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1.Wprowadzenie 
1.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania Planu gospodarki odpadami gminy Lelów na lata 2004 - 

2011” jest umowa z dnia 8.01.2004 zawarta pomiędzy gminą Lelów a firmą „ALEKO” 

Ochrona Środowiska. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r [Dz.U.2001,62,628] o odpadach obowiązująca w Polsce 

od 1 października 2001 roku nakłada na gminy obowiązek opracowania planów gospodarki 

odpadami, zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami. 

Niniejszy „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lelów” uwzględnia wymagane 

zapisy planów gospodarki odpadami wyŜszego szczebla, do których naleŜą: Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, Plan 

gospodarki odpadami dla powiatu częstochowskiego oraz rządowe dokumenty określające 

politykę ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna 

Państwa na lata  2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program 

Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002- 2010. Poza uwzględnieniem 

w opracowaniu wymagań formalnych i merytorycznych wynikających z przedstawionych 

dokumentów, opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących 

odpadów i przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie. 

Diagnozę i prognozy stanu gospodarki odpadami przedstawiono oddzielnie dla odpadów 

powstających w sektorze komunalnym, gospodarczym i dla odpadów niebezpiecznych. Na tej 

podstawie opracowano cele i kierunki działań do 2015 roku oraz wymagane przedsięwzięcia 

w okresie najbliŜszych czterech lat z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań w 

gospodarce odpadami, dostosowanych do standardów technologicznych i ekologicznych Unii 

Europejskiej. 

Przedstawiona perspektywiczna strategia rozwoju gospodarki odpadami w Lelowie 

opracowana na podstawie aktualnych danych, zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi oraz wsparta kontrolą i akceptacją społeczną 

umoŜliwi podejmowanie przez Wójta Gminy konstruktywnych decyzji umoŜliwiających 

jednocześnie przewidywanie kierunków rozwoju i jej wyników. 

1.2. Cel opracowania Planu Gospodarki Odpadami. 

Podstawowym celem opracowania i wdraŜania planów gospodarki odpadami jest realizacja 

polityki ekologicznej państwa, a takŜe potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i 

wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
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spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu 

lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, 

określa warunki wdraŜania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest waŜnym 

źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych.  

Celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Lelów jest: 

- przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami, 

- przedstawienie prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami. 

- określenie celów i zadań dotyczących gospodarki odpadami i wynikających z diagnozy 

aktualnego stanu,  

- opracowanie programu strategicznego do roku 2006 i do roku 2015. 

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lelów spełnia postawione przed nim 

cele, obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki 

odpadami na terenie gminy, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony środowiska i 

zrównowaŜonego rozwoju oraz wypełnienie załoŜeń II. Polityki Ekologicznej Państwa. 

2.Charakterystyka środowiska przyrodniczego gminy Lelów 

2.1. Poło Ŝenie i obszar gminy Lelów 

Gmina Lelów połoŜona jest we wschodniej części powiatu częstochowskiego w 

województwie śląskim. Jest to gmina wiejska. 

Gmina graniczy od północy z miastem i gminą Koniecpol, od wschodu z miastem i gminą 

Szczekociny, od południa z gminą Irządze i gminą Niegowa, a od zachodu z gminą Janów i 

Przyrów. 

Powierzchnia gminy wynosi 121 km2. 

Gmina Lelów według podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 1994) połoŜona 

jest w obrębie trzech mezoregionów: WyŜyny Częstochowskiej, Progu Lelowskiego, Niecki 

Włoszczowskiej będących częścią makroregionu WyŜyna Przedborska. 

2.2. Budowa geologiczna i rze źba terenu 

WyŜyna Częstochowska połoŜona jest między doliną Warty pod Częstochową na północy 

a obniŜeniem Białej Przemszy na południu. Wysokości stopniowo wzrastają i sięgają od 300 

m n.p.m. w okolicach Częstochowy do 450-500 m n.p.m. na południu. 

Próg Lelowski ciągnie się z północnego-wschodu na południowy-zachód. Pod względem 

geologicznym jest to monoklinalne pasmo kredowe (piaskowce i margle), na których zalegają 

utwory czwartorzędowe, a wśród nich duŜy płat lessu. Próg jest rozczłonkowany, a jego 

wysokości względne wynoszą od 10 do 35 m. 
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Niecka Włoszczowska znajduje się w południowej części WyŜyny Przedborskiej. Pod 

względem budowy i ukształtowania powierzchni jest to misa o płaskim dnie i uniesionych 

brzegach. Kredowe podłoŜe pokrywają zwydmione czwartorzędowe piaski, pomiędzy 

którymi występują tereny podmokłe i zatorfione. 

Rzeźbę obszaru Progu Lelowskiego stanowią rozległe wzniesienia ciągnące się w pasie 

Podlesie – Biała Wielka – Turzyn o spadkach 0-5%, opadające łagodnie w kierunku doliny 

Pilicy w Niecce Włoszczowskiej. 

Rzeźbę Niecki Włoszczowskiej stanowią płaskie obszary o spadkach 0-2%, miejscami 

zabagnione i zatorfione, połoŜone we wschodniej części gminy. 

Rzeźba południowo-zachodniej gminy jest bardziej urozmaicona. Tworzy ją kopulaste 

wapienne wyniesienie przedpola WyŜyny Częstochowskiej przykryte lessem, o spadkach 5-

10%, lokalnie więcej. 

Rzeźbę obszaru urozmaicają równieŜ doliny rzeczne – dolina Białki, która na odcinku 

Lelów – Biała Wielka ma charakter doliny przełomowej, oraz jej dopływ Halszka. 

Wysokość bezwzględna obszaru gminy waha się od 325,0 m n.p.m. (zachodni kraniec 

gminy) do 234,0 m n.p.m. (dolina rzeki Białki). Deniwelacje terenu dochodzą do 91 m. 

Pod względem geologicznym, teren gminy Lelów leŜy na pograniczu Monokliny Śląsko-

Krakowskiej zbudowanej z utworów triasu oraz jury i Niecki Miechowskiej, wypełnionej 

osadami kredy. 

Obszar gminy budują następujące utwory: jurajskie, kredowe i czwartorzędowe. 

W naleŜącej do Monokliny Śląsko-Krakowskiej południowo-zachodniej części gminy 

obszar budują utwory jury górnej głownie wapienie, margle, łupki margliste, z których 

zbudowane są kopulaste wzgórza przykryte cienką pokrywą osadów czwartorzędowych. 

Utwory kredowe występujące w północno-wschodniej części gminy leŜą na utworach jury 

górnej. Osady kredy mają miąŜszość dochodzącą do ponad 200 m. W rejonie Lelowa utwory 

kredy budują szereg wzniesień Progu Lelowskiego. Utwory czwartorzędowe zalegają 

bezpośrednio na utworach kredowych i jurajskich. Cechuje je zmienna miąŜszość 

spowodowana nierównościami podłoŜa. Plejstocen reprezentują piaski i Ŝwiry 

wodnolodowcowe w pasie Biała Wielka-Nakło, piaski rzeczne występują w północno-

wschodniej części oraz lessy w południowej części gminy. Holocen reprezentują mady 

występujące w obniŜeniach w północno-wschodniej i zachodniej części gminy, jak równieŜ 

torfy, namuły i piaski rzeczne w dolinach rzecznych oraz piaski eoliczne w wydmach. 

Według Centralnej Bazy Danych Geologicznych na terenie gminy nie stwierdzono 

udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych. Na potrzeby lokalne eksploatuje się piaski 
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eoliczne, piaski i Ŝwiry akumulacji lodowcowej i piaski rzeczne. W okolicach Nakła 

funkcjonowało wyrobisko torfu, jednak zaniechano jego eksploatacji 

2.3. Wody powierzchniowe 

Gmina Lelów leŜy w dorzeczu Pilicy, będącej lewostronnym dopływem Wisły. W 

południowo-zachodniej części gminy przebiega dział wodny I rzędu rozgraniczający dorzecza 

Wisły i Odry. Obszar wchodzący w skład prawostronnego dorzecza Odry odwadniany jest 

przez Kozyrkę, prawobrzeŜny dopływ Wiercicy uchodzącej do Warty. Środkową i północną 

część gminy odwadnia rzeka Białka wraz z dopływami. 

Białka Lelowska - lewobrzeŜny dopływ Pilicy o długości 26,6 km i powierzchni dorzecza 144 

km2. Białka Lelowska ma dwa odcinki źródłowe, jeden z nich wypływa ze źródła połoŜonego 

na wysokości około 280 m n.p.m. we wsi Irządze i dalej płynie pod nazwą Ciek od Irządz.  Po 

kilku kilometrach od źródeł, na północny zachód od wsi Wygiełzów (gmina Irządze) wpływa 

na teren gminy Lelów. Drugi odcinek źródłowy nazwany na mapie topograficznej jako 

Halszka, a na mapie hydrograficznej jako Białka Lelowska, wypływa ze źródeł w 

miejscowości Zagórze na wysokości około 300 m n.p.m.. Cieki te łączą się tuŜ przed 

Lelowem, od ich połączenia rzeka nazywa się Białka. Swój bieg kończy w południowej 

dzielnicy Koniecpola, wcześniej na kilkukilometrowym odcinku płynąc lewym skrajem 

doliny Pilicy, równolegle do jej koryta. Średni spadek doliny rzeki to około 2,0 ‰. 

Pozostały obszar odwadniają bezimienne cieki, będące lewobrzeŜnymi dopływami Pilicy. 

Na terenie gminy na rzece Białce znajdują się kompleks stawów hodowlanych Biała Leśna o 

powierzchni 70,4 ha. Stawy te zasilane są wodami Białki przez Kanał Bialski. 

Charakterystyczną cechą zachodniej części gminy (odcinek źródłowy Kozyrki i Białki) jest 

gęsta sieć rowów melioracyjnych. Jest to jednocześnie obszar naraŜony na zalewy 

powodziowe.  

Nazewnictwo rzek przyjęto za mapą hydrograficzną w skali 1:50 000, natomiast na mapie 

topograficznej w skali 1:50 000 funkcjonują inne nazwy. Z mapy topograficznej wynika, Ŝe 

odcinek źródłowy Białki Lelowskiej to Halszka, Ciek od Irządz to Białka, Kozyrka to 

Wiercica 

2.4. Wody podziemne 

Na obszarze gminy występują trzy piętra wodonośne: 

• czwartorzędowe 

• kredowe 

• jurajskie 
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Piętro czwartorzędowe stanowią piaszczyste i Ŝwirowe warstwy wodonośne. W dolinach 

rzecznych i obniŜeniach zwierciadło wody podziemnej występuje na ogół dość płytko, 

przewaŜnie w granicach 0-1 m p.p.t. Na pozostałym obszarze, gdzie miąŜszość utworów 

piaszczysto-Ŝwirowych jest zróŜnicowana, zwierciadło wody podziemnej kształtuje się na 

zmiennym poziomie, jednak głębiej niŜ 2,0 m p.p.t.. Potencjalna wydajność studni 

ujmujących ten poziom wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. 

• Nidziański region hydrogeologiczny 

Piętro kredowe występuje w północno-wschodniej części gminy. Poziom wodonośny 

związany jest z utworami kredy górnej (margle, wapieni, opoki – mastrychtu, kampanu i 

santonu). Jest to poziom szczelinowy występujący na głębokości do 20 m. Uzyskiwane 

wydajności są rzędu od kilku do kilkudziesięciu m3/h. 

• Wieluńsko-krakowski region hydrogeologiczny 

Piętro jurajskie występujące w północno-zachodniej części gminy tworzą szczelinowate, 

spękane wapienie i margle. Są to wody podziemne szczelinowo-krasowe. Główny poziom 

uŜytkowy występuje na głębokościach od kilku do 100 m p.p.t. Przeciętne wydajności wahają 

się od kilku do 120 m3/h w dolinie Białki. Zasilanie poziomu odbywa się drogą infiltracji wód 

atmosferycznych poprzez warstwy czwartorzędowy i kredowe lub bezpośrednio w strefie 

wychodni utworów górnojurajskich. 

Poziomy: górnokredowy i górnojurajski spełniają kryteria Głównych Zbiorników Wód 

podziemnych (GZWP: 408-Cr-3, 326-J-3). 

2.5. Gleby 

Na obszarze gminy Lelów występują gleby wytworzone z materiału czwartorzędowego 

jak: piaski, lessy, torfy oraz powstałe ze skał wieku kredowego: margle i wapienie. Wśród 

typów przewaŜają gleby pseudobielicowe i brunatne, które występują na obszarze całej gminy 

w większych i mniejszych kompleksów – stanowią ok. 45%. Rędziny zajmują około 35% 

powierzchni. Pozostałą powierzchnię gminy zajmują gleby hydrogeniczne: torfy murszowo-

mineralne i murszowate (20%). 

• Gleby pseudobielicowe i brunatne. 

