla po�yczkobiorców 
ubiegaj�cych si� o wsparcie powy�ej 3 tys. EURO -udokumentowania procedury 
przetargowej zgodnej z ustaw� o zamówieniach publicznych, a dla podmiotów 
prywatnych cywilnoprawnej procedury przetargowej, uzupełnionej o ogłoszenie w 
dzienniku o zasi�gu co najmniej regionalnym; zachowania reguł przetargowych 
wymaganych w programach zagranicznych, gdy zadanie jest współfinansowane z 
takich �rodków. 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 102

BANKI : 

Kilka banków w Polsce specjalizuje si� w udzielaniu kredytów na finansowanie zada� w 
ochronie �rodowiska i gospodarce odpadami, s� to nast�puj�ce banki: 

1. Bank Rozwoju Eksportu S.A. , utworzony Uchwał� Rady Ministrów nr 99 z dnia 20 
czerwca 1986 r. (M.P. Nr 21, poz. 152), 

2. Bank Gda�ski S.A. utworzony Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 
1988 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 139 ze zmian�) 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Statutu, wykonuje 
m.in.  czynno�ci zlecane przez ministra wła�ciwego do spraw instytucji finansowych. 
W ramach tych zlece� bank realizuje obsług� funduszu termomodernizacji, oraz 
dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych w 1998 r. przez ten i inne banki 
komercyjne podmiotom poszkodowanym przez powód�. W tym wła�nie banku mo�na 
otrzyma� informacje na temat obsługi przez banki komercyjne preferencyjnych 
kredytów.  

4. Bank Ochrony �rodowiska S.A., udziela preferencyjnych kredytów, z dopłat� 
funduszy ochrony �rodowiska. Maksymalny udział kredytowania inwestycji wynosi 
50%. 

5. Bank �wiatowy, działa na podstawie umowy mi�dzynarodowej, przywołanej w 
przypisie nr 1. Bank finansuje przedsi�wzi�cia z zakresu ochrony �rodowiska, w 
udziale do 70%. Podstaw� oprocentowania jest jednoroczna stopa depozytów 
mi�dzybankowych w Londynie + 0,5%. 

6. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, działa na podstawie umowy mi�dzynarodowej 
przywołanej w przypisie nr 1. Zadaniem banku jest wspieranie rozwoju pa�stw europy 
�rodkowej i wschodniej w ich drodze do gospodarki wolnorynkowej. Bank udziela 
kredytów na przedsi�wzi�cia z dziedziny ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami, 
głównie inwestycje infrastrukturalne. Bank kredytuje projekty powy�ej 5 mln EURO, w 
udziale do 35%.   

7. Inne banki komercyjne oferuj�ce kredyty preferencyjne z dopłat� do odsetek 
realizowan� za po�rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, to np. Bank 
Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie. Banki komercyjne obsługuj� 
te� linie kredytowe banków zagranicznych, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 103

TOWARZYSTWA I INNE INSTYTUCJE LEASINGOWE: 

Z racji mnogo�ci tych instytucji, zostan� wymienione te, które działaj� na terenia całej Polski, 
lub Dolnego �l�ska: 

AMERLEASE S.A. Konsorcjum Leasingowo-Inwestycyjne Warszawa 
AMICA AUTO Sp. z o.o. Warszawa 
ASC Co Ltd. Warszawa 
BA-CREDITANSTALT –LEASING POLAND Sp. z o.o. Warszawa 
BANK CUKROWNICTWA CUKROBANK S.A. Wrocław 
BEL LEASING Sp. z o.o.  Warszawa 
BG	 LEASING  Warszawa 
BISE LEASING Sp. z o.o.  Warszawa 
BRE LEASING Sp. z o.o.  Warszawa 
BUD-BANK LEASING  Sp. z o.o.  Warszawa 
BWE LEASIG S.A.  Warszawa 
CARCADE INWEST S.A.  Warszawa 
CENTRALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE S.A.  Warszawa 
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF S.A.  Warszawa 
CITI LEASING Sp. z o.o. Warszawa 
CLIF SERVICE Sp. z o.o. Wrocław 
DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA S.A.  Warszawa 
DEUTSCHE FINANCIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.   Warszawa 
DOLNO�L�SKIE KONS. HANDL.-FINANSOWE S.A.  Wrocław 
EKOLEASING Towarzystwo Inwestycyjno–Leasingowe  Warszawa 
EURO FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.  Warszawa 
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.  Wrocław 
Handlowy – Leasing S.A.  Warszawa 
ING LEASE POLSKA Sp. z o.o.  Warszawa 
KOELNER Sp. z o.o. Grupa Przemysłowo-Kapitałowa  Wrocław 
KREDYT – LEASE S.A.  Warszawa 
LEASING POLSKA  Warszawa 
LWK INPROMAR  Wrocław 
MR LEASING SERVICE S.A.  Wrocław 
PBK LEASING S.A.  Warszawa 
PEKAO LEASING Sp. z o.o.  Warszawa 
Polska Korporacja Leasingowa  Warszawa 
Polski Leasing Przemysłowy S.A.  Warszawa 
RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.  Warszawa 
Towarzystwo Finansowo-Leasingowe S.A. Wrocław 
UNITE Leasing  Warszawa 
VOLKS BANK LEASING POLSKA Wrocław 

9.4 Fundacje i programy pomocowe 

9.4.1. Fundacja EkoFundusz 

 
EkoFundusz został powołany przez Ministra Finansów w 1992 r. w celu efektywnego 

zarz�dzania �rodkami finansowymi, które pochodz� z zamiany cz��ci długu zagranicznego 
na wspieranie przedsi�wzi�� w ochronie �rodowiska (tzw. konwersja długu). Cz��� długów 
zagranicznych zaci�gni�tych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, Włoszech, 
Szwecji i Norwegii ulega ekokonwersji, a �rodkami tymi zarz�dza EkoFundusz. Ł�czna 
wielko�� �rodków finansowych pochodz�cych z ekokonwersji wynosi ponad 571 mln USD, 
które nale�y wydatkowa� w latach 1992-2010. 

EkoFundusz jest niezale�n� fundacj� działaj�c� według prawa polskiego, a w 
szczególno�ci ustawy o fundacjach oraz Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu. 
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Sektorami ochrony �rodowiska uznanymi przez EkoFundusz za dziedziny priorytetowe 
s�: 

• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 
eliminacja niskich �ródeł ich emisji (ochrona powietrza);  

• ograniczenie dopływu zanieczyszcze� do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody 
pitnej (ochrona wód);  

• ograniczenie emisji gazów powoduj�cych zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu);  
• ochrona ró�norodno�ci biologicznej;  
• gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu s�: 
• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji 

odpadów komunalnych i niebezpiecznych;  
• przedsi�wzi�cia zwi�zane z eliminacj� powstawania odpadów niebezpiecznych 

w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacj� 
składowisk odpadów tego rodzaju;  

• rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowi�cymi 
zagro�enie dla zdrowia ludzi lub �wiata przyrody. 