Gleby te wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych zaliczone zostały do gruntów 

ornych słabych i najsłabszych V i VI kl. bonitacji gruntów ornych i kompleksu 6 Ŝytni 

(Ŝytnio-ziemniaczany) słaby, kompleksu 7 Ŝytni (Ŝytnio-łubinowy) najsłabszy, kompleksu 

9 – zboŜowo pastewny słaby. Gleby wytworzone z piasków gliniastych i glin zaliczone 

zostały do gruntów ornych średniej jakości (gorsze) IVa i IVb kl. bonit i kompleksu 5 – 
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Ŝytni dobry. Wytworzone z lessów zaliczone zostały do gruntów ornych dobrych, średnio 

dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bonit. i kompleksu 2 – pszenno dobry. 

• Rędziny 

Zajmują największy obszar po glebach piaskowych i wytworzonych z lessów. 

Wytworzone są głównie z margli i wapieni kredowych. Rędziny zostały zaliczone do 

gruntów dobrych, średnio dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bont. i kompleksu 

4 – Ŝytni bardzo dobry. 

• Gleby hydrogeniczne – torfowe, murszowo-mineralne, mułowo-torfowe. 

Występują w dolinach rzecznych i w obniŜeniach, zaliczone zostały do IV kl. bonit. 

uŜytków zielonych i kompleksu 2z – uŜytki zielone średnie. 

2.6. Klimat 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R.Gumińskiego (1948) 

obszar gminy Lelów leŜy w obrębie dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi tu 7,5 – 8.0oC. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca-

lipca wynosi 14-15 oC, natomiast najzimniejszego-stycznia od –2 do – 4 oC. Amplituda roczna 

waha się od 16 do 18 oC, a czas zalegania pokrywy śnieŜnej od 60 do 70 dni. Długość okresu 

wegetacyjnego wynosi 200-210 dni. Średnioroczna suma opadów kształtuje się od 600 do 700 

mm i jest zaleŜna od ukształtowania i pokrycia terenu. NajwyŜsze opady notowane są w lipcu 

(80 mm), a najniŜsze w lutym (30 mm). Maksymalne sumy dobowe opadów mogą dochodzić 

do 100 mm (100 l/m2 – Ryczów, 07.1970). Średnia liczba dni z opadem waha się od 150 do 

160 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 80% i jest najwyŜsza w 

styczniu (90%), a najniŜsza w lipcu (75%). Dominują wiatry z sektora zachodniego (SW, W i 

NW) wiejące w ok. 45 % dni w roku oraz w ok. 25% wiatry z sektora wschodniego (SE, E i 

NE). Średnie ich prędkości wahają się od 2 do 3 m/s. Frekwencja cisz (pogoda bezwietrzna) 

moŜe miejscami na tym terenie dochodzić do 20% dni w ciągu roku. 

2.7. Szata roślinna  

Szatę roślinną gminy stanowią przede wszystkim lasy państwowe oraz prywatne, a takŜe 

tereny zadrzewione. Lasy w gminie zajmują łącznie powierzchnię 3169 ha w tym lasy 

państwowe 2104 ha. Lesistość obszaru gminy wynosi 26%. Szatę roślinną stanowią lasy z 

przewagą siedlisk brzozowych. Dominują drzewostany sosnowe z domieszką brzozy i olsz. 

Pod względem przyrodniczym lasy połoŜone są w całości w pododdziale: Pas WyŜyn 

Środkowych w Krainie WyŜyna Krakowsko-Wieluńska (Szafer, 1989). 
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2.8. Sytuacja demograficzna i gospodarcza gminy Lel ów 
2.8.1. Dane demograficzne 

W celu scharakteryzowania sytuacji społecznej gminy Lelów przedstawiono następujące 

parametry: liczbę ludności, strukturę ludności według płci, przyrost naturalny, migracje. 

Ludność gminy Lelów na koniec 2001 r. wg GUS wynosiła 5 429 osób. Gęstość 

zaludnienia na terenie gminy kształtowała się na poziomie 45 osób/km2. Strukturę, liczbę, 

ruch naturalny orz migracje ludności w gminie Lelów wg GUS przedstawiono w tabeli 

poniŜej. 

Tabela 1. Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje ludności w gminie Lelów wg GUS w 
2001roku 

Dane dotyczące ludności 2001 

Ludność ogółem 5429 

MęŜczyźni 2707 

Kobiety 2722 

Ludność na km2 45 

Kobiety na 100 męŜczyzn 100,6 

Struktura ludno ści  

Wiek przedprodukcyjny  1160 

Wiek produkcyjny  3074 

Wiek poprodukcyjny  1195 

Ruch naturalny ludności  

MałŜeństwa 22 

Urodzenia Ŝywe 54 

Zgony 72 

Przyrost naturalny -18 

Migracje ludności na pobyt stały  

Napływ ogółem, w tym: 113 

Z miast 52 

Ze wsi 61 

z zagranicy - 

Odpływ ogółem, w tym: 63 

Do miast 25 

Na wieś 38 

Za granicę - 

Saldo migracji 50 

Analizując liczbę ludności moŜna stwierdzić, iŜ liczba mieszkańców gminy Lelów 

utrzymuje się na stałym poziomie z lekką tendencją wzrostową (np. w 2000 roku liczba 

mieszkańców wynosiła 5354 osoby). Natomiast analizując strukturę ludności według 
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ekonomicznych grup wiekowych stwierdzono zdecydowana przewagę osób w wieku 

produkcyjnym. Przyrost naturalny jest w gminie ujemny. 

 Struktura wiekowa ludności wg GUS 2001 r.: 

  0-2 lat  145 osób 

  3-6 lat  203 osoby 

  7-14 lat  507 osób 

15-19 lat    429 osób 

20-29 lat    698 osób 

30-39 lat  714 osób 

40-49 lat  778 osób 

50-59 lat  566 osób 

60-64 lat    280 osób 

65 lat i więcej  1046 osób 

Analiza struktury wiekowej wskazuje, Ŝe najwięcej mieszkańców gminy Lelów, to osoby 

w wieku 65 lat i więcej co stanowi 19,26% ogółu mieszkańców. Natomiast najmniejszy 

procent mieszkańców reprezentuje grupa wiekowa 0-2 lat tj.: 2,67%. 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Lelów 

W gminie Lelów 2001 r. pracowało ogółem w gospodarce narodowej 300 osób, w tym:  

- w przemyśle – 31 osób (10,7% ogółu pracujących); 

- w budownictwie – 40 osób (13,3 % ogółu pracujących); 

- w handlu i naprawach – 35 osób (11,7% ogółu pracujących); 

- w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności – 8 osób (2,7% ogółu 

pracujących); 

- w pośrednictwie finansowym – 6 osób (2% ogółu pracujących); 

- w administracji publicznej –20 osób (6,7% ogółu pracujących); 

- w edukacji – 19 osób (6,3% ogółu pracujących); 

- w ochronie zdrowia i opiece społecznej – 120 osoby (40% ogółu pracujących); 

W 2001 r wg GUS w gminie Lelów zarejestrowanych było 446 bezrobotnych, co stanowi 

8,2% ogółu mieszkańców. Największa liczba bezrobotnych jest z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (190 osób, co stanowi42,6% ogółu bezrobotnych), w wieku do 24 

lat (152 osoby – 34%) i przebywających na bezrobociu powyŜej 24 miesięcy (139 osób – 

31,2%). 

Powiat częstochowski charakteryzuje się najniŜszym wskaźnikiem zaludnienia w 

porównaniu do pozostałych subregionów województwa. W gminie Lelów zanotowano 



 Plan gospodarki odpadami dla gminy Lelów  11

najniŜszy wskaźnik przyrostu naturalnego w powiecie częstochowskim (-2,0), który dla 

gminy Lelów wynosi –18,0(dane za rok 2001). 

2.8.2. Mieszkalnictwo 

W gminie Lelów, według danych GUS za 2002 rok, jest 1566 mieszkań o łącznej 

powierzchni 116843 m2, z czego zamieszkałych jest 1540 o łącznej powierzchni 115762 m2, 

co daje średnio ok. 75,2 m2/mieszkanie i ok. 3,39 osób na mieszkanie przy ok. 22,2 m2/osobę. 

Większość mieszkań jest własnością osób prywatnych (1442 – co stanowi 93,6% ogółu 

substancji mieszkaniowej), 70 jest własnością gminy (4,5%), 8 Skarbu Państwa (0,5%) oraz 

15 mieszkań jest własnością zakładów pracy ( ok. 1%). 

2.8.3. System transportowy 

System komunikacyjny na terenie powiatu jest umiarkowanie rozwinięty. Fundamentem 

komunikacji ponadlokalnej jest droga krajowa nr 46 Częstochowa – Szczekociny. Ruch 

ponadlokalny w mniejszej skali, uzupełniają drogi wojewódzkie: nr 794 Koniecpol-Lelów-

Wolbrom, nr 789 Woźniki-Koziegłowy-Lelów. 

Sieć komunikacyjną w obrębie samej gminy, głównie pomiędzy mniejszymi 

miejscowościami, a zarazem nieodzowny element zaplecza związanego z rozwijająca się na 

tym terenie rekreacją i krajoznawstwem stanowią drogi lokalne (powiatowe i gminne). Są one 

podstawą transportu na terenie gminy. 

Do podstawowej sieci dróg gminy Lelów naleŜą drogi powiatowe: 

8424  Przyrów-Zarębice-Bolesławów-Podlesie    dł. 1,850 km 
8425  Podlesie-Celiny-Drochlin        dł. 3,785 km 
8426  Julianka-Sieraków-Konstantynów      dł. 2,740 km 
8427  Koniecpol Stary-Zagacice-Podlesie     dł. 2,300 km 
8428  Podlesie-Konstantynów         dł. 3,763 km 
8429  Konstantynów-Teodorów-Sokole Pole    dł. 1,100 km 
8430  Konstantynów-Mełchów-do drogi 794    dł. 5,814 km 
8431  od drogi 794-wąsosz-Aleksandrów-Gródek  dł. 1,587 km 
8432  od drogi 76-Biała Wielka-Gródek      dł. 6,169 km 
8433  Nakło-do drogi 0834          dł. 4,545 km 
8434  Gródek-Przyłęcz-Brzostek        dł. 3,015 km 
08459  Mzurów-Dąbrowno-Lgota-Gawronna-do 789 dł. 1,636 km 
08464  od drogi 794-Sokolniki-Dzibidze-Kroczyce  dł. 0,800 km 
08466  Lelów-Turzyn-Wygięzłów        dł. 3,903 km 
08470  Nakło-Siedliska-Zawadka-Zawada     dł. 1,948 km 
      Razem  dł. 44,955 km 
 
Drogi gminne: 

0831001  Ślęzany-Brzozowa Góra 
083002 Staromieście-do granicy gminy Niegowa (Sokolniki) 
0831003 Staromieście -do drogi wojewódzkiej 794 
0831004 Ślęzany-od drogi gminnej 083001-do drogi powiatowej 08464 
0831005 Ślęzany – od drogi gminnej 0831001-do drogi krajowej 76 
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0831006 od drogi gminnej 0831005- do drogi krajowej 76 
0831007 Staromieście-Borowiec-do drogi krajowej 76 
0831008 Ślęzany-Bysów-do drogi krajowej 76 
0831009 Lgota Błotna-przez wieś-do drogi krajowej 76 
0831010 Ślęzany-do drogi gminnej 0831005-do granicy gminy Niegowa (Dąbrowno) 
0831011 Podlelowie-Zbyczyce przez wieś-Biała Wielka-do drogi wojewódzkiej 794 
0831012 od drogi krajowej 76-Turzyn-Pniaki-Paulinów-do drogi powiatowej 08466 
0831013 Turzyn przez wieś-do drogi wojewódzkiej 794 
0831014  od drogi krajowej 76-Biała Wielka przez Wieś-do drogi gminnej 0831011 
0831015  Lelów-Mełchów 
0831016 od drogi powiatowej 08432-do granicy gminy Koniecpol 
0831017 Drochlin przez wieś-do rzeki Białki 
0831018 od drogi wojewódzkiej-Kolonia Ostrów 
0381019 Drochlin-Posłoda 
0831020 Mełchów-Celiny 
0831021 Drochlin-do drogi powiatowej 8425 
0831022 Skrajniwa Kolonia-Pustkowie-Podlesie 
0831023 Skrajniwa przez wieś 
0831024 Celiny przez wieś 
0831025 od drogi powiatowej-do drogi gminnej 831021 
0831026 Podlesie-do granicy gminy Koniecpol (Przysieka) 
0831027 Celiny-Drochlin-Kolonia Kopaliny-do drogi powiatowej 08431  
0831028 od drogi gminnej 0831011-w kierunku stawów 
0831029 Drochlin-do drogi powiatowej 08930 
0831030 Zbyczyce przez wieś 
0831031 Drochlin -od drogi gminnej 0831017-do drogi gminnej 081011 
0831032 od drogi powiatowej 08932-Biała Leśna-w kierunku lasu 
0831033 Biała Wielka-Marcjampol-do drogi krajowej 76 
0831034 Nakło-od drogi powiatowej 08434-do granicy gminy Szczekociny 
0831035 od drogi gminnej 081034-do drogi gminnej 0831040 
0831036 Nakło-do drogi gminnej 0831039-Małachów 
0831037 Nakło-od drogi krajowej 76-do drogi gminnej 0831036 
0831038 Nakło-od drogi krajowej 76-do drogi gminnej 0831036 
0831039 od drogi krajowej 76-Nakło przez wieś-do drogi powiatowej 08470 
0831040 od drogi krajowej 76-do granicy gminy Szczekociny 
0831041 Lelów (ulice) 
 

Mieszkańcy gminy obsługiwani są przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Publicznej – są to linie głównie przelotowe. Przez obszar gminy w jej południowo-

wschodniej części przebiega linia kolejowa Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) relacji 

Katowice-Warszawa, natomiast w części północnej linia kolejowa relacji Częstochowa-

Koniecpol - Kielce. Wymienione linie kolejowe nie obsługują gminy w ruchu pasaŜerskim i 

towarowym. 