 
Pomoc finansow� EkoFunduszu mog� uzyska� tylko te projekty z sektorów ochrony 
�rodowiska, które wykazuj� si� wysok� efektywno�ci�, czyli korzystnym stosunkiem efektów 
ekologicznych do kosztów. Ponadto preferuje si�, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z 
nast�puj�cych warunków: 
- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów;  
- uruchomienie krajowej produkcji urz�dze� dla ochrony �rodowiska;  
- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 

 
EkoFundusz wspiera finansowo udzielaj�c bezzwrotnych dotacji a tak�e preferencyjnych 
po�yczek. Dotacje uzyska� mog� jedynie projekty dotycz�ce inwestycji zwi�zanych 
bezpo�rednio z ochron� �rodowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody 
równie� projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje bada� naukowych, akcji 
pomiarowych, a tak�e studiów i opracowa� oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji 
projektowej. 

 
Wysoko�� dotacji dla przedsi�wzi�� inwestycyjnych obliczana jest ze wska�ników NPV 
(warto�� zakutalizowana netto) oraz IRR (wewn�trzna stopa zwrotu). Je�eli wniosek o 
dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie 
przekracza 20% kosztów projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo�e 
dochodzi� do 30 %. 

 
W przypadku, gdy inwestorem s� władze samorz�dowe, dotacja mo�e pokry� do 30 % 
kosztów (w wypadkach szczególnych do 50 %), a dla jednostek bud�etowych, gdy 
podejmuj� inwestycje proekologiczne wykraczaj�ce poza ich zadania statutowe, 
dofinansowanie EkoFunduszu mo�e pokry� do 50 % kosztów. 

 
Projekty prowadzone przez pozarz�dowe organizacje społeczne (przyrodnicze, 
charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, mog� by� dotowane przez 
EkoFundusz do wysoko�ci 80 % kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50 % 
w inwestycjach zwi�zanych z ochron� �rodowiska. 

EkoFndusz mo�e wspiera� zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i b�d�ce w fazie 
realizacji, je�eli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. 

Racjonalna gospodarka odpadami została wł�czona do sektorów priorytetowych 
EkoFunduszu dopiero w 1998 r. 
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9.4.2. Fundusze Strukturalne, Fundusze Spójno�ci oraz Programy operacyjne 

 
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze �rodków unijnych, 
jak i współpracy bilateralnej, s� : 
• ogólna poprawa stanu �rodowiska naturalnego 
• dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymaga� 

unijnych 
• wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów 

organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich, 
• transfer know-how. 
 
SAPARD 

 
Fundusz SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – 
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) przeznaczony jest dla 
krajów kandyduj�cych do członkostwa w Unii Europejskiej. Zadaniem jego jest stymulowanie 
rozwoju obszarów, ułatwienie procesu integracji sektora rolnego z UE oraz płynne wł�czenie 
rolnictwa krajów kandyduj�cych w system Wspólnej Polityki Rolnej i Strukturalnej UE. 

Program SAPARD realizowany jest w latach 2000 – 2006, za� maksymalny roczny 
bud�et dla Polski wynosi 168,7 mln euro. Wkład ze strony Unii Europejskiej mo�e wynie�� 
nie wi�cej ni� 75% ogólnej sumy wydatków publicznych, pozostałe 25 % to wkład ze strony 
polskiej.  

Celem programu jest wsparcie dla zrównowa�onego rozwoju obszarów wiejskich w 
okresie przedakcesyjnym. Maksymalny roczny bud�et dla Polski wynosi 168,7 mln euro. 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 roku, program 
mo�e wspiera� nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 

• inwestycje w gospodarstwach rolnych,  
• popraw� przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych, 
• popraw� struktur kontroli jako�ci, kontroli weterynaryjnej i kontroli zdrowia ro�lin na 

rzecz jako�ci artykułów �ywno�ciowych i ochrony konsumenta, 
• wprowadzanie metod produkcji rolnej zmierzaj�cych do ochrony �rodowiska 

naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego, 
• rozwój i dywersyfikacj� działalno�ci gospodarczej,  
• wprowadzenie systemu zast�pstw w gospodarstwach rolnych oraz systemu usług w 

systemie zarz�dzania gospodarstwami, 
• tworzenie grup producenckich,  
• odnow� i rozwój wsi oraz ochron� dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich,  
• popraw� struktury obszarowej oraz scalanie gruntów, 
• tworzenie i aktualizowanie systemu rejestru gruntów,  
• doskonalenie szkolenia zawodowego, 
• rozwój i ulepszenie infrastruktury na obszarach wiejskich, 
• gospodark� zasobami wodnymi w rolnictwie, 
• le�nictwo i zalesianie obszarów rolnych, inwestycje w prywatnych gospodarstwach 

le�nych oraz przetwórstwo i marketing produktów le�nych,  
• pomoc techniczn� na rzecz �rodków działa� obj�tych programem. 

 

Program operacyjny programu SAPARD okre�la sposób jego wykorzystania w Polsce. 
Zgodnie z tym dokumentem priorytetowymi kierunkami działania programu SAPARD s�: 

• inwestycje w gospodarstwach rolnych, 
• rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, 
• ró�nicowanie działalno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich, 
• poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych. 
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Przewidziano tak�e uzupełniaj�ce �rodki działania obejmuj�ce: pilota�owe projekty 
dotycz�ce ochrony �rodowiska na terenach rolniczych oraz zalesiania, szkolenie zawodowe: 
pomoc techniczn� (doradcz�) na rzecz �rodków obj�tych programem. 

Program SAPARD został wprowadzony dopiero w czerwcu 2002 roku, co było 
spowodowane opó�nieniami wydania aktu wykonawczego, precyzuj�cego zasady finansowe 
programu, cho� rozpocz�cie programu planowane było na pocz�tek 2000 roku. Zasady te s� 
zbli�one do stosowanych w Europejskim Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w cz��ci 
dotycz�cej gwarancji rolnych. Instytucj� realizuj�c� program SAPARD w Polsce jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja pełni funkcje implementacyjne, jak i 
płatnicze. Funkcja implementacyjna polega przede wszystkim na prowadzeniu akcji 
informacyjnej, zbieraniu, opiniowaniu i selekcji propozycji przedsi�wzi�� przewidzianych do 
finansowania w ramach programu. Funkcja płatnicza polega na zarz�dzaniu finansami 
programu, dokonywaniu płatno�ci i rozlicze� z beneficjentami programu z jednej strony oraz 
– za po�rednictwem Narodowego Funduszu – z Komisj� Europejska z drugiej. Zgodnie z 
wymaganiami postawionymi przez Komisj� Europejsk� agencja płatnicza musi by� poddana 
procesowi akredytacji, który ma zapewni�, �e wypełnione zostan� wszystkie warunki 
dotycz�ce zarz�dzania finansowego i kontroli finansowej ustanowione przez Komisj�.  

 
Program SAPARD ma by� realizowany w sposób w pełni zdecentralizowany, w odró�nieniu 
od innych programów pomocy przedakcesyjnej. Oznacza to, �e Komisja Europejska 
sprawuje kontrol� ex-post zamiast ex-ante oraz, �e nie b�dzie decydowała o wyborze 
poszczególnych przedsi�wzi�� finansowych w ramach programu. B�dzie natomiast 
prowadziła kontrol� poprawno�ci wydatkowanych �rodków oraz realizacji programu. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci odpowiednie wydatki nie b�d� refundowane przez 
Komisj�. 
 

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uczestniczy we wspieraniu 
rozwoju przedsi�biorczo�ci na wsi poprzez: 
• dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsi�wzi�� 

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo�ywczym i usługach dla 
rolnictwa, 

• realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i 
modernizacji mleczarstwa, 

• realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i 
modernizacji produkcji mi�sa, 

• wspieranie realizacji przedsi�wzi�� inwestycyjnych tworz�cych nowe, stałe miejsca 
pracy w działalno�ciach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-
wiejskich gwarantuj�cych zatrudnienie ludno�ci wiejskiej, 

• wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji bran�owego 
programu wspólnego u�ytkowania maszyn rolniczych, 

• udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalno�ci agroturystycznej w 
gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu 
w ramach linii na realizacj� przedsi�wzi�� inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa, 

• po�yczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalno�ciach pozarolniczych, 
• dofinansowanie działalno�ci zwi�zanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

Rozwój przedsi�biorczo�ci na wsi, wspierany z programów realizowanych przez Agencj�, 
oznacza równie� mo�liwo�� realizowania inwestycji i modernizacji słu��cych ochronie 
�rodowiska i gospodarce odpadami.  
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CRAFT/6 

CRAFT/6 stanowi Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju 
Technologicznego. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. 
w gospodarce odpadami. 

W programie tym mo�e wzi�� udział ka�da osoba prawna, przedsi�biorstwa (małe, 
�rednie, du�e, firmy rzemie�lnicze), zwi�zki firm z danej bran�y, itp. 

Aby uzyska� grant w ramach tego programu nale�y przede wszystkim mie� ide� 
innowacyjnego rozwi�zania, nast�pnie zało�y� konsorcjum mi�dzynarodowe, w skład 
którego wejd� te� firmy z krajów UE i zło�y� wniosek według wymogów Komisji Europejskiej. 

Instytucje tworz�ce konsorcjum, musz� zapewni� wykonanie wszystkich działa� 
niezb�dnych do uzyskania zamierzonego celu, od bada�, poprzez prezentacj�, wynik, 
transfer technologii, wdro�enie, a� po promocj� w mediach. 

Dofinansowanie projektów wdro�eniowych ze �rodków 6. Programu Ramowego wynosi 
ok. 35 %. 
 
Programy bilateralne 
 
W ramach programu dwustronnego mo�liwe jest uzyskanie wsparcia w realizacji projektów 
inwestycyjnych, jak i pomoc z zakresu doradztwa. Programy takie miały na celu 
rozwi�zywanie najwa�niejszych problemów w zwi�zku z akcesj� Polski do Unii Europejskiej. 

Krajami udzielaj�cej tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i.in. Po 
wyga�ni�ciu strategii pomocy obejmuj�cej najcz��ciej okres do 2000 r wi�kszo�� tych krajów 
zaniechała lub stopniowo zmniejszała rozmiar i zakres tego rodzaju współpracy z Polsk�. 
Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. 
Mo�liwe jest uruchamianie tylko małych projektów komplementarnych z działaniami w tych 
obszarach, które ju� wcze�niej były finansowane przez stron� szwedzk�. 

Na zasadzie indywidualnych porozumie� mi�dzy Landami i województwami lub 
powiatami polskimi działa współpraca niemiecko – polska (rz�d Płn. Nadrenii-Westfalii -  
Województwo Dolno�l�skie). Współpraca ta najcz��ciej przyjmuje form� tworzenia spółek 
Joint-Venture do wspólnego realizowania okre�lonych przedsi�wzi��. 

Tak�e szans� rozwoju dla firm działaj�cych w dziedzinie ochrony �rodowiska i 
wzmocnieniem ich pozycji na rynku jest współpraca z do�wiadczonym i dysponuj�cym 
dobrym zapleczem technicznym i finansowym partnerem. 

Mo�na ubiega� si� jeszcze o pomoc ze strony Du�skiej Agencji Ochrony �rodowiska 
(DEPA), wspieraj�cej gminy polskie np. we wdra�aniu selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych (dostawy kontenerów itp.), jednak program pomocy dla Polski ko�czy si� w grudniu 
2003 roku. 

9.4.3. Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójno�ci 

 
W momencie przyst�pienia do Unii Europejskiej Polska straci mo�liwo�� korzystania z 
funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dost�p do funduszy strukturalnych Unii i Funduszu 
Spójno�ci, przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony �rodowiska. Fundusze 
te pełni� rol� silnego instrumentu pomocowego, zapewniaj�cego kierowanie du�ych �rodków 
finansowych, m.in. na ochron� �rodowiska i zadania realizowane w tym zakresie, 
szczególnie przez samorz�dy terytorialne. 

 
Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy w latach 2004-2006 na rozwój 

systemów infrastruktury ochrony �rodowiska w postaci �rodków finansowych na poziomie 
13,8 mld euro, z czego ponad 4,2 mld na realizacj� projektów z Funduszu Spójno�ci, a 
pozostał� cz��� kwoty z funduszów strukturalnych. Planowane działania strukturalne b�d� 
uj�te w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane �rodki inwestycyjne w ramach 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 108

NPR wynosz� 23 mld. euro (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld euro 
krajowe �rodki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, je�eli b�dzie beneficjentem 
funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest ochrona 
�rodowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów �rodowiska, który b�dzie realizowany przez: 

• cz��� �rodowiskow� Funduszu Spójno�ci  – 2,6 - 3,1 mld euro (2,1 mld euro 
wkład UE), 

• Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona �rodowiska i gospodarka wodna – 643 
mln euro (516 mln euro �rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 
ERDF), 

• inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego – ZPORR). 

Celem strategii dla Funduszu Spójno�ci jest wsparcie podmiotów publicznych w realizacji 
działa� na rzecz poprawy stanu �rodowiska b�d�ce realizacj� zobowi�za� Polski 
wynikaj�cych z wdra�ania prawa ochrony �rodowiska Unii Europejskiej, poprzez 
dofinansowanie: 

• realizacji indywidualnych projektów, 
• programów grupowych z zakresu ochrony �rodowiska, 
• programów ochrony �rodowiska rz�dowych i samorz�dowych. 

Jednym z kryteriów uzyskania �rodków finansowych z Funduszu Spójno�ci jest wielko�� 
projektu. Ł�czna warto�� projektu powinna przekracza� 10 mln euro, a projekty o takiej 
warto�ci s� w stanie zorganizowa� głównie �rednie lub du�e miasta b�d� np. zwi�zki miast 
czy gmin. 

Fundusze Spójno�ci maj� wspiera� racjonaln� gospodark� odpadami komunalnymi. 
Przewidziana kwota �rodków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln euro (przy 
zało�eniu 19 % udziału �rodków krajowych). Fundusze te ukierunkowane b�d� na 
finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki s� zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 
91/156/EEC.  