2.8.4. Przemysł i rolnictwo 

Na terenie gminy Lelów przemysł jest słabo rozwinięty. Dominuje branŜa spoŜywczo-

przetwórcza, na terenie gminy zlokalizowane są 3 młyny przemiału zbóŜ, 1 piekarnia, 1 

masarnia. Innymi zakładami produkcyjnymi są: Wytwórnia mas bitumicznych w Lelowie, 
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Zakład produkcji wykładzin podłogowych w Lelowie oraz Zakład produkcji podpałki w 

Drochlinie.  

W gminie Lelów znajduje się łącznie 1218 gospodarstw rolnych zajmujących 

powierzchnię 6285,25 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych - 660 zajmuje powierzchnię w 

przedziale 1-5 ha (łącznie 2164,8 ha), gospodarstw zajmujących powierzchnię powyŜej 10 ha 

jest 87 (łącznie 1649,78 ha).  

Gmina Lelów posiada najwięcej gruntów ornych w I – III klasie bonitacji gruntów w 

powiecie częstochowskim obok gmin Kłomnice oraz Mykanów. 

Tabela. 2. UŜytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w 2002 r.  

Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 
Grunty 

W hektarach W odsetkach W hektarach W odsetkach 

OGÓŁEM 6285,25 100,0 6171,70 100 

UŜytki rolne 5470,38 87,0 5361,88 86,9 

Grunty orne 4061,57 64,6 3974,85 64,4 

pod zasiewami 2857,95 45,5 2857,95 46,3 

odłogi 705,14 11,2 618,42 10,0 

ugory 498,48 7,9 498,48 8,1 

sady 36,96 0,6 36,62 0,6 

łąki trwałe 1063,81 16,9 1043,53 16,9 

pastwiska trwałe 308,04 4,9 306,88 5,0 

Lasy i grunty leśne 481,50 7,7 479,96 7,8 

Pozostałe grunty 333,37 5,3 329,86 5,3 

Źródło: na podstawie danych GUS (2003) 

Pod względem lesistości gmina Lelów w powiecie częstochowskim zajmuje 9 miejsce. 

2.8.5. Turystyka  

 Turystyka w gminie Lelów opiera się na walorach przyrodniczych oraz 

antropogenicznych. Nie bez znaczenia są walory turystyczne gmin sąsiadujących. Biorąc pod 

uwagę niewielkie zagospodarowanie turystyczne (na terenie gminy funkcjonuje 6 podmiotów 

gospodarczych obsługujących ruch turystyczny – dane WUS Katowice, 2002) moŜna przyjąć, 

iŜ na terenie gminy dominującym rodzajem turystyki jest turystyka pobytowa (w 

szczególności krótkoterminowa) jak równieŜ turystyka tranzytowa. 

 Brak wyraźnie wykształconych walorów przyrodniczych (np. nie największa lesistość, 

brak w pełni zagospodarowanych obiektów wodnych oraz znaczna część terenów rolnych) jak 

równieŜ antropogenicznych (niewielka liczba obiektów wpisanych do rejestru 

konserwatorskiego oraz brak obiektów o znaczeniu ponad regionalnym) powoduje, Ŝe 
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turystyka pobytowa jest realizowana jedynie w wymiarze krótkoterminowym (przyjazdy 

weekendowe, odwiedziny rodziny i znajomych, rekreacja czynna – wycieczki rowerowe, 

grzybobrania itp.). Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną gminy jest doroczna 

pielgrzymka ludności pochodzenia Ŝydowskiego (nie tylko z terenów Polski) do świętego 

miejsca, jakim jest grób Cadyka w Lelowie, odbywająca się co roku na przełomie stycznia i 

lutego. 

 Turystyka tranzytowa, będąca w ścisłym związku z istniejącymi w gminie walorami 

turystycznymi, łączy obszar gminy z terenami ościennymi (sąsiednie gminy, powiat, sąsiednie 

powiaty, czy teŜ ościenne województwa). Przez gminę przebiega droga krajowa (DK) 46, 

dwie drogi wojewódzkie nr 789 (od DK 46 w kierunku południowo-zachodnim do granic 

gminy i dalej do śarek) oraz 794 (od południowej granicy gminy przez Lelów i dalej do 

północnej granicy), 15 dróg powiatowych o łącznej długości prawie 45 km oraz 41 dróg 

gminnych. Na terenie gminy znajduje się teŜ spora ilość utwardzonych dróg nie 

asfaltowanych łączących przede wszystkim obszary zabudowy rekreacyjnej. 

 Dodatkowym elementem wpływającym niekorzystnie na wykorzystanie turystyczne 

obszaru gminy jest zbyt mała informacja turystyczna o istniejących w gminie walorach. I nie 

chodzi tutaj o informację obejmującą swym zasięgiem tylko obszar gminy, lecz przede 

wszystkim o informacje (zarówno w formie pisanej jak i audiowizualnej) o charakterze ponad 

gminnym czy nawet wojewódzkim. 

3. Odpady z sektora komunalnego 

3.1. Odpady komunalne 

Zgodnie z treścią art. 3 Ustawy o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Odpady komunalne powstają zatem w: 

- gospodarstwach domowych, 

- obiektach infrastruktury związanej z: handlem, usługami, szkolnictwem, turystyką, 

działalności gospodarczą i wytwórczą. 

Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz 

relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Często odpady organiczne, 

papier, tektura, popiół i ŜuŜel zagospodarowywane są na własne potrzeby. Przy ocenie 

poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych wzięto pod 

uwagę wskaźniki przedstawione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie 
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Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla 

powiatu częstochowskiego. Dla celów oszacowania ilości odpadów komunalnych z 

gospodarstw domowych przyjęto następujące załoŜenia: średni wskaźnik emisji odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych (zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 

województwa śląskiego, czerwiec 2003) 

- w miastach - 210 m3/M/rok 

- na wsi - 116 m3/M/rok 

Tabela. 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach 
domowych (wg Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego). 

Frakcje odpadów Odpady domowe - wieś 
Odpady z obiektów 
infrastruktury [%] 

1. Odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego 

13 10 

2. Odpady organiczne pochodzenia 
zwierzęcego 

1 - 

3. Inne odpady organiczne 2 - 
4. Papier i tektura 13 30 
5. Tworzywa sztuczne 13 30 
6. Materiały tekstylne 3 3 
7. Szkło  8 10 
8. Metale  4 5 
9. Odpady mineralne 10 5 
10. Frakcja drobna (pon. 10 mm) 33 7 

Razem 100 100 

Zgodnie z załoŜeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

śląskiego, dla strumieni odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki charakterystyki ilościowej 

i jakościowej w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca w skali roku. 

Bilans odpadów komunalnych dla gminy Lelów w roku 2002 ( w Mg) 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji -   139 
Odpady zielone -            27 
Papier i karton nieopakowaniowy -      51 
Opakowania z papieru i tektury -       51 
Opakowania wielomateriałowe -       11 
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe -     79 
Opakowania z tworzyw sztucznych -      34 
Odpady tekstylne -            26 
Szkło nieopakowaniowe -          10 
Opakowania ze szkła -           59 
Metale -               24 
Opakowania z blach stalowej -        7 
Opakowania z aluminium -         3 
Odpady mineralne -            87 
Popiół -                286 
Odpady wielkogabarytowe -         81 
Opady budowlane -            162 
Odpady niebezpieczne -          11 
RAZEM -              1136 
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 Według danych z firm zajmujących się wywozem i zbiórką odpadów komunalnych 

bilans ten przedstawia się następująco [w Mg]: 

Niesegregowane odpady komunalne -    51,35 
Odpady organiczne roślinne -       1,0 
Odpady organiczne inne -         1,0 
Papier i tektura nieopakowaniowe -     2,0 
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe -    2,0 
Opakowania wielomateriałowe -      1,0 
Opakowania z tworzyw sztucznych -     2,0 
Tekstylia -              1,0 
Opakowania ze szkła -          3,0 
RAZEM -              63,35 

 
Ilość odpadów zebranych w 2002 roku to niecałe 6% ilości odpadów oszacowanych. 

MoŜna to tłumaczyć tym, Ŝe systemem zbiórki odpadów komunalnych nie są objęci wszyscy 

mieszkańcy gminy. Ponadto część odpadów deponowana jest na nielegalnych miejscach tzw. 

„dzikich wysypiskach” lub teŜ zagospodarowywana w inny sposób. 

3.2. Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi 

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie. 

Około 40% mieszkańców gminy objęte jest systemem regularnych usług wywozu odpadów 

komunalnych. System gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy oparty jest na 

pojemnikach z tworzyw sztucznych o pojemności 110 l, 120 l, 140 l, 240 l  i 1100 l jest to 

zbiórka nieselektywna, odpady te wywoŜone są i składowane na składowisku odpadów 

komunalnych w Młynku-Sobuczynie oraz składowisku Radoszewica w gminie Koniecpol. 

Na terenie gminy Lelów ponadto znajduje się 7 „dzikich wysypisk„ odpadów 

komunalnych (stan na rok 1999): 

� w Podlesiu, o pow. 0,57 ha, chłonności 14 800 m3, stanie nagromadzenia odpadów 4000 
m3, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji gliny; 

� w Drochlinie, o pow. łącznej 8,90 ha, chłonności 127000 m3, stanie nagromadzenia 
odpadów 600 m3, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji margli – w trakcie 
likwidacji; 

� w Staromieście, o pow. łącznej 0,2 ha, chłonności 6510 m3, stanie nagromadzenia 
odpadów 300 m3, zlokalizowane w wyrobisku popiaskowym – w trakcie likwidacji; 

� w Zbyczycach, o pow. łącznej 0,04 ha, chłonności 400 m3, stanie nagromadzenia 300 m3, 
zlokalizowane w wyrobisku popiaskowym; 

� w Turzynie, o pow. łącznej 0,5 ha, chłonności 21600 m3, stanie nagromadzenia odpadów 
300 m3, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji margli – w trakcie likwidacji; 

� w Nakle, o pow. łącznej 0,15 ha, chłonności 1500 m3, stanie nagromadzenia odpadów 600 
m3, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji margli; 

� w Nakle, o pow. łącznej 0,04 ha, chłonności 400 m3,stanie nagromadzenia odpadów 200 
m3, zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji gliny (piaski, mułki, iły). 
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Na podstawie porozumienia polsko-duńskiego w ośmiu gminach powiatu 

częstochowskiego w tym w gminie Lelów planuje się wprowadzenie systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, uwzględniając ich segregację i maksymalny odzysk surowców 

wtórnych. 

3.2.1. Wykaz podmiotów gospodarczych prowadz ących działalno ść w zakresie 
transportu odpadów komunalnych 

Zestawienie firm posiadających zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów 

komunalnych: 

1. SITA Częstochowa Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, Częstochowa – odpady stałe 

2. SKR Lelów  - odpady stałe i ciekłe, 

3. ALBA – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 
Starocmentarna 2, Dąbrowa Górnicza – odpady stałe i ciekłe, 

4. Firma „PROFESJONAL” S.C. Wywóz nieczystości stałych i płynnych, ul. OkręŜna 15, 
Rąbień – odpady stałe i ciekłe, 

3.2.2. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwia nia odpadów 

Na terenie gminy Lelów nie są zlokalizowane składowiska odpadów komunalnych. 

Odpady te wywoŜone są na składowiska: 

� SOK Młynek Sobuczyna, gmina Poczesna. 
� SOK Radoszewica, gmina Koniecpol 

Tabela. 4. Dane charakteryzujące składowiska odpadów komunalnych. 
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Urząd miasta i gminy 
Koniecpol – zakład usług 

komunalnych 
1994 3,12 3,6 37,3 100,3 2010 

3.2.3. Odpady opakowaniowe 

W Polsce wg danych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w 

Warszawie wytwarza się rocznie około 3,5 mln Mg odpadów opakowaniowych. W roku 2002 
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masę odpadów opakowaniowych powstałych w województwie śląskim oszacowano na około 

476090 Mg. Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych.  

Tab. 5. Bilans odpadów opakowaniowych w gminie Lelów na tle powiatu częstochowskiego 
w 2002 r. [Mg]. 

Gmina Lelów Powiat częstochowski 
Rodzaj odpadu 

Ludność: 5,386 Ludność: 133,749 

Opakowania z papieru i tektury 51 1484 

Opakowania wielomateriałowe 11 329 

Opakowania z tworzyw sztucznych 34 930 

Opakowania ze szkła 59 1621 

Opakowania z blachy stalowej 7 191 

Opakowania z aluminium 3 95 

Razem 165 4649 

 Odpady opakowaniowe ze względu na brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych są deponowane na składowisku odpadów komunalnych. Wykorzystywane są 

równieŜ przez mieszkańców gminy najczęściej poprzez spalanie, albo teŜ trafiają do 

środowiska w sposób nielegalny. 

3.2.4. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów ko munalnych. 

W Lelowie do tej pory nie prowadzono zorganizowanej zbiórki odpadów niebezpiecznych  

występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 

Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach 

komunalnych przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
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Tabela. 6. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w 
strumieniu odpadów komunalnych pochodzących od ludności. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Udział w masie 

odpadów 
niebezpiecznych [%] 

Ilość odpadów [Mg] 

20 01 33 Baterie i akumulatory 12 1,32 
20 01 29 Detergenty zawierające substancje. niebezpieczne 5 0,55 
20 01 17 Odczynniki fotograficzne 2 0,24 
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza 35 3,85 
20 01 14 
20 01 15 

Kwasy i alkalia 1 0,11 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3 0,33 
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Rtęć 5 0,55 
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4 0,44 
20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 1,10 

20 01 19 
Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i 
insektycydy) 5 0,55 

20 01 35 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz 
inne nie wymienione 

10 1,10 

20 01 37 Drewno zawierające substancje. Niebezpieczne 5 0,55 
20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 0,33 

Razem: 100 11,00 
 
Łączna oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

(pochodzących od ludności i z infrastruktury) dla gminy Lelów wynosi 11 Mg. 

3.2.5. Osady ściekowe 

Zgodnie z ustawą o odpadach komunalne osady ściekowe to „pochodzący z oczyszczalni 

ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słuŜących do oczyszczania 

ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliŜonym do składu ścieków 

komunalnych”. 

Źródłem powstawania osadów ściekowych w gminie Lelów jest oczyszczalnia gminna w 

Lelowie. Osady ściekowe powstające w tej oczyszczalni ścieków jest unieszkodliwiana 

poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie.  

Rodzaj odpadu (Mg/rok): 

- Skratki -  3,3 m3/rok 

- zawartość piaskownika - brak 

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 15 

Odpady ze skratek odbierane są przez Zakład Komunalny w Koniecpolu. Około 8 Mg 

ustabilizowanych osadów kompostowanych jest na terenie oczyszczalni. 
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3.2.6. Podsumowanie 

Aktualnie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelów 

polega wyłącznie na wywoŜeniu odpadów i składowaniu wszystkich rodzajów odpadów 

komunalnych na składowisku w Młynku Sobuczynie oraz Radoszewicy w gminie Koniecpol.  

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie gminy Lelów nie 

uwzględnia ograniczenia kierowania na składowisko odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (naleŜą do nich: odpady kuchenne, zielone, papier i karton nieopakowaniowy 

oraz opakowania papierowe), odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, czy 

selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.  

3.3. Prognoza ilo ści wytwarzanych odpadów komunalnych 

 Podstawowymi przesłankami, które naleŜy uwzględnić przy prognozowaniu zmian w 

gospodarce odpadami są określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpadami: 

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się w danych warunkach 
techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 

oraz wymagania związane z wdraŜaniem dyrektyw UE. 

Biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC naleŜy 

przyjąć, Ŝe ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania powinny wynosić: 

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem 

osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu: 

- odzysku w wysokości 50%, 

- recyklingu w wysokości 25%. 

W okresie po 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją 

Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie 

następujących poziomów: 

- odzysk w granicach 60÷75%, 

- recykling w granicach 55÷70%. 
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Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, jak równieŜ 

ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej stwarzają warunki dla 

zmiany udziału opakowań z róŜnych materiałów oraz dla wzrostu zainteresowania odzyskiem 

opakowań.  

Wymagania ustawowe obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości i składzie 

powstających odpadów komunalnych, zarówno w skali kraju jak i powiatu, pozwalają 

prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów w perspektywie 2010 roku:  

- nieznaczny wzrost ogólnej ilości odpadów,  

- wzrost ilości tworzyw sztucznych w najbliŜszych latach, a następnie stabilizacja 
poziomu, 

- stały wzrost ilości szkła w odpadach,  

- stały, systematyczny wzrost ilości papieru i tektury,  

- nieznaczny wzrost ilości metali,  

- stały wzrost ilości odpadów tekstylnych,  

- stały, niewielki wzrost frakcji organicznej w postaci odpadów spoŜywczych, 

- zmniejszanie się ilości frakcji mineralnej, m.in. w związku z ograniczaniem 
spalania węgla, 

- złagodzenie problemu nielegalnego „importu” odpadów (dzikie wysypiska 
przydroŜne) dzięki wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami w skali ponadlokalnej. 

Prognozę ilości odpadów dla poszczególnych typów źródeł (strumieni) wykonano w 

oparciu o wskaźniki emisji strumieni. Rozpatrywany okres perspektywiczny, obejmujący lata 

2003 - 2015 podzielono na 3 przedziały czasowe. Na ilość wytwarzanych odpadów w skali 

gminy wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji 

odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo-

społecznego. Prognozę ilości odpadów, z podziałem na 18 strumieni, wykonano w oparciu o 

wskaźniki emisji zamieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. 

ZałoŜono przy tym roczne zmiany emisji poszczególnych strumieni odpadów w odniesieniu 

do stanu aktualnego nie mniejsze niŜ 3%. Prognozy dotyczące wytwarzania odpadów 

komunalnych w gminie Lelów uwzględniają równieŜ zmiany demograficzne. Na podstawie 

danych demograficznych GUS stwierdza się, Ŝe liczba ludności w gminie Lelów w latach 

2007 – 2015 będzie wzrastała. 

W tabeli 7, przedstawiono prognozę wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w 

gminie Lelów w latach 2003-2015, obliczoną w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego w Warszawie, o/z w Katowicach „Centrum Gospodarki Odpadami”.  
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Tabela. 7. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich 
dla roku 2001 [kg/M/r] oraz prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 
w województwie śląskim. 

Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w 
latach: 

Kod Nazwa strumienia Wieś  
2005 2010 2015 

01 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

25,76 1,00 1,50 0,50 

02 Odpady zielone 5,00 1,00 1,50 0,50 

03 
Papier i karton 
nieopakowaniowy 

9,42 2,00 1,00 0,00 

04 
Opakowania z kartonu i 
tektury 

9,42 1,50 2,00 2,00 

05 
Opakowania 
wielomateriałowe 

2,09 2,00 2,00 2,00 

06 
Tworzywa sztuczne 
nieopakowaniowe 

14,65 1,50 0,50 -2,00 

07 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

6,28 2,00 1,50 1,50 

08 Szkło nieopakowaniowe 1,93 1,50 2,00 1,00 

09 Opakowania ze szkła 10,95 2,00 2,00 2,00 

10 Metale 4,51 1,00 0,00 0,00 

11 
Opakowania z blachy 
stalowej 

1,29 1,00 1,00 1,00 

12 Opakowania z aluminium 0,64 1,50 1,50 1,50 

13 Odpady tekstylne 4,83 1,00 1,00 1,00 

14 Odpady mineralne 16,10 1,00 2,00 2,00 

15 Drobna frakcja popiołowa 53,13 -2,00 -3,00 -3,00 

16 Odpady wielkogabarytowe 15,00 3,00 1,00 1,00 

17 Odpady budowlane 30,00 3,00 2,00 2,00 

18 Odpady niebezpieczne 2,00 1,00 1,00 1,00 

Razem 213,00  
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Tab. 8. Bilans odpadów komunalnych dla gminy Lelów w roku 2003 oraz prognozy na lata 
2004, 2005, 2010, 2015 [Mg]  

2003 2004 2005 2010 2015  

Ludność 

Nazwa strumienia 

 

5,397 5,408 5,418 5,473 5,528 

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

140 142 144 156 162 

Odpady zielone 27 28 28 30 31 

Papier i karton nieopakowaniowy 52 53 54 57 58 

Opakowania z kartonu i tektury 52 52 53 60 66 

Opakowania wielomateriałowe 12 12 12 13 15 

Tworzywa sztuczne 
nieopakowaniowe 

80 82 83 86 78 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

35 35 36 39 43 

Szkło nieopakowaniowe 26 27 27 29 30 

Opakowania ze szkła 11 11 11 12 13 

Metale 60 62 63 70 78 

Opakowania z blachy stalowej 25 25 25 25 26 

Opakowania z aluminium 7 7 7 8 8 

Odpady tekstylne 4 4 4 4 4 

Odpady mineralne 88 89 90 100 112 

Drobna frakcja popiołowa 281 276 271 235 204 

Odpady wielkogabarytowe 83 86 89 94 100 

Odpady budowlane 167 172 178 198 221 

Odpady niebezpieczne 11 11 11 12 13 

Razem 1160 1172 1186 1230 1263 

 Przewiduje się niewielki wzrost od 1% (odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, 

odpadów zielonych, odpadów tekstylnych, metali, opakowań z blachy stalowej i odpadów 
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niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych) do 3% (odpadów 

wielkogabarytowych i budowlanych) w okresie do 2005 r., a w następnych latach wzrost ten 

będzie mniejszy. Spadek przewidywany jest tylko dla drobnej frakcji popiołowej o 2% do 

roku 2005 i o 3% do roku 2015 oraz dla tworzyw sztucznych nieopakowaniowych w okresie 

2010-2015. 

 W nadchodzących latach naleŜy spodziewać się, Ŝe procentowy udział a zarazem 

bezwzględna wielkość frakcji odpadów nadających się do odzyskania w systemie 

selektywnego gromadzenia będzie rosnąć. 

Tabela. 9. Ilość odpadów ulegających biodegradacji w gminie Lelów w roku 1995 oraz 
prognozy na lata 2004, 2005, 2010, 2013, 2015 [Mg]  

Nazwa strumienia 1995 2004 2005 2010 2013 2015 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

267 - - - - - 

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

- 142 144 156 160 162 

Odpady zielone - 28 28 30 31 31 

Papier i karton 
nieopakowaniowy 

- 53 54 57 59 58 

Opakowania z papieru i 
tektury 

- 53 53 60 61 66 

Razem - 275 279 304 310 318 

Poziom odzysku - 21 23 29 29 32 

Pozostałe odpady - 254 257 275 281 286 

Do składowania - 256 247 200 134 123 

Konieczny dodatkowy 
recykling 

- -2 10 75 147 163 

Rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, a jednocześnie ilość 

wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zaleŜeć od wielu czynników krajowych 

(sytuacja gospodarcza, ogólny wzrost spoŜycia, zmiany demograficzne, zmiany stylu i 

poziomu Ŝycia ludności), a takŜe rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej zarówno z 

krajami Unii Europejskiej, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz ogólnej koniunktury 

gospodarczej na rynkach światowych.  

Obecnie największy wzrost produkcji i zuŜycia obserwuje się dla opakowań z tworzyw 

sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim okresie kształtował 

się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyŜszy niŜ w krajach Europy Zachodniej.  
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W gminie Lelów prognozuje się: 

- niewielki wzrost opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła i aluminium oraz blachy stalowej do 

roku 2007 

Tabela. 10. Ilość odpadów opakowaniowych w gminie Lelów w roku 2003 oraz prognozy na 
lata 2004, 2005, 2010, 2015 [ w Mg]  

2003 2004 2005 2010 2015 
Ludność 

Nazwa strumienia 5,397 5,408 5,418 5,473 5,528 

Opakowania z papieru i tektury 52 52 53 60 66 

Opakowania wielomateriałowe 12 12 12 13 15 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

35 35 36 39 43 

Opakowania ze szkła 60 62 63 70 78 

Opakowania z blachy stalowej 7 7 7 8 8 

Opakowania z aluminium 4 4 4 4 4 

Razem 170 172 175 194 215 

 

3.3.1. Wariantowe rozwi ązania prowadzenia gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Lelów 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu usuwania i 

unieszkodliwiania odpadów, pochodzących z terenu gminy. Usuwanie odpadów oraz sposób 

ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan 

sanitarny, a tym samym na poziom Ŝycia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno 

stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Odpady gromadzi się w róŜnego rodzaju 

pojemnikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. 

Stosowanie pojemników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest 

niedopuszczalne. 

Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

Selektywna zbiórka odpadów moŜe odbywać się w następujący sposób: 

1. Zbiórka selektywna "u źródła", 

2. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki), 
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3. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia gdzie oprócz odpadów takich, jak: 

makulatura, szkło, tworzywa i metale odbierane powinny być:  

- odpady niebezpieczne,  

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane,  

- odpady z ogrodów i terenów zielonych (biodegradowalne). 

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, polega na bieŜącym zbieraniu odpadów 

organicznych w oddzielnym pojemniku. 

Stosowane mogą być następujące sposoby zbiórki odpadów biodegradowlanych: 

1. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

- bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawęŜniku”), 

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw 

domowych (centra zbiórki), 

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku. 