Priorytetem w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona �rodowiska i gospodarka 
wodna jest ochrona �rodowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działania dotycz� równie� 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane b�d� 
zadania, których nie mo�na dofinansowa� z Funduszu Spójno�ci. Wsparcie finansowe 
dotyczy� b�dzie, tak�e podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln 
euro. 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie 
zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony �rodowiska. Pomoc z 
zasobów funduszy strukturalnych i pa�stwowych b�dzie udzielana głównie na projekty 
jednostek samorz�du terytorialnego realizowane w powi�zaniu ze wsparciem udzielanym dla 
wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działa� wynios� nie 
wi�cej ni� 633,1 mln euro, z tego wsparcie ze �rodków Funduszy Strukturalnych wyniesie 
411,56 mln euro, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochron� wód i gospodark� 
wodn�. W ramach działa� dotycz�cych gospodarki odpadami na dofinansowanie mog� 
liczy� projekty ograniczaj�ce wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, 
wody i gleb� poprzez: 

• modernizacj� istniej�cych składowisk komunalnych, 
• budow� zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie), 
• wprowadzenie na szerok� skal� systemu wtórnego zagospodarowania odpadów, 
• regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk. 

Beneficjentem ko�cowym w ramach działa� b�d� samorz�dy wojewódzkie, powiatowe i 
gminne.   
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9.4.4  Inne 	ródła pomocowe 

W Polsce oraz w innych pa�stwach działa wiele instytucji publicznych i prywatnych, które 
wspieraj� działania edukacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne z zakresu ochrony 
�rodowiska. Z uwagi na ograniczon� obj�to�� opracowania, nie został omówiony zakres 
działania tych instytucji. Jednak w dobie społecze�stwa informacyjnego nie stanowi trudno�ci 
dotarcie do �ródeł informacji o tych instytucjach. W tym miejscu pozostaje jedynie wymieni� 
niektóre z nich: 

• Global Environment Fund jest północnoameryka�skim, typowym funduszem 
inwestycyjnym, podejmuj�cym inwestycje kapitałowe, w tym w ochronie �rodowiska 
(zwłaszcza w przedsi�wzi�cia z zakresu poszanowania energii). GFE obejmuje 
mniejszo�ciowe pakiety akcji i nie inwestuje w projekty poni�ej 2 mln dolarów. 

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, nastawiona jest na projekty polsko-
niemieckie, głównie z zakresu działa� społecznych – słu��cych pojednaniu. Jednak 
fundacja wspiera te� inwestycje infrastrukturalne i projekty z dziedziny ochrony 
�rodowiska. 

• Fundacja Wspomagania Wsi, nast�pca prawny Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wod�. 
Fundacja wspiera działania proekologiczne, poprzez udzielanie po�yczek na małe 
projekty infrastrukturalne i z zakresu energii odnawialnych. 

 
 
 
10.  Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na �rodowisko 
 
 
10.1 Zawarto��, główne cele gminnego planu gospodarki odpadami oraz jego 
powi�zanie z innymi dokumentami. 

Zawarto�� gminnego planu jako dokumentu odpowiada wymaganiom, jakie ustawa o 
odpadach stawia planom gospodarki odpadami. Głównymi cz��ciami planu s�: 

��krótka charakterystyka miasta, 
��przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
��prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,  
��działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym w 

szczególno�ci dotycz�ce zapobiegania wytwarzaniu, redukcji ilo�ci odpadów 
wytwarzanych oraz ograniczania ich uci��liwo�ci, selektywnej zbiórki, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenia ilo�ci odpadów biologicznie 
rozkładalnych usuwanych na składowiska, 

��projektowany system gospodarki odpadami,  
��harmonogram realizacji zada� i osi�gania zało�onych celów, 
��sposoby finansowania realizacji zada�, 
��system monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów. 

 

Projekt planu uwzgl�dnia nast�puj�ce główne cele gospodarki odpadami: 
��realizacj� hierarchii post�powania z odpadami – od zapobiegania powstawaniu 

odpadów, poprzez minimalizacj� ich wytwarzania, odzysk w tym recykling odpadów, 
których powstaniu nie udało si� zapobiec, unieszkodliwianie oraz ostatecznie 
składowanie odpadów po przetworzeniu, 

��obj�cie zorganizowan� zbiórka odpadów wszystkich mieszka�ców miasta,  
��kontrol� wytwarzania i gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze, 
��zwi�kszenie stopnia wykorzystania odpadów, 
��osi�gni�cie wymaganych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów 

odpadów, 
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��stopniowe ograniczanie ilo�ci składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych 
zawartych w odpadach komunalnych, 

��ograniczenie powierzchni niezb�dnej dla powiatowego zakładu gospodarki odpadami 
(CSOiUO), 

��przedstawienie wst�pnych propozycji rozwi�za� obiektów wchodz�cych w skład 
powiatowego zakładu gospodarki odpadami, 

��wskazanie zasad finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, 
��wskazanie celów i zada� w gospodarce odpadami innymi ni� komunalne, 
��wskazanie instrumentów i wska�ników monitorowania systemu gospodarki odpadami. 

Gminny plan gospodarki odpadami jest powi�zany z nast�puj�cymi dokumentami o 
charakterze planistycznym: 

��Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO), 
��Strategi� Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dolnego �l�ska, 
��Programem Ochrony �rodowiska Powiatu �widnickiego, 
��Planem Gospodarki Odpadami Powiatu �widnickiego, 
��Programem Ochrony  �rodowiska Miasta �widnicy. 

 

10.2. Analiza i ocena aktualnego stanu �rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 

Dotychczasowa gospodarka odpadami komunalnymi w gminie  opiera si� o istniej�ce 
składowisko odpadów w Zawiszowie. 

Proponowany system gospodarki odpadami odchodzi od obiektów budowanych na potrzeby 
gminy. Proponowane w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami CSOiUO b�dzie 
obiektem regionalnym w pełni zabezpieczonym przed negatywnym wpływem na �rodowisko.  

Zasadniczymi elementami planu, których realizacja przyczyni si� do zmniejszenia zagro�e� i 
uci��liwo�ci dla �rodowiska, zwi�zanych z gospodark� odpadami, s�: 

��wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów 
opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, 

��selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i z 
działalno�ci gospodarczej oraz ich odr�bne unieszkodliwianie, 

��zmniejszenie ilo�ci odpadów usuwanych z gospodarstw domowych w wyniku 
wprowadzenia przydomowego kompostowania frakcji odpadów kuchennych i 
ogrodowych (recyklingu organicznego), 

��zmniejszenie masy w/w strumieni (frakcji) odpadów usuwanych na składowiska w 
wyniku odzysku (recyklingu) i odr�bnego ich unieszkodliwiania, 

��biologiczne przetwarzanie cz��ci odpadów, a w dalszej perspektywie wszystkich 
odpadów przed składowaniem poprzez stabilizacj� biologiczn�, co doprowadzi do 
znacz�cego zmniejszenia masy odpadów składowanych, 

��znacz�ce zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowiska odpadów 
ustabilizowanych biologicznie, 

��mo�liwo�� wykorzystania stabilizatu do celów rekultywacyjnych, co pozwoli na dalsze 
zmniejszenie masy odpadów składowanych, 

��wzrost odzysku masowych odpadów z działalno�ci gospodarczej zwłaszcza do celów 
rekultywacji wyrobisk, 

Minimalizacja masy odpadów do składowania pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na 
powierzchni� składowiska odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilo�ci odcieków ze 
składowiska, natomiast składowanie odpadów wcze�niej sortowanych i przetworzonych 
przyczyni si� do zmniejszenia st��e� substancji organicznych oraz zwi�zków azotowych w 
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odciekach. B�dzie to miało istotny wpływ na obni�enie kosztów oczyszczania i usuwania 
odcieków.  