2. Zbiórka odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym: 

- odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym 

pojemniku, 

- w drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady 

niebezpieczne przeznaczone do specjalistycznego unieszkodliwienia. 

Zastosowanie pierwszego sposobu zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej 

czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody 

unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Pozyskany w ten sposób kompost moŜe 

mieć szerokie zastosowanie, równieŜ do nawoŜenia upraw. 

Prowadzenie zbiórki, stosując sposób drugi daje surowiec częściowo zanieczyszczony. 

Odpady mogą być poddawane procesowi fermentacji metanowej lub kierowane do pryzm 

energetycznych. W przypadku kompostowania tych odpadów otrzymuje się produkt gorszej 

jakości (moŜe zawierać np. kawałki szkła), który ma ograniczone zastosowanie, np. do 

rekultywacji terenów poprzemysłowych.  

3. Unieszkodliwianie „u źródła” w specjalnych młynkach zainstalowanych pod zlewem. 

Młynki te rozdrabniają domowe odpady biodegradowalne, które następnie są 

odprowadzane w postaci uwodnionej (potrzebny jest spust wody) kanalizacją sanitarną do 

oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie to eliminuje gromadzenie przez mieszkańców łatwo 

psujących się odpadów w oddzielnych pojemnikach (najczęściej pod zlewem). Eliminuje 

równieŜ prowadzenie przez jednostki oczyszczania gminy systemu zbiórki, transportu i 

unieszkodliwienia tego rodzaju odpadów. Jednorazowe koszty montaŜu młynków przez 
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mieszkańców mogą być sukcesywnie rekompensowane z planowanych przez gminę 

wydatków na wdroŜenie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych 

(pojemniki, specjalistyczny sprzęt, koszty kompostowania). 

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych proponowane są następujące rozwiązania: 

1. okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do 

zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”, 

2. dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez 

właścicieli własnym transportem, 

3. bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu 

elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego); odpady te nie zasilają ogólnego 

strumienia odpadów komunalnych, 

4. system wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie 

przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji. 

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania będą się 

zajmować: 

1. wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące 

prace remontowe, 

2. specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów. 

Zaleca się, aby na placu budowy składować w oddzielnych miejscach lub kontenerach 

posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywoŜenie ich do zakładu 

odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów 

komunalnych zaleca się stosowanie następujących sposobów zbiórki: 

1. zbiórka w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów 

zbiorczych (Gminny Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych –GPZON), 

2. regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych); do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami 

objeŜdŜające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku),  

3. zbiórka poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; 

specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na Ŝądanie. 

4. Odpady z sektora gospodarczego 

Lokalne firmy to głównie zakłady branŜy spoŜywczej o charakterze rzemieślniczym, 

wyrobów drewnianych. Bardzo niewielkie ilości odpadów, jakie powstają przy tego typu 

produkcjach są wykorzystywane jako surowce wtórne, spalane w lokalnych kotłowniach lub 
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są łączone ze strumieniem odpadów komunalnych i razem z nimi unieszkodliwiane poprzez 

składowanie. Ze sposobu unieszkodliwiania strumienia odpadów komunalnych w 

poszczególnych gminach wynika, Ŝe równieŜ część odpadów przemysłowych w konsekwencji 

unieszkodliwiona zostaje na składowisku odpadów komunalnych w Młynku Sobuczynie. 

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze działalności 

gospodarczej na terenie gminy w sytuacji głębokich zmian restrukturyzacyjnych i ogólnie 

niekorzystnej koniunktury gospodarczej jest trudne do oszacowania. Brakuje takŜe prognoz 

rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach przemysłu, rzemiosła i usług w regionie do 

2011 roku.  

W tej sytuacji moŜna jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego 

kraju i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości przewidywanych powstających 

odpadów z działalności gospodarczej. Zgodnie z WPGO przyjmuje się, Ŝe w dalszej 

przyszłości – po 2006 r. w ramach noworealizowanych inwestycji i modernizacji istniejących 

zakładów z uwagi na wprowadzanie nowoczesnych technologii mało- i bezodpadowych 

ewentualny wzrost produkcji nie wpłynie wprost na zwiększenie się ilości wytwarzanych 

odpadów. Wyjątek będą stanowić te sektory gospodarki, w których moŜna się spodziewać 

wzrostu odpadów w związku z przewidywaną aktywizacją tego sektora po wejściu do UE – w 

szczególności dotyczy to działalności rolno-spoŜywczej. 

Na obszarach wiejskich powinna zmniejszać się liczba osób Ŝyjących z rolnictwa 

natomiast wzrastać liczba osób świadczących usługi dla rolnictwa i rolników.  

Jak zapisano w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, doświadczenia światowe 

wskazują, Ŝe na kaŜde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów. 

Na ilość odpadów wpływ mają równieŜ czynniki demograficzne. Do roku 2015 sytuacja 

demograficzna gminy Lelów nie ulegnie istotnym zmianom, dlatego nie wpłynie to znacząco 

na ilość powstających w tym czasie odpadów z działalności gospodarczej na terenie gminy. 

Do 2007 ponadto przewiduję się zmianę bilansu odpadów, ze względu na wprowadzanie i 

udoskonalanie systemów i ewidencji i zbiórki odpadów. Na zmianę bilansu odpadów wpłynie 

tzw. „szara strefa odpadowa” (składająca się w przewaŜającej mierze ze źródeł rozproszonych 

- małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych), która w skali całego kraju 

stanowi 2 – 8% całości obecnego strumienia odpadów. W dalszej perspektywie czasowej 

przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji w sektorze 

gospodarczym) wytwarzanych odpadów, w związku z wprowadzaniem technologii mało- i 

bezodpadowych. W gminie dotyczyć to będzie przedsiębiorstw branŜy spoŜywczej. MoŜna 

liczyć na ograniczanie ilości odpadów w obszarze spalania paliw energetycznych a zwłaszcza 

w zakładach posiadających kotłownie małych i średnich mocy. Zastępowanie węgla gazem 
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lub olejem moŜe spowodować ograniczenie powstawania odpadów o około 10% w stosunku 

do aktualnego stanu. 

5. Odpady niebezpieczne 

Ze względu na to, Ŝe odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagroŜenie dla zdrowia 

ludzi i środowiska, gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli.  

Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych są zakłady przemysłowe (małe, średnie i 

duŜe przedsiębiorstwa), obiekty infrastruktury oraz gospodarstwa domowe. 

Odpady niebezpieczne pochodzące z sektora gospodarczego są wykorzystywane na 

miejscu lub przekazywane zewnętrznym odbiorcom w celu ich odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Obecnie w Lelowie nie istnieje zorganizowany system gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sektorze komunalnym. 

5.1.1. Odpady zawieraj ące azbest 

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą minerały z grupy serpentynów i amfiboli. 

Specyficzne właściwości azbestu: niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna oraz 

elastyczność sprawiły, Ŝe azbest znalazł szerokie zastosowanie w róŜnego rodzaju 

technologiach, a zwłaszcza w budownictwie, energetyce i transporcie. 

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia ludzi wówczas, 

gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu 

oddechowego (np. w trakcie prac demontaŜowych podczas szlifowania, cięcia lub łamania 

wyrobów). 

Zasady postępowania z tymi odpadami reguluje Ustawa o odpadach, Ustawa Prawo 

ochrony środowiska, Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych oraz 

rozporządzenia wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego 

uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 

895 z 1998 r.) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP 

przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 

1998 r.). 

Usuwaniu wyrobów azbestowych poświęcono program – „Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony 

przez Radę Ministrów dnia 14.05.2002 roku. Zgodnie z tym programem przyjmuje się 

oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat 

wyrobów azbestowych.  
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W województwie śląskim ilość wyrobów zawierających azbest i zabudowanych w 

obiektach budowlanych została oszacowana na ponad 779 tys Mg. 

Aktualnie na terenie gminy i powiatu częstochowskiego nie ma danych odnośnie wyrobów 

zawierających wyrobów z azbestu zastosowanych w budownictwie, gospodarce komunalnej i 

przemyśle. W związku z tym istniej pilna potrzeba opracowania systemu usunięcia wyrobów 

azbestowych.  

Na terenie powiatu częstochowskiego nie istnieje składowisko odpadów azbestowych, nie 

planuje się równieŜ budowy takiego składowiska. NajbliŜsze takie składowiska odpadów 

znajdują się w Świętochłowicach, Knurowie i Dąbrowie Górniczej. 

5.1.2. Pestycydy 

Pestycydy są chemicznymi środkami ochrony roślin i środkami chroniącymi Ŝywność lub 

człowieka przed szkodnikami.  

Odpady pestycydowe pochodzą z:  

- przeterminowanych w ubiegłych latach preparatów, które wycofane z obrotu, 

zdeponowano w mogielnikach lub magazynach, 

- bieŜącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie. 

Z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Planu Gospodarki 

Odpadami dla powiatu częstochowskiego wynika, Ŝe w Lelowie składowane są pestycydy w 

ilości 694 kg w magazynach nieprzydatnych środków ochrony roślin. Z informacji 

uzyskanych w Urzędzie Gminy uzyskano informację, Ŝe składowane odpady pestycydowe 

zostały zutylizowane. 

Likwidację deponowanych odpadów pestycydowych niebezpiecznych (kod: 07 04 80 - 

przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – toksyczne i bardzo 

toksyczne) przeprowadza się przez termiczne unieszkodliwianie w spalarniach Holandii i 

Niemiec. 

5.1.3. Odpady zawieraj ące PCB (polichlorowane bifenyle) 

PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska. Ze 

względu na swoje właściwości PCB (ciecze niepalne, o bardzo dobrych własnościach 

dielektrycznych, odporne na działanie odczynników chemicznych) znalazły liczne 

zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły być 

wykorzystane. 

PCB były szeroko stosowane jako: 

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i 

kondensatorów,  
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- płyny hydrauliczne,  

- dodatki do farb i lakierów,  

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych, 

- środki konserwujące i impregnujące.  

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB 

ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku. 

Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie im procesom odzysku. Do 

chwili obecnej do Wojewody Śląskiego nie wpłynęła Ŝadna informacja o odpadach 

zawierających PCB z terenu powiatu częstochowskiego. 

5.1.4. Baterie i akumulatory 

Baterie i akumulatory po zuŜyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i 

zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć. Ze 

względu na duŜe rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna ilość 

baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie jest 

deponowana na składowiskach odpadów komunalnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały 

zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06 (Baterie 

i akumulatory).  

W tej podgrupie wyszczególniono następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: 

16 06 01 - Baterie i akumulatory ołowiowe 
16 06 02 - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
16 06 03 - Baterie zawierające rtęć 
16 06 06 - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 
 
Baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01) stanowią około 90% całkowitej ilości zuŜytych 

baterii i akumulatorów. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są podmioty gospodarcze 

(głównie branŜa transportowa) oraz indywidualni uŜytkownicy samochodów. Pozostałe ilość 

akumulatorów ołowiowych to źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i 

sygnalizacyjnej urządzeń w energetyce, telekomunikacji, górnictwie oraz źródła zasilania 

wózków akumulatorowych, transporterowych, podnośników itp. 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (16 06 02) 

1. wielkogabarytowe są wykorzystywane jako źródło prądu stałego do podtrzymywania 

napięcia m. in. w następujących działach gospodarki: górnictwie, telekomunikacji, 

kolejnictwie, czy hutach. Akumulatory te charakteryzują się długą Ŝywotnością  

(ok. 10-12 lat). 
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2. małogabarytowe są wykorzystywane głównie w telefonach bezprzewodowych oraz 

komórkowych. 

3. baterie zawierające rtęć (16 06 03) były stosowane w Polsce jeszcze w połowie lat 90., 

obecnie firmy produkujące baterie pierwotne nie stosują rtęci. 

5.1.5. Oleje odpadowe 

Oleje odpadowe naleŜą do odpadów pochodzących ze źródeł bardzo rozproszonych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oleje zostały zaklasyfikowane do grupy 13 (Oleje 

odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)): 

- 13 01 – Odpadowe oleje hydrauliczne, 
- 13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
- 13 03 – Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, 
- 13 04 – Oleje zęzowe, 
- 13 05 – Odpady z odwadniania olejów w separatorach, 
- 13 07 – Odpady paliw ciekłych, 
- 13 08 – Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach. 

Źródłami powstawania odpadów olejowych jest przede wszystkim motoryzacja oraz 

przemysł. Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim zuŜyte 

oleje silnikowe i oleje przekładniowe. 

Do podstawowych zadań naleŜy zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych 

szczególnie ze źródeł rozproszonych. Pozyskanie dodatkowych ilości olejów odpadowych 

moŜe być zrealizowane poprzez zorganizowanie zbiórki tych odpadów ze źródeł 

rozproszonych na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 

5.1.6. ZuŜyte urz ądzenia elektryczne i elektroniczne 

W krajach Unii Europejskiej obecną strategię w dziedzinie ochrony środowiska określa 

Dokument VI Program Działań w Ochronie Środowiska Unii Europejskiej na lata 2001-2010 

pt.” Environment 2010: Our future, Our choice” („Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz 

wybór”). Dyrektywy Unii Europejskiej stanowią jedną z form prowadzenia polityki 

proekologicznej. Wszystkie państwa członkowskie muszą spełnić cel określony w dyrektywie 

na podstawie własnych aktów prawnych. 