Zagadnieniem o znaczeniu strategicznym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, do 
których zaliczany jest m.in. metan oraz dwutlenek w�gla, główne składniki gazu 
składowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów, dla 
ochrony warstwy ozonowej, jest jednym z zasadniczych zało�e� dyrektywy składowiskowej. 
Dotychczas, na  składowisku odpadów komunalnych w gminie  nie jest prowadzone uj�cie i 
wykorzystanie gazu składowiskowego do celów energetycznych ani jego spalanie w 
pochodni, co pozwoliłoby na zmniejszenie zagro�enia dla warstwy ozonowej w wyniku 
zamiany emisji metanu na emisj� dwutlenku w�gla.  

10.3 Analiza i ocena stanu �rodowiska na obszarach obj�tych przewidywanym 
znacz�cym oddziaływaniem 

Obiekty gospodarki odpadami, przewidziane docelowo w planie gospodarki odpadami, nie 
b�d� wywierały znacz�cych oddziaływa� na �rodowisko, co wynika z: 

��maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów u�ytkowych 
(opakowaniowych, innych ni� opakowaniowe, gruzu budowlanego, 
wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego biofrakcji (odpadów kuchennych i 
ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowni o małej 
wydajno�ci, o odpowiednim standardzie technicznym i zabezpieczenia �rodowiska, 

��mechaniczno-biologicznej obróbki pozostałych frakcji odpadów z pełn� kontrol� 
emisji, 

��znacz�cego ograniczenia masy odpadów składowanych, sukcesywnego 
eliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania docelowo 
wył�cznie frakcji odpadów wcze�niej sortowanych i stabilizowanych o zmniejszonej 
zawarto�ci składników biologicznie rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji 
gazów cieplarnianych i uci��liwo�ci dla �rodowiska), stosownie do wymaga� 
dyrektywy składowiskowej, 

��mo�liwo�ci docelowego wykorzystania tak�e stabilizatu oraz grubej frakcji odpadów, 
zale�nie od jako�ci tych materiałów oraz zapotrzebowania na nie do rekultywacji 
terenów zdegradowanych i składowisk oraz do produkcji paliw alternatywnych dla 
cementowni lub innych instalacji przemysłowych.  

10.4 Istotne problemy ochrony �rodowiska z punktu widzenia strategii 
gospodarki odpadami, w szczególno�ci dotycz�ce obszarów chronionych 

Nowy zakład gospodarki odpadami przewidywany jako długoterminowy obiekt o charakterze 
regionalnym (powiatowym) jest zlokalizowany poza obszarami chronionymi, za które uznane 
s� tu w szczególno�ci: 

��tereny otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
��strefy zasilania głównych i u�ytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, 

UZWP), 
��uj�cia wód podziemnych i powierzchniowych. 
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10.5  Cele ochrony �rodowiska wyznaczone w dokumentach UE oraz na 
szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego planu 
gospodarki odpadami 

 

Projektowany plan bierze pod uwag� i akceptuje cele ochrony �rodowiska przed odpadami 
wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na 
szczeblu krajowym – tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Strategii 
Zrównowa�onego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony �rodowiska na 
lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Pa�stwa).  

W szczególno�ci cele te dotycz�: 
��osi�gni�cia okre�lonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów 

pou�ytkowych, 
��zmniejszenia, w okre�lonych ilo�ciach i terminach, zawarto�ci substancji organicznej 

w odpadach komunalnych do składowania, 
��zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem, 

10.6 Okre�lenie, analiza i ocena przewidywanych znacz�cych oddziaływa� na 
�rodowisko 

Projektowany plan zakłada, �e oddziaływania docelowych obiektów gospodarki odpadami na 
�rodowisko b�d� mało znacz�ce i ograniczone do bezpo�redniego otoczenia tych obiektów. 
Zagadnienie to wyja�niono w innych miejscach tego rozdziału.  

10.6.1.  Rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� 
przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� rezultatem 
realizacji planu  

Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� 
rezultatem realizacji planu, nast�powa� b�dzie poprzez: 

��promowanie działa� maj�cych na celu minimalizacj� odpadów wytwarzanych i 
usuwanych z gospodarstw domowych (szczególn� wag� przykłada si� m.in. do 
indywidualnego kompostowania biofrakcji – odpadów kuchennych i ogrodowych), 

��rozwój selektywnej zbiórki i odzysku wybranych frakcji odpadów (opakowaniowych, 
nieopakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, biofrakcji),  

��minimalizacj� emisji zanieczyszcze� do �rodowiska podczas mechaniczno-
biologicznej obróbki i poprzez zastosowanie wysokosprawnych technologii oraz 
zamkni�tych instalacji (hermetyzacja fazy mechanicznej obróbki oraz zasadniczej 
fazy stabilizacji odpadów organicznych w zakładzie mechaniczno-biologicznym) z 
pełn� kontrol� emisji zanieczyszcze� gazowych i pyłowych do powietrza 
atmosferycznego (uj�cie i oczyszczanie gazów odlotowych), wód (uj�cie, 
oczyszczanie i zagospodarowanie odcieków) oraz gleb (kontrola emisji pyłów i 
gazów), 

��mo�liwe wykorzystanie u�ytecznych frakcji i „produktów” przetwarzania odpadów – 
kompostu (do nawo�enia oraz poprawy struktury gruntów), stabilizatu (do rekultywacji 
terenów), frakcji grubej (do produkcji paliw alternatywnych),  

��minimalizacj� emisji do �rodowiska zanieczyszcze� ze składowiska poprzez 
ograniczanie ilo�ci składowanych odpadów oraz składowanie wył�cznie odpadów 
wcze�niej sortowanych i przetworzonych w procesach mechaniczno-biologicznych, 
co pozwoli na znacz�ce zmniejszenie emisji gazów i odcieków ze składowisk oraz 
zmniejszenie ich uci��liwo�ci i zagro�e� dla ludno�ci (zwłaszcza w wyniku 
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zmniejszenia emisji odorów i emisji mikrobiologicznych do powietrza 
atmosferycznego, ograniczenie hałasu podczas transportu odpadów na składowisko 
oraz pracy maszyn na składowisku), 

��selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych 
i ich odr�bne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach.  

Wymienione działania maj� charakter dwutorowych działa� prewencyjnych, chroni�cych 
�rodowisko przed zanieczyszczeniem tj.: 

��zapobiegaj�cych emisjom poprzez eliminacj� wytwarzania i odzysk cz��ci odpadów 
oraz  

��znacz�co ograniczaj�cych emisje zanieczyszcze� do �rodowiska z planowanych 
instalacji poprzez odpowiednie rozwi�zania organizacyjne i techniczne. 