W zakresie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przygotowano dyrektywy lub 

projekty dyrektyw, które regulują następujące zagadnienia: 

- powtórnego zagospodarowania lub utylizacji odpadów elektronicznych (Directive on 

Waste from Electrical and Electronic Equipment – WEEE 2002/96/EC), 



 Plan gospodarki odpadami dla gminy Lelów  33

- ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych (Directive on the Restriction of the 

use of certain Hazardous Substances in electrical and Electronic Equipment –RoHS 

2002/95/EC). 

- proekologiczne projektowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Directive on the 

impact on the environment of electrical and Electronic Equioment - EEE- projekt). 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych (często z 

zawartością środków zmniejszających palność) i metali, a w mniejszej ilości ze szkła i 

papieru. Materiały, tj. metale i tworzywa sztuczne, mogą stwarzać zagroŜenie dla środowiska 

naturalnego, w tym ludzi, wynikające z wchłaniania szkodliwych substancji, powstających 

podczas aktualnie stosowanych metod postępowania ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym. 

Głównym sposobem postępowania ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

jest składowanie. Obecnie szacuje się, Ŝe ok. 90% zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego jest lokowane na składowiskach komunalnych bez prowadzenia wstępnej 

segregacji. Ze względu na niejednokrotnie nieprawidłowe uszczelnienie składowisk wiele 

związków toksycznych przenika do wód gruntowych. Głównym czynnikiem stwarzającym 

duŜe niebezpieczeństwo pod względem ekologicznym  jest zawartość w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym metali cięŜkich, (tj. ołów, kadm, arsen, chrom i nikiel). 

Dodatkowo wybuchające na składowiskach niekontrolowane poŜary są powodem emisji do 

środowiska substancji toksycznych, tj. dioksyny i furany.  

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

powinna uwzględniać: 

- selektywną zbiórkę, 

- sortowanie, demontaŜ oraz przetwarzanie (recykling), 

- odzysk lub unieszkodliwianie. 

5.1.7. Odpady medyczne 

Odpady medyczne to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, 

diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzone w obiektach w 

obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz obiektach badawczych i 

eksperymentalnych. 

Odpady medyczne powstają w róŜnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale 

ogólne, szpitale psychiatryczne, sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki leczenia odwykowego, 

ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady 

leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria 
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uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie,, praktyki 

lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe). 

Dotychczasowy stan gospodarki odpadami medycznymi jest niezadowalający. Często 

zdarza się, Ŝe odpady medyczne bez odpowiedniego zabezpieczenia trafiają na składowiska 

śmieci odpadów komunalnych lub są spalane w kotłowniach szpitalnych. Problematyka 

prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych stanowi jeden z istotnych 

problemów dostrzeganych przez słuŜby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska 

głównie z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania tych odpadów. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 8, poz. 103 i 104) dopuszcza następujące sposoby unieszkodliwiania odpadów 

medycznych: 

- termiczne przekształcanie odpadów, 
- autoklawowanie, 
- dezynfekcja termiczna, 
- działanie mikrofalami, 
- obróbka fizyczno –chemiczna. 

Na terenie województwa śląskiego znajdują się 5 zakładów unieszkodliwiających odpady 

medyczne. NajbliŜej gminy zlokalizowana jest spalarnia odpadów przemysłowych „Lobbe 

Dąbrowa Górnicza” w Dąbrowie Górniczej, która spala równieŜ odpady medyczne. 

5.1.8. Odpady weterynaryjne 

 Odpady weterynaryjne powstają w procesach badania, leczenia zwierząt i świadczenia 

usług weterynaryjnych oraz w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na 

zwierzętach. Aktualnie obowiązująca Ustawa od odpadach w zobowiązuje do prowadzenia 

jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów. W województwie śląskim jest znikoma ilość 

lecznic i zakładów weterynaryjnych, które wystąpiły z wnioskiem o wydanie decyzji do 

starosty na wytwarzanie odpadów weterynaryjnych. Odpady te bardzo często usuwane są 

łącznie ze strumieniem odpadów komunalnych lub przekazywane niewłaściwym odbiorcom, 

wykorzystującym odpady w sposób zagraŜający infekcją. 

Przyjmując wskaźnik wytwarzania odpadów weterynaryjnych o kodzie 18 02 02 (inne 

odpady, które zawierają Ŝywe ustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy da sądzenia, Ŝe wywołują choroby u ludzi i zwierząt) na poziomie 0,06 

Mg/rok/zakład (wg KPGON), na terenie gminy Lelów powstaje rocznie 0,06 Mg tych 

odpadów. Ilość przeterminowanych leków (18 02 07) i odczynników chemicznych (18 02 05), 
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przy wskaźniku wytwarzania równym 0,005 Mg/zakład/rok, na tej podstawie moŜna 

oszacować, Ŝe taka ilość powstaje na terenie gminy Lelów. 

5.1.9. Wyeksploatowane pojazdy 

 Brak jest informacji na temat ilości i rodzaju wytwarzanych w gminie Lelów odpadów 

tego typu. Nie stanowią one jednak powaŜniejszego problemu ochrony środowiska w gminie. 

Wraki mogą być wywoŜone i unieszkodliwiane w Częstochowie, gdzie działa firma 

unieszkodliwiająca tego typu odpady. 

5.2. System zbierania, transportu, gromadzenia i un ieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych 

Zgodnie z Ustawą o odpadach posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie 

transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

Transport odpadów niebezpiecznych powinien się odbywać z zachowaniem następujących 

przepisów: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 

602 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 

roku w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 

608), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 

roku w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewoŜących 

materiały niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, poz. 609). 

Zgodnie z ww. rozporządzeniami przy przewozie materiałów niebezpiecznych obowiązują 

przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy 

ADR z 1999 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 287). 

Wszystkie odpady niebezpieczne powinny być poddawane procesowi odzysku lub 

unieszkodliwienia (w tym poprzez składowanie). 

PoniŜej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych na 

terenie powiatu częstochowskiego. W zestawieniu danych oparto się o informacje z Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego i powiatu częstochowskiego. 
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Tabela. 11. Wykaz „otwarty” podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania 
odpadów niebezpiecznych. 

Podmiot Rodzaj odpadów 

„ALGADER” S.C. 01-651 Warszawa, ul. Gwieździsta 
21/7 

16 06 02 

PPUH „IRCHEM” Eugeniusz Chmielarz, 42-244 
Mstów, ul. Częstochowska 53 

16 06 01, 13 01 10 

„JP-POŚ” Sp. z o.o., 42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 29 
18 01 01, 18 04 04, 18 01 09, 18 02 02, 18 02 03, 18 02 
08 

„MOTO-CAR” Marek, Janina Markowscy, 42-209 
Częstochowa, ul. Tenisowa 131 

16 06 01 

Przedsiębiorstwo obrotu surowcami Wtórnymi 
„Hermex” Adam Wojciech Czech w Herbach Zakład 
W Blachowni 

13 01 10, 13 02 05, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 20 01 
21 

Skup i SprzedaŜ Metali Kolorowych „VAT” Dariusz 
Bielęcki zm. Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona, ul. 
Placowa 4 

17 02 14, 16 02 09, 17 04 10, 12 02 03, 17 04 01, 17 04 
02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 
17 01 07, 17 02 15 

PKN „ORLEN” S.A. 42-220 Kędzierzyn-Koźle ul. 
Wojska Polskiego 2, stacja paliw nr 227 Kruszyna, 
stacja paliw w Poczesnej 

16 06 01 

W poniŜszej tabeli zestawiono działające na tereni powiatu częstochowskiego instalacje do 

odzysku odpadów niebezpiecznych posiadające stosowne decyzje wojewody śląskiego. 

Tabela. 12. Instalacje do odzysku odpadów niebezpiecznych w powiecie częstochowskim. 

Nazwa firmy Lokalizacja  Rodzaj procesu 
Rodzaj przetwarzanych 

odpadów niebezpiecznych 

Cementownia 
„RUDNIKI” S.A. 

42-240 Rudniki ul. 
Mostowska 10 

R11 – wykorzystanie 
odpadów pochodzących z 
któregokolwiek działania 
wymienionego w 
punktach od R1 do R 10 

10 11 19, 19 11 01 

MarCo LTD Sp z o.o., 40-
320 Katowice, ul. 
Dąbrowskiego 22 

Zakład Produkcyjny w 
Rudnikach 

R4 – odzysk metali 16 06 02 

Zaprojektowany, w ramach „Kompleksowego programu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi dla regionu Polski południowej”, system gospodarki niebezpiecznymi 

oparty jest o zorganizowaną sieć gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 

(GPZON) oraz stacji przeładunkowych (SPON). 

GPZON mają na celu ułatwianie zbiórki od mieszkańców oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw odpadów niebezpiecznych takich jak: nieuŜyteczne lekarstwa, farby i lakiery 

oraz opakowania po nich, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, 

zuŜyte baterie i akumulatory małogabarytowe, lampy fluorescencyjne, oleje i smary, emulsje 

olejowe, chemikalia i rozpuszczalniki oraz inne odpady przeznaczone do unieszkodliwiania. 
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W pierwszym etapie do 2006 roku przewidziano utworzenie 27 Gminnych Punktów 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Docelowo do roku 2015 zakłada się powstanie punktu 

GPZON w kaŜdej gminie. 

Stacje przeładunkowe miałyby na celu magazynowanie zebranych odpadów 

niebezpiecznych z poszczególnych punktów GPZON, przygotowanie ich do transportu do 

docelowej instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpadów bądź na składowisko. Planuje się 

powstanie docelowo około 2-3 stacji przeładunkowych w województwie śląskim. 

5.3. Prognoza ilo ści i jako ści niektórych odpadów niebezpiecznych. 

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych do roku 2011 jest bardzo 

trudne ze względu na niestabilną sytuację gospodarki.  

W oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki 

Odpadami dla województwa śląskiego przyjęto dla gminy Lelów następującą prognozę 

powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej działalności 

gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 2001 za 100 %. 

- 2003 r -102,0 %  

- 2006 r -103,2 %, 

- 2010 r -104,0 %, 

- 2011 r -104,7 %. 

5.3.1. Odpady zawieraj ące PCB 

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie 

instalacje zawierające ww. substancje. W związku z brakiem informacji na temat ilości 

wyrobów zawierających PCB na terenie gminy Lelów konieczne jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji odpadów PCB na podstawie, której będzie oparty ewentualny harmonogram 

likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) oraz całkowita 

likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010). 

5.3.2. Odpady zawieraj ące azbest 

Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 poz. 

628). W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając Ŝywotność wyrobów 

cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i 

budowli do 2032 r. Do chwili obecnej szacuje się około 90% obiektów zawierających azbest 

pozostaje niezinwentaryzowanych. 
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W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z gospodarki 

komunalnej i gospodarczej naleŜy w bliŜszej i dalszej perspektywie liczyć się ze wzrostem 

tego odpadu.  

Sugeruje się, aby wszelkie inwestycje związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem 

azbestu podejmowane przez osoby fizyczne były dofinansowywane ze środków publicznych. 

5.3.3. Akumulatory i baterie 

Ilość zuŜytych akumulatorów moŜna powiązać z obserwowanym wzrostem uŜytkowanych 

samochodów gdyŜ 90% ilości zuŜytych akumulatorów powstaje w transporcie, zarówno 

podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych uŜytkowników. Istniejące moce przerobowe 

instalacji do przetwórstwa zuŜytych akumulatorów ołowiowych oraz niklowo-kadmowych 

znacznie przewyŜszają ilości wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów. W związku z 

czym nie zachodzi potrzeba ich prognozowania do roku 2015. 

5.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne 

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO naleŜy liczyć się z systematycznym 

wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak 

trudna do określenia. Zakłada się, Ŝe ilość ta będzie wzrastać wolniej aniŜeli wzrost poziomu i 

ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej słuŜby zdrowia jak i 

spodziewanego wdroŜenia programu gospodarki odpadami.  

5.3.5. ZuŜyte urz ądzenia elektryczne i elektroniczne 

BranŜa wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyŜszym tempem 

rozwojowym Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 

trzykrotnie wyŜsza od pozostałych odpadów. Postęp techniczny sprawia, Ŝe urządzenia tej 

grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są zastępowane urządzeniami nowej generacji. 

Zakłada się, Ŝe ilość tych odpadów wzrasta o 3-5% w skali roku. 

5.3.6. Pestycydy 

Na podstawie bieŜącej podaŜy rynkowej środków ochrony roślin i ich wysokich cen 

szacuje się, Ŝe obecnie przeterminowaniu ulegają niewielkie ich ilości. Powstają natomiast 

odpady opakowaniowe, które zgodnie z ustawą o opakowaniach (Dz.U. Nr 63, poz. 638, 2001 

r.) powinny trafiać do producenta lub importera. Zgodnie z ww. ustawą są oni obowiązani do 

posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska (kod: 15 01 10). 

Tak więc w grupie tych odpadów problem stanowią substancje zdeponowane obecnie w 

magazynach. Konieczna będzie w związku z tym likwidacja wszystkich nagromadzonych 

odpadów do roku 2010. 
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6. Cele i działania zmierzaj ące do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarowania odpadami  

W dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, cele strategiczne zostały podzielone na 

dwa przedziały czasowe: 2004-2006 (tzw. cele krótkookresowe) oraz 2007-2015 (cele 

długookresowe). 

PoniŜej przedstawione cele krótkookresowe i długookresowe opracowane dla gminy 

Lelów.  

Przyjęte cele wynikają z zaleceń zawartych w uregulowaniach prawnych, a takŜe z 

„Polityki ekologicznej państwa”, „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami”, „Planu 

Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego” i „Planu gospodarki odpadami dla 

powiatu częstochowskiego”, a takŜe z proponowanego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Lelów 

6.1. Cele strategiczne przewidziane na lata 2004-20 15 w sektorze odpadów 
komunalnych. 

Głównymi zadaniami strategicznymi w gospodarce odpadami komunalnymi są: 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, 

- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów, 

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

ich procesom unieszkodliwiania, 

- modernizacja i przebudowa istniejącej gminnej czyszczalni ścieków. 

Cele krótkookresowe dla gminy Lelów na lata 2004-2006: 

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu 

odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania 

odpadów komunalnych do środowiska, w tym likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” 

odpadów (opracowanie harmonogramu likwidacji nielegalnych miejsc składowania 

odpadów), 

- podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,  

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych, 

- zapewnienie regularnego wywozu odpadów komunalnych, szczególnie w sezonie letnim, 
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- rozpoczęcie wdraŜania selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych, 

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-

budowlanych, 

- modernizacja i przebudowa istniejącej gminnej czyszczalni ścieków, 

- podjecie działań edukacyjnych w zakresie ograniczenia przez mieszkańców stosowania 

środków piorących zawierających ortofosforany (V). 

 
Cele długookresowe dla gminy Lelów na lata 2007-2015: 

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

- monitorowanie wdraŜania ustaleń planu, 

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 

- rozszerzenie i doskonalenie prowadzonej selektywnej zbiórki surowców wtórnych, oraz 

odpadów niebezpiecznych, 

- rozpoczęcie wdraŜania selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, 

- deponowanie do 2010 roku na składowiskach nie więcej niŜ 65% wszystkich odpadów 

komunalnych, 

- skierowanie w roku 2013 na składowisko nie więcej niŜ 50% (wagowo) całkowitej ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 

1. odpady wielkogabarytowe – 60% 
2. odpady budowlane – 40% 
3. odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych ) – 50%. 

 

6.1.1. Działania zmierzaj ące do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi.  

Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, tj. zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych lub 

ograniczenia ich ilości na terenie gminy Lelów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania 

tych odpadów na środowisko naleŜą: 

1. minimalizacja powstawania odpadów, 

2. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 

3. bezpieczne składowanie odpadów, których nie moŜna w danych warunkach 

techniczno- ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 
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Działania te są zgodne z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu 

do gospodarki odpadami, dotyczących zmniejszenia ilości powstających odpadów, odzysku 

surowców wtórnych i ich ponownego odzysku oraz bezpiecznego dla środowiska końcowego 

unieszkodliwiania odpadów niewykorzystanych. 

Minimalizacja ilo ści wytwarzanych odpadów komunalnych 

Działania polegające na minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny zarówno w systemie formalnym, jak i 

nieformalnym. Przekazywanie informacji w systemie formalnym odbywa się na 

zorganizowanych zajęciach (ścieŜki dydaktyczne, pogadanki, konkursy, kółka 

zainteresowań). Rozpowszechnienie ulotek, plakatów oraz wykorzystywanie środków 

masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja) stanowi nieformalne źródło edukacji 

ekologicznej mieszkańców gminy. 

Treści przekazywane w ramach prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych powinny 

dotyczyć: 

- metod minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 

- ilości zebranych odpadów w ramach dotychczasowej selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, 

- miejscach i sposobach selektywnej zbiórki oraz terminach odbioru/opróŜniania 

pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz pojemników na odpady 

medyczne i odpady ulegające biodegradacji, 

- oznakowań umieszczanych na opakowaniach. 

Ponadto w ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości wytwarzanych 

odpadów naleŜy zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach 

wielokrotnego uŜytku, oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów 

jednorazowego uŜytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych) oraz 

wykorzystywanie mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów). 

W celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych moŜna wykorzystać instrumenty finansowe. Dla przykładu dla gospodarstw 

indywidualnych odzyskujących część odpadów w wyniku selektywnej zbiórki moŜna 

wprowadzić obniŜone opłaty za wywóz odpadów komunalnych zmieszanych. 

Poziomy odzysku i recyklingu 

Poziomy odzysku i recyklingu zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi dotyczą: 

- redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

- redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych, 



 Plan gospodarki odpadami dla gminy Lelów  42

- redukcji ilości odpadów budowlano-remontowych pochodzących z sektora 

komunalnego, 

- redukcji ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

kierowanych na składowisko. 

W celu zrealizowania tych działań określono poziomy odzysku i recyklingu dla tych grup 

odpadów, które zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego i 

Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu częstochowskiego kształtują się następująco: 

• Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

powinny wynosić: 

- w 2010 roku – 75% (wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

- w 2013 roku – 50% (wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, 

- w 2020 roku – 35% (wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. 

PowyŜsze poziomy są zgodne z Dyrektywą Rady 99/31 z dn. 26 kwietnia 1998 roku w 

sprawie składowania odpadów. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych powinno 

być osiągane poprzez zastępowanie składowania recyklingiem organicznym w myśl art. 3 

ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z dn. 27 kwietnia 2001 r). Ilość odpadów 

przewidzianych do recyklingu organicznego przedstawiono w tabeli 14. 

• Rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych powinien 

spowodować  uzyskanie następujących poziomów odzysku: 

- w 2006 roku – 20% odpadów wielkogabarytowych,  

- w 2010 roku – 60% odpadów wielkogabarytowych,  

- w 2015 roku – 80% odpadów wielkogabarytowych. 

• Dla odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego przewiduje się 

następujące poziomy odzysku: 

- rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych, 

- rok 2010 – 40% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych, 

- rok 2015 – 60% wytwarzanych odpadów remontowo-budowlanych. 

• Przewiduje się osiągnięcie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych w celu przekazania ich do unieszkodliwienia: 

- rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- rok 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- rok 2015 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 
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W tabeli 13 przedstawiono obliczone, zgodnie z przyjętymi powyŜej limitami, poziomy 

odzysku i recyklingu dla ww. rodzajów odpadów dla gminy Lelów. 

Tabela. 13. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budowlano-
remontowych i niebezpiecznych [Mg/rok] w gminie Lelów 

Rodzaj odpadu 
Lata 

Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne 

2007 18 27 2 

2010 57 79 6 

2015 80 133 10 

6.2. Cele strategiczne przewidziane na lata 2004-20 015 w sektorze odpadów 
opakowaniowych. 

ZałoŜone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym 

prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i 

recyklingu: 

- odzysku w wysokości 50%, 

- recyklingu w wysokości 25%. 

W okresie po 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją 

Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie 

następujących poziomów: 

- odzysk w granicach 60-75%, 

- recykling w granicach 55-70%. 

 
Cele krótkookresowe dla gminy Lelów na lata 2004-2006: 

- osiągnięcie w 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu: 
- opakowań z papieru i tektury-    45% 
- opakowań ze szkła-        35% 
- opakowań z tworzyw sztucznych-   22% 
- opakowań metalowych-      35% 
- opakowań wielomateriałowych-   20% 
 

Cele długookresowe dla gminy Lelów na lata 2007-2015: 

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu poprzez osiągnięcie w 2014 zakładanych 
limitów odzysku i recyklingu: 

- opakowań z papieru i tektury-    55% 
- opakowań ze szkła-        50% 
- opakowań z tworzyw sztucznych-   35% 
- opakowań metalowych-      50% 
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- opakowań wielomateriałowych-   35% 

6.3. Cele strategiczne przewidziane na lata 2004-20 015 w sektorze odpadów z 
sektora gospodarczego. 

Proponowane cele w dziedzinie gospodarowania odpadami dotyczą przede wszystkim 

wdraŜania nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieŜące zarządzanie 

strumieniami odpadów, a takŜe intensyfikacji prac badawczych i rozwojowych 

gwarantujących minimalizację ilości powstających odpadów, zwiększenie stopnia ich 

wykorzystania i skuteczną kontrolę wpływu na środowisko.  

Zgodnie z WPGO i PPGO z rozwiązań organizacyjnych na terenie gminy za najwaŜniejsze 

uznaje się: 

- wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów na terenie powiatu i stworzenie systemu banku o 

odpadach w celu weryfikacji ilości i jakości odpadów powstających w działalności 

gospodarczej,  

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i 

w działalności rzemieślniczej, 

- organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle, 

- dąŜenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących 

wszystkie składniki przerabianych surowców, 

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i 

zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych 

przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących juŜ instalacji do 

zagospodarowania, 

- prowadzenia szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawania i 

wykorzystywania odpadów przemysłowych. 

Minimalizacja odpadów w sektorze gospodarczym 

Bardzo waŜnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze 

gospodarczym. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest, więc najbardziej 

poŜądaną strategią gospodarki odpadami.  

Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w 

zakładach zasad tzw. Czystszej Produkcji. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie 

zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. 

Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa. Idea ta funkcjonuje na terenie 

województwa w postaci deklaracji regionu oraz udziału zakładów w szkołach „czystszej 

produkcji”. 
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Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu zarządzania 

środowiskowego według norm ISO serii 14000. Norma ISO 14001 jest przydatna dla 

przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa wymagania, które 

umoŜliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej wyrobów i usług, 

które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja moŜe kontrolować. Jednym z 

celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów. Część zakładów województwa 

posiada juŜ takie certyfikaty. 

Tak, więc gospodarka odpadami przemysłowymi powinna być w kręgu zainteresowań 

administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dotyczy to zwłaszcza udzielania pomocy 

jednostkom i zakładom produkcyjnym w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, a 

takŜe ustalania regionalnych wskaźników materiałochłonności i poziomu powstawania 

odpadów oraz ich wykorzystywania. 

6.4. Cele strategiczne przewidziane na lata 2004-20 15 w sektorze odpadów 
niebezpiecznych. 

Na podstawie analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami na terenie gminy Lelów, 

Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, Planu gospodarki Odpadami dla 

powiatu częstochowskiego, przyjęto następujące cele dotyczące racjonalnej gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi do zrealizowania na terenie gminy Lelów w latach 2003 - 2015: 

1. Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. 

(poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub 

unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB), 

Działania: 

- inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie gminy Lelów 
oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji, 

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku), 

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB 
nie podlegających rejestracji, 

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających 
PCB poniesionych przez posiadaczy, 

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z 
odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2015). 

 
2. Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w 

wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w 

wysokości 25%, 

Działania: 
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- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł 
rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez 
utworzenie np. Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),  

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi 
(w latach 2004-2015). 

 
3. Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i 

akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych 

(Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości: 

• akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r., 
• akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r., 
• pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 

2006 r. i 50% w 2007 r. 

Działania: 
- poprawa organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc 

powstawania  – utworzenie np. GPZON na terenie gminy, 

- uświadomienie mieszkańcom gminy sposobów prawidłowego postępowania z 
odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015). 

 
4. Unieszkodliwianie odpadów powstających przy demontaŜu wyrobów zawierających 

azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosownych na terytorium Polski” (do roku 2032 terytorium Polski powinno być 

oczyszczone z azbestu i powinny być usunięte wszystkie stosowane wyroby azbestowe), 

Działania: 

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest 

- przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu, 

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i 
bezpiecznym jego demontaŜu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się 
demontaŜem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015), 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia 
tych wyrobów do roku 2032 zgodnie z powyŜszym „Programem”. 

 
5. Całkowite ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów 

medycznych i weterynaryjnych, 

Działania: 

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady medyczne i 
weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, 

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę 
odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu gminy Lelów, 

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i 
weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania 
poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania, 
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- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z 
odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników słuŜby zdrowia i klinik 
weterynaryjnych. 

 
6. Likwidacja odpadów pestycydów do 2010 rok, 

Działania: 

- likwidacja magazynu odpadów pestycydowych z terenu Lelowa (do 2010 roku), 

- prowadzenie monitoringu terenu po zlikwidowanym magazynie, 

- przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej odpadów pestycydowych, 

- przyjmowanie odpadów pestycydowych i opakowań po nich do GPZON. 

W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, przewidziano dofinansowanie 

z WFOŚiGW w Katowicach na likwidację mogilników i magazynów środków ochrony roślin 

zawierających pestycydy. 