10.6.2. Rozwi�zania alternatywne do zawartych w projekcie planu oraz uzasadnienie 
ich wyboru i metod oceny prowadz�cej do tego wyboru 

Podczas prac nad planem gospodarki odpadami analizowano ró�ne warianty organizacyjne i 
techniczne elementów planu.  Szczególny nacisk poło�ono w zakresie minimalizacji 
odpadów przeznaczonych do składowania oraz uzyskania odpowiednich poziomów odzysku 
poszczególnych rodzajów odpadów. Przyj�to kilka scenariuszy oblicze� dla optymalnego 
wyboru rozwi�zania systemu gospodarki odpadami bior�c pod uwag� wzgl�dy techniczne  i 
ekonomiczne  , które w warunkach miasta s� mo�liwe do zastosowania.  

10.6.3. Trudno�ci wynikaj�ce z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Gospodarka odpadami komunalnymi jest dziedzin� rozwijaj�c� si� dynamicznie w krajach 
UE, jednak znacznie wolniej w Polsce. Odmienny jest skład i wła�ciwo�ci odpadów 
komunalnych oraz efektywno�� gospodarowania nimi w Polsce i w innych krajach 
europejskich (zwłaszcza najbardziej rozwini�tych krajach UE), sk�d pochodzi wi�kszo�� 
danych dotycz�cych nowych rozwi�za� technologicznych i technicznych instalacji 
gospodarki odpadami, a tak�e ich oddziaływania na �rodowisko. Dost�pno�� danych 
krajowych jest jeszcze stosunkowo mała, ze wzgl�du na krótki okres do�wiadcze� w 
realizacji i eksploatacji nowych zakładów gospodarowania odpadami. Z tego wzgl�du, 
przyj�te warto�ci wska�ników oceny dla nowych rozwi�za� gospodarki odpadami s� prób� 
adaptacji dost�pnych danych do warunków lokalnych (kraju i województwa dolno�l�skiego). 

10.6.4.Metody zastosowane przy sporz�dzaniu analizy 

Niniejsza analiza ma charakter ogólny. Dotyczy oceny zmian oddziaływania na �rodowisko w 
wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami jako cało�ci. Bazuje ona na ocenie 
zmniejszania lub eliminacji okre�lonych emisji zanieczyszcze� do �rodowiska w efekcie 
zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.: 

��podj�cia prób minimalizacji wytwarzania odpadów, 
��wprowadzenia na szersz� skal� selektywnej zbiórki okre�lonych u�ytkowych frakcji 

odpadów do odzysku, 
��selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych, 
��wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do 

unieszkodliwiania w odr�bnych instalacjach, 
��mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem, 
��składowania odpadów wcze�niej przekształconych biologicznie lub termicznie, 
��stopniowego ograniczania liczby eksploatowanych składowisk poprzez zamykanie 

składowisk nie spełniaj�cych wymaga�.  
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Podstaw� do oceny uci��liwo�ci instalacji gospodarki odpadami s� warto�ci wska�nikowe 
dost�pne w literaturze, jak i pochodz�ce z własnych bada� oraz obserwacji autorów 
opracowania. Ta skala oceny jest wystarczaj�ca na etapie sporz�dzania planu, gdy� daje 
zasadniczy pogl�d na skuteczno�� proponowanych działa� w aspekcie ekologicznym.  

10.6.3. Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego dokumentu 

Realizacja planu podlega co dwa lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedkładane jest 
radzie miejskiej przez prezydenta miasta. 

Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej ni� co 4 lata. Tak wi�c plan gospodarki odpadami nie 
jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i 
aktualizacji. W szczególno�ci monitorowane b�dzie osi�ganie celów strategicznych 
(krótkoterminowych) zało�onych w planie.  

10.6.4. Mo�liwe transgraniczne oddziaływania na �rodowisko 

Projekt planu nie zawiera rozwi�za�, które mogłyby prowadzi� do transgranicznych 
oddziaływa� emisji zanieczyszcze� z projektowanych instalacji gospodarki odpadami. 
Wszystkie, zarówno istniej�ce, jak i projektowane, instalacje s� poło�one w znacznej 
odległo�ci od granicy polsko-czeskiej i nie wywieraj� oraz nie b�d� wywiera� ujemnych 
oddziaływa� na stan �rodowiska w strefie przygranicznej.  

11. Zasady monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów  

Opracowanie planu gospodarki odpadami nie jest aktem jednorazowym, jest to proces 
z natury rzeczy ci�gły, w którym uzyskiwane efekty i zmiany uwarunkowa� wymuszaj� 
odpowiednie korekty.  
Projekt planu, przed ostatecznym przyj�ciem przez rad� miasta, podlega opiniowaniu przez 
zarz�d województwa ,zarz�d powiatu oraz rad� gospodarki wodnej regionów wodnych. 

 

Wraz z realizacj� planu, z biegiem czasu pojawia� si� b�d� nowe zadania, a skre�la� 
trzeba b�dzie te, które ju� zrealizowano lub, które w inny sposób utraciły aktualno��. 
W tej sytuacji szczególnie wa�ne jest staranne monitorowanie - �ledzenie zarówno 
post�pów w realizacji celów planu, jak i potrzeby wprowadzania do niego nowych idei 
i rozwi�za�. Potrzeba ta wynika� b�dzie, zarówno z nowych wymaga� prawa, ju� unijnego, 
w dziedzinie gospodarki odpadami, jak i pozyskiwania nowych danych oraz rozwoju nowych 
rozwi�za� technicznych, technologicznych i organizacyjnych zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów.  

Monitorowanie realizacji planu ma umo�liwi� ocen� prawidłowo�ci i efektywno�ci 
działa� oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywa� si� 
w dwóch płaszczyznach, obejmuj�cych ewolucj� sytuacji wewn�trznej miasta oraz zmiany 
zachodz�ce w jego otoczeniu .  

Samorz�d gminy, odpowiadaj�cy za realizacj� polityki rozwoju na poziomie gminy, jest 
zobowi�zany do wprowadzenia systemu monitorowania.  

Prezydent: 

• ma obowi�zek opracowa� co dwa lata sprawozdanie z realizacji planu gminnego i 
przedkłada� je radzie miejskiej.  



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 115

• przedmiotem sprawozdania powinna by� ocena realizacji postawionych w planie 
gminnym celów szczegółowych, jako�ciowych i ilo�ciowych, dotycz�cych zarówno 
zagadnie� organizacyjnych, jak i technicznych – odniesionych do wymaganych stopni 
przetwarzania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania, realizacji planowanych 
obiektów, prowadzonej edukacji społecznej.  

• sprawozdanie mo�e zawiera� tak�e informacje dotycz�ce spodziewanych zmian w 
nowych wymogach prawnych, zało�eniach podstawowych itp., co b�dzie powodowa� 
konieczno�� aktualizacji planu i jego weryfikacji.  

• sprawozdanie powinno w szczególno�ci ocenia� i podsumowywa� krótkoterminowy 
(4-letni) plan działania z ocen� stopnia wykonania szczegółowych zada�.  

Niezale�nie od bie��cych 2-letnich sprawozda� z realizacji planu, ustawa o odpadach 
przewiduje weryfikacj� planu przynajmniej raz na cztery lata. Weryfikacja mo�e 
oznacza� tylko aktualizacj� planu lub te� całkowit� jego przebudow�, je�li zmiany, 
jakie zaszły w okresie od jego opracowania s� znacz�ce.  

Weryfikacji podlega cały plan, tj. podstawowe warunki i zało�enia rozwoju gospodarki 
odpadami, dane wyj�ciowe – bilanse ilo�ciowe i jako�ciowe odpadów wraz ze �ródłami ich 
wytwarzania, opis istniej�cej sytuacji – zmienionej w wyniku realizacji planu 
krótkoterminowego, program długoterminowy oraz analiza oddziaływa�. 

Nowy plan gospodarki odpadami powinien zweryfikowa� postawione w poprzednim 
planie cele i zadania oraz oceni� stan ich realizacji. Je�li wykonanie planu odbiega od 
zało�e�, nale�y rozwa�y� ich ewentualn� modyfikacj� oraz zaproponowa� takie �rodki 
działania, które wpłyn� na wy�sz� wykonalno�� zada� nowego planu. Konieczna jest 
tu krytyczna ocena przyj�tych wcze�niej zało�e� oraz �rodków ich realizacji.  

Szczególne znaczenie dla monitoringu realizacji gminnego planu gospodarki odpadami ma 
wojewódzka baza gospodarki odpadami, prowadzona przez marszałka województwa.  

Baza ta oparta jest na informacjach dostarczanych marszałkowi województwa w postaci 
zbiorczych zestawie� danych o: 

��rodzajach i ilo�ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i 
urz�dzeniach słu��cych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyodr�bnieniem 
składowisk odpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów, 

��komunalnych osadach �ciekowych, z wyszczególnieniem składu i wła�ciwo�ci 
osadów oraz miejsc ich unieszkodliwiania, 

��gospodarce olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilo�ci odpadów olejowych 
poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych.  

Oprócz tych danych, obowi�zkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia 
wojewódzkiej bazy danych dotycz�cej wytwarzania i gospodarowania odpadami, obj�te s� 
tak�e nast�puj�ce informacje: 

��dotycz�ce liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie 
gospodarowania olejami odpadowymi, 

��rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami 
wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowi�zku 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

��plany gospodarki odpadami, z uwzgl�dnieniem zakresu planu i terminów 
kolejnych etapów opracowywania planu. 

Odr�bna baza danych dotyczy ponadto gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

 

Dla oceny efektywno�ci gospodarowania odpadami w ramach planu gmninnego 
zaproponowano wska	niki ilo�ciowe i jako�ciowe, które wymienia si� poni�ej. 
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��liczba mieszka�ców (liczba gospodarstw domowych) obj�tych odbieraniem odpadów 
w stosunku do całkowitej liczby mieszka�ców (gospodarstw domowych) miasta, %, 

��jednostkowa ilo�� wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych, kg/Ma, 
��ilo�� odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych, 

w tym opakowaniowych %, 
��jednostkowe nakłady inwestycyjne na gospodark� odpadami, zł/Ma, 
��ocena zaanga�owania mieszka�ców w projekty minimalizacji odpadów, np. 

kompostowania przydomowego, 
��efektywno�� kampanii informacyjno-edukacyjnych o racjonalnym gospodarowaniu 

odpadami, oceniana jako�ciowo. 

Warto�ci tych wska�ników nale�y obliczy� lub oceni� w okresie rozpocz�cia realizacji planu i 
nast�pnie weryfikowa� w odst�pach np. dwuletnich na podstawie danych pochodz�cych z 
baz informacyjnych o odpadach oraz informacji z innych �ródeł, a tak�e na podstawie 
badania opinii publicznej. Cz��� z wymienionych wska�ników ma charakter statystyczny i 
mo�e by� wykładnikiem zmian gospodarczych jak i działa� w zakresie ochrony �rodowiska. 
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ADRESY BANKÓW I FUNDUSZY: 

• Bank Rozwoju Eksportu S.A. 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; oddział 
regionalny: 50-010 Wrocław, ul. Podwale 63, tel: 370 08 90 

 
• Bank Gda�ski obecnie Bank Millenium S.A. Warszawa, ul. Jana Pawła II nr 15 tel: 0-

22 697 63 33;  Wrocław ul. Piłsudskiego 46-57, 
• tel: 344-97-00 
 
• Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 
 
• Bank Ochrony �rodowiska S.A., 00-950 Warszawa, ul. Jana Pawła II nr 12, tel: 0-22 

850 87 35; BO� S.A. Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 
 

 
• Bank �wiatowy (Biuro), 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, tel: 0-22 520 80 00 
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: linie kredytowe tego banku obsługuj� m.in.: 

BZ WBK S.A. 50-950 Wrocław Rynek 9-11; ING Bank �l�ski, 40-086 Katowice ul 
Sokolska 34, 50-378 Wrocław, pl. Grunwaldzki 18; Fortis Bank Polska S.A. 02-676 
Warszawa, ul. Post�pu 15, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 20-21; Bank Pekao S.A. 00-
950 Warszawa, ul. Grzybowska 53-57, 50-950 Wrocław, ul. Oławska 2; PKO BP 
S.A.,  00-975 Warszawa, ul. Puławska 15, 53-312 Wrocław, ul. Drukarska 38 

 
 
• Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., 00-184 Warszawa, ul. Dubois 5A, tel: 

0-22 860 11 00; 51-118 Wrocław, ul. 	migrodzka 11 ZB 
 
• Fundacja EkoFundusz, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4 , tel: 0-22 629 37 73 

 
 
• Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, tel: 0-22 

625 34 18 
 
• Fundacja Wspomagania Wsi, 01-022 Warszawa, ul. Bellotiego 1, tel: 0-22 636 25 70  

 
 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła 

II nr 70, tel: 0-22 860 29 33 
 
• Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, 02-673 Warszawa, ul. 

Konstruktorska 2a, tel: 459 00 00 
 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, 50-425   Wrocław, 
ul. Krakowska 36-38, tel: 343 95 88 
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Towarzystwa i inne instytucje leasingowe 

Z racji mnogo�ci tych instytucji, zostan� wymienione te, które działaj� na terenia całej Polski, 
lub Dolnego �l�ska: 

 
Lp. Nazwa towarzystwa lub instytucji leasingowej Adres 

1. AMERLEASE S.A. Konsorcjum Leasingowo-
Inwestycyjne    

01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a 

2. AMICA AUTO Sp. z o.o.                                                         00-679 Warszawa ul. Wilcza 71 

3. ASC Co Ltd                                                                               04-386 Warszawa, ul. M. Paca 37 

4. BA-CREDITANSTALT –LEASING POLAND Sp. z o.o.      00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53 

5. BANK CUKROWNICTWA CUKROBANK S.A.                    50-038 Warszawa, ul. Ko�ciuszki 14 

6. BEL LEASING Sp. z o.o.                                                         01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 

7. BG	 LEASING                                                                         00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 

8. BISE LEASING Sp. z o.o.                                                        00-087 Warszawa, ul. Corazziego 7 

9. BRE LEASING Sp. z o.o.                                                         00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82 

10. BUD-BANK LEASING  Sp. z o.o.                                           00-099 Warszawa, ul. Senatorska 29-31 

11. BWE LEASIG S.A.                                                                   00-650 Warszawa, ul. Noakowskiego 22 

12. CARCADE INWEST S.A.                                                        02-758 Warszawa, ul. Gen. W. Sikorskiego 11 

13. CENTRALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE S.A.        01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszy�skiego 
1 

14. CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF S.A.                 00-508 Warszawa, al. Jerozolimskie 27 

15. DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA S.A.                      00-854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 28 

16. DEUTSCHE FINANCIAL SERVICES POLSKA Sp. z 
o.o.    

50-148 ul. Wita Stwosza ½ 

17. DOLNO�L�SKIE KONS. HANDL.-FINANSOWE S.A.         50-110 Wrocław, ul. Kiełba�nicza 24 

18. EKOLEASING Towarzystwo Inwestycyjno–Leasingowe       02-625 Warszawa, ul. Woronicza 15 

19. EURO FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.                             00-372 Warszawa, ul. Foksal 18 

20. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA.                       51-124 Wrocław, ul. Kamie�skiego 57 

21. Handlowy – Leasing S.A.                                                          00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12 

22. ING LEASE POLSKA Sp. z o.o.                                              00-499 Warszawa, Pl. Trzech Krzy�y 10-14 

23. KOELNER Sp. z o.o. Grupa Przemysłowo-Kapitałowa             51-137 Wrocław, ul. Kasprowicza 58-60 

24. KREDYT – LEASE S.A.                                                           00-030 Warszawa, Pl. Powst. Warszawy 2 

25. MR LEASING SERVICE S.A.                                                   53-125 Wrocław, ul. Kasztanowa 2a 

26. PBK LEASING S.A.                                                                 00-831 Warszawa, ul. Twarda 44 

27. PEKAO LEASING Sp. z o.o.                   01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 

28. Polski Leasing Przemysłowy S.A.                                             01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 14a 

29. RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.                                  00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 78 

30. Towarzystwo Finansowo-Leasingowe S.A.                                 50-010 Wrocław, ul. Podwale 64 
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Wykorzystane materiały: 

1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Monitor Polski z 2003 r., Dz.U. nr 11, poz. 159. 

2. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, Starostwo Powiatowe w �widnicy 2003 

3. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi Dolnego �l�ska. UMWD 2003. 

4.  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolno�l�skiego. UMWD 
2004. 

5.  Rocznik statystyczny województwa dolno�l�skiego 2002. Urz�d Statystyczny we 
Wrocławiu, 2002. 

6.  Strategia Rozwoju Miasta �widnicy, Warszawa grudzie� 1999 r. 

7. Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
�widnica  

8.  Sprawozdanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu z realizacji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych za rok 2002 
na podstawie danych przekazanych przez gminy województwa dolno�l�skiego (nr 
O�-OP 3a) 

9. Raport o stanie �rodowiska w województwie dolno�l�skim w roku 2002; WIO� we 
Wrocławiu, Wrocław 2003 

10. Powiatowy Program Ochrony �rodowiska, Starostwo Powiatowe w �widnicy 2003 r. 

11. Przegl�d ekologiczny składowiska odpadów w Zawiszowie, LEMITOR Pracownia 
Ochrony �rodowiska, �widnica 2002 r. 

 

12. Materiały udost�pnione przez pracowników Departamentu Infrastruktury  Miasta 

13. www.um.swidnica.pl 

14. www.gminy.pl 

15. www.swidnica.pl 

 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 120

Cytowane akty prawne 

[i]        ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.) 

[ii]        ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 
ze zm.) 

[iii]        ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony �rodowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085 ze zm.) 

[iv]        ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach 
(Dz.U. nr 132, poz. 622 ze zm.) 

[v]         ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 ze zm.)  

[vi]        ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o post�powaniu z substancjami zubo�aj�cymi 
warstw� ozonow� (Dz.U. nr 52, poz. 537 ze zm.) 

[vii]        ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych 
azbest (Dz.U. nr 101, poz. 628 ze zm.)  

[viii]   ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 
nr 63, poz. 638 ze zm.) 

[ix]        ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz. 43 ze 
zm.) 

[x]         ustawa z dnia 4 lutego Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 ze zm.)  

[xi]         ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 ze 
zm.) 

[xii]         ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz�t, badaniu 
zwierz�t rze�nych i mi�sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. nr 60, poz. 369) 

[xiii]    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
1996 r. nr 13, poz. 74 ze zm.) 

[xiv]    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 
578) 

[xv]          ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148) 

[xvi]    ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na usuwanie skutków powodzi (Dz.U. nr 62, poz. 690 ze zm.) 

[xvii]    ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 
120, poz. 1300 ze zm.)  

[xviii]    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami 
warto�ciowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 49, poz. 447 ze zm.) 

[xix]    ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. 
nr 48, poz. 550) 

[xx]         ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu 
pomocy publicznej dla przedsi�biorców (Dz.U. nr 141, poz. 1177)  

[xxi]    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 1, poz. 93 ze zm.) 



 Plan Gospodarki Odpadami Miasta �widnica 

 121

[xxii]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporz�dzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66, poz. 620) 

[xxiii]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamkni�cia, jakim powinny odpowiada� poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz.U. nr 61, poz. 549) 

[xxiv]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów �ciekowych (Dz.U. nr 134, poz. 1140 ze zm.) 

[xxv]    rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz.U. 
nr 69, poz. 719). 

[xxvi]    rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mog� by� składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 
191, poz. 1595) 

[xxvii]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) 

[xxviii]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych (Dz.U. 
nr 104, poz. 982) 

[xxix]    rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie wymaga� w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzaj�cych szczególne 
zagro�enie dla �rodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urz�dze�, w których były lub s� wykorzystywane substancje stwarzaj�ce 
szczególne zagro�enie dla �rodowiska (Dz.U. nr 96, poz. 860) 

[xxx]    rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych (Dz.U. nr 8 poz. 104) 

[xxxi]    rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest 
zakazane (Dz.U. nr 8 poz. 103) 

[xxxii]    rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 pa�dziernika 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� wytwarzane i wprowadzane 
do obrotu baterie i akumulatory (Dz.U. nr 182, poz. 1159) 

[xxxiii]    ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46, 
poz. 203 ze zm.)  

[xxxiv]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 26 wrze�nia 2003 r. w sprawie 
pó�niejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. nr 177, 
poz. 1736) 

[xxxv]   rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania o wielko�ciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowa� i 
produktów, osi�gni�tych wielko�ciach odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i pou�ytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz.U. nr 2, 
poz. 26)  

[xxxvi]   rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad 
sporz�dzania raportu wojewódzkiego (Dz.U. nr 152, poz. 1739) 

[xxxvii]    rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie 
niezb�dnego zakresu informacji obj�tych obowi�zkiem zbierania i przetwarzania 
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oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotycz�cej 
wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. nr 152, poz. 1740) 

[xxxviii] rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz.U. nr 220, poz. 1858) 

[xxxix]    ustawa z dnia 29 stycznia prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
[xxxx]     rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 9 pa�dziernika 2002 w sprawie 

sposobu   przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach 
wyst�powania substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska (Dz. 
U. Nr 175 poz. 1439) 

[xxxxi]      rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23     
pa�dziernika     2003 r.  w sprawie wymaga� w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  i oczyszczania instalacji lub 
urz�dze�, w których był lub jest    wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192 poz. 
1876) 