 

7. Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych 

Działania: 

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie 
gminy od podmiotów gospodarczych i z gospodarstw domowych (punkty zbierania 
odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy tzw. GPZON), 

- przekazywanie informacji mieszkańcom gminy Lelów o sposobach wdraŜania 
selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

 
8. Zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów samochodowych,  
 
Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (projekt z dnia 18 grudnia 2002) zakłada się, Ŝe: 

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontaŜu powinna osiągnąć poziom ponownego 
uŜycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niŜ 85% średniej 
masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego uŜycia i recyklingu nie mniejszy niŜ 
80% średniej masy pojazdu rocznie, 

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom 
ponownego uŜycia i odzysku moŜe wynosić nie mniej niŜ 75% a poziom ponownego 
uŜycia i recyklingu nie mniej niŜ 70% średniej masy pojazdu rocznie, 

- po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego uŜycia i odzysku przyjętych pojazdów 
powinien wynosić nie mniej niŜ 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom 
ponownego uŜycia i recyklingu nie mniej niŜ 85% średniej masy pojazdu rocznie, 

Działania 
- przekazywanie informacji mieszkańcom gminy Lelów o sposobie zbiórki zuŜytych 

pojazdów samochodowych. 
 

9. Minimalizacja i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów 

niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych 
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Działania: 
- osiągnięcie poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie 

gminy, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, w celu przekazania ich do 
odzysku lub unieszkodliwienia  

- rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- rok 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- rok 2015 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- uruchomienie GPZON na terenie gminy oraz rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów 
o odpady niebezpieczne wśród mieszkańców gminy Lelów, 

- przeprowadzanie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych) na wszystkich szczeblach kształcenia oraz wśród dorosłych 
mieszkańców gminy. 

Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie odpadów niebezpiecznych 

Nadrzędnym celem w gospodarce odpadami niebezpiecznymi jest: 

• Eliminacja bądź minimalizacja zagroŜeń wynikających z gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi 

Cele krótkookresowe w zakresie odpadów niebezpiecznych dla gminy Lelów na lata 

2004-2006: 

• inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie gminy Lelów 
wraz z uwzględnieniem urządzeń nie podlegających rejestracji,  

– przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB,  

– opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających 
PCB poniesionych przez posiadaczy, 

– podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami zawierającymi PCB, 

• odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych, 

– osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982), 

• przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród pracowników słuŜby zdrowia ze 
szczególnym uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów medycznych i 
wskazaniem poŜądanych zachowań w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

– bezpieczne przechowywanie odpadów medycznych, 

– transport i unieszkodliwianie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska,  

– objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady medyczne 
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów (zgodnie z „Systemem zarządzania 
gospodarką odpadami medycznymi w województwie śląskim”), 

– rozwój sieci zbiórki przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych, 

– organizacja systemu nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami medycznymi, 
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– weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę 
odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu Lelowa, 

– zapobieganie praktykom termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w 
instalacjach grzewczych, 

• objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady weterynaryjne 
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, 

– eliminacja nieprawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi 
m.in. spalania w instalacjach, które nie posiadają urządzeń do oczyszczania gazów i 
pyłów oraz w piecach centralnego ogrzewania a takŜe składowania łącznie z odpadami 
komunalnymi, 

• zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych 
– małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez utworzenie np. 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), 

– osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982), 

• osiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych 
(Dz.U. Nr 104, poz.982) osiągnięcie do 31 stycznia 2006 r. zbiórki odpadów 
elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M/a zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC z 
dn. 27.01.2003 r w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art.5 ust.5), 

– organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie 
gminy od podmiotów gospodarczych i z gospodarstw domowych (punkty zbierania 
odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminę tzw. GPZON), 

• usuwanie odpadów zawierających azbest zgodnie z przepisami obowiązującymi przy 
pracach z azbestem i kierowanie ich do kwater przeznaczonych dla odpadów 
zawierających azbest na składowiskach odpadów komunalnych lub na składowiska 
odpadów niebezpiecznych, 

– przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu na poziomie gminy 
wraz z monitoringiem podejmowanych działań, 

– organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i 
bezpiecznym jego demontaŜu, 

• likwidację odpadów pestycydowych.  

– prowadzenie akcji informacyjnej wśród rolników i działkowców , 

– organizacja zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich 
wśród rolników i działkowców. 

Cele długookresowe w zakresie odpadów niebezpiecznych dla gminy Lelów na lata 2007-

2015: 

– likwidacja urządzeń zawierających PCB wraz z monitoringiem procesu likwidacji, 

– minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i 
wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację 
odpadów u źródeł ich powstawania. 
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– objęcie systemem zbiórki i transportu oraz prawidłowego unieszkodliwiania wszystkich 
wytwórców odpadów weterynaryjnych powstających na terenie gminy Lelów. 

– całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest do roku 2032. 

– kontynuacja zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich 
wśród rolników i działkowców. 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie 

gminy Lelów, proponuje się zbiórkę odpadów niebezpiecznych: 

- od podmiotów gospodarczych,  

- od mieszkańców gminy polegającą na rozszerzeniu selektywnej zbiórki odpadów o 

odpady niebezpieczne, w następujących systemach: 

- pojemnikowym (uzupełnienie „gniazd” do selektywnej zbiórki surowców wtórnych o 

dodatkowy oznakowany pojemnik) - dla zabudowy wielorodzinnej, 

- workowym (kolorowy oznakowany worek z tworzywa sztucznego) - dla zabudowy 

jednorodzinnej 

W pojemnikach lub workach będą gromadzone odpady niebezpieczne występujące w 

strumieniu odpadów komunalnych (w sposób nieselektywny) oprócz akumulatorów 

ołowiowych, lamp fluoroscencyjnych (świetlówek) i ciekłych odpadów niebezpiecznych 

(oleje, rozpuszczalniki). Odpady tego typu powinny być indywidualnie odnoszone przez 

mieszkańców do GPZON. 

Alternatywnie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej naleŜy rozwaŜyć równieŜ 

moŜliwość wdroŜenia zbiórki obwoźnej odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem 

specjalnego pojazdu tzw. Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

obsługującego określony teren zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 System selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem złoŜonym, dlatego podstawowym 

warunkiem wdroŜenia jest gotowość mieszkańców do realizowania tego zadania. Wymaga to 

odpowiedniej akcji propagandowo-edukacyjnej 

7. Projektowany system gospodarki odpadami 

Nowe prawo polskie reguluje obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z 

zakresu gospodarki odpadami. W perspektywie najbliŜszych lat powinno nastąpić 

ograniczenie ilości składowanych odpadów a wzrosnąć muszą ilości odzyskiwanych odpadów 

komunalnych oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Preferowane będą 

metody przeróbki i kompostowania. W sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno 

wykorzystanie odpadów przemysłowych. 

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z akcją 

edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. 
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Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu 

budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach 

grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.  

WdroŜenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do 

likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone 

zostanie zagroŜenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak 

podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie warunkiem skutecznej ochrony i 

wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o 

potencjalnym znaczeniu uŜytkowym. BieŜąca likwidacja dzikich wysypisk jest waŜnym i 

kosztownym problemem dla gminy.  

Kompostowanie odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania humusu, niezbędnego 

w rekultywacji terenów zdegradowanych lub stworzy moŜliwość jego gospodarczego 

wykorzystania, np. wraz z osadami ściekowymi jako nawóz. 

Z prognozy zmian w gospodarce odpadami, wynika, Ŝe w nadchodzących latach 

następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenach gmin, z 

rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo moŜe takŜe nastąpić wzrost udziału 

tworzyw sztucznych oraz azbestu.  

NajwaŜniejszym zadaniem strategicznym powiatu częstochowskiego w zakresie 

gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na 

środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. SłuŜyć temu będzie 

szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji 

odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi. W powiecie częstochowskim osiem 

gmin (w tym gmina Lelów) podpisała porozumienie polsko-duńskie, zakładające maksymalny 

odzysk surowców wtórnych i segregację odpadów. 

Przedmiotem projektu jest wdroŜenie działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów 

na terenie powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. W ramach projektu przewiduje się 

uruchomienie w szerokim zakresie odzysku frakcji uŜytecznych i tym samym ograniczenie 

ilości odpadów, które będą podlegać unieszkodliwieniu poprzez składowanie. 

Zakres projektu obejmuje: 

• Usługi konsultingowe: planowanie gospodarki odpadami, zalecenia dla optymalizacji 

gospodarki i kolejności działań, dokumentacja techniczna dla pozyskania wymaganych 

prawem pozwoleń, dokumentacja przetargowa i udział w procedurze przetargowej 

• Rozwój instytucjonalny i wypracowanie nowego podejścia do zagadnień ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami, propozycje struktur organizacyjnych i lokalnych 

regulacji na bazie standardów unijnych 
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• Dostawy wyposaŜenia technicznego dla wdroŜenia odzysku i recyklingu surowców 

wtórnych oraz stacji przeładunkowych.  

Partnerem zagranicznym jest firma duńska – Aaen Consulting Engineers, a list intencyjny 

podpisano 31.08.2000 roku 

7.1. Proponowany system gospodarki odpadami komunal nymi na terenie 
gminy Lelów. 

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie gminy Lelów 

ukierunkowana jest na unieszkodliwianiu zmieszanych odpadów komunalnych poprzez 

składowanie. Nie uwzględnia ona ograniczenia kierowania na składowisko odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji do których naleŜą: odpady kuchenne, zielone, papier 

i karton nieopakowaniowy oraz opakowania papierowe, odpady wielkogabarytowe, 

remontowo-budowlanych czy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Program gospodarki odpadami na 

terenie gminy Lelów zakłada prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i jej 

sukcesywne rozszerzanie.  

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu 

odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania 

odpadów komunalnych do środowiska, w tym likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” 

odpadów (opracowanie harmonogramu likwidacji nielegalnych miejsc składowania 

odpadów), 

- podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,  

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych, 

- zapewnienie regularnego wywozu odpadów komunalnych, szczególnie w sezonie 

letnim, 

- rozpoczęcie wdraŜania selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych, 

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-

budowlanych, 

7.2. Proponowany system gospodarki odpadami z sekto ra gospodarczego i 
niebezpiecznymi na terenie gminy Lelów. 

Zgodnie z „Kompleksowym programem gospodarki odpadów niebezpiecznych w regionie 

Polski Południowej”, obowiązkiem kaŜdej gminy jest utworzenie Gminnego Punktu Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Z tego względu w proponowanym systemie 
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gospodarki odpadami dla gminy Lelów proponuje się utworzenie GPZON (Gminnego punktu 

zbiórki odpadów niepezpiecznych). Do GPZON powinny być przywoŜone odpady 

niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców gminy oraz z sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Przyjmuje się, Ŝe gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego będzie 

prowadzona stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.  

Odpady powstające w podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy Lelów 

prowadzących prawidłową gospodarkę odpadami będą poddawane procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

Planuje się rozpowszechnienie właściwej gospodarki odpadami pochodzącymi z małych 

przedsiębiorstw, które obecnie nie dopełniają obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pozbywając się odpadów przemysłowych w sposób zagraŜający środowisku (np. poprzez 

wymieszanie ich z odpadami komunalnymi). 

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, które nie będą odzyskiwane lub 

unieszkodliwiane przez ich wytwórców we własnym zakresie, będą przekazywane przez 

posiadaczy bezpośrednio odbiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy. Podmioty 

gospodarcze będą mogły odpłatnie przekazywać wytwarzane przez siebie odpady 

niebezpieczne do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Odpady 

przed przekazaniem odbiorcom będą magazynowane przez posiadaczy w sposób 

odpowiadający wymogom ochrony środowiska. Nadzór nad gospodarką odpadami na terenie 

gminy będzie prowadzony przez właściwe organy administracji w sposób zgodny z 

przepisami prawa. 

Zorganizowanie GPZON ma na celu ułatwienie zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych, tj. mieszkańcy, a takŜe małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Do odpadów niebezpiecznych przyjmowanych do GPZON naleŜą: przeterminowane 

farmaceutyki, farby i lakiery oraz opakowania po nich, przeterminowane środki ochrony 

roślin wraz z opakowaniami, zuŜyte baterie i akumulatory małogabarytowe, lampy 

fluorescencyjne, oleje i smary, emulsje olejowe, chemikalia i rozpuszczalniki, urządzenia 

elektryczne i elektroniczne.  

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie 

gminy Lelów, proponuje się zbiórkę odpadów niebezpiecznych: 

- z małych i średnich przedsiębiorstw, 

- od mieszkańców gminy polegającą na rozszerzeniu selektywnej zbiórki odpadów o 

odpady niebezpieczne, w następujących systemach: 
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• pojemnikowym (uzupełnienie „gniazd” do selektywnej zbiórki surowców wtórnych o 

dodatkowy oznakowany pojemnik) - dla zabudowy wielorodzinnej, 

• workowym (kolorowy oznakowany worek z tworzywa sztucznego) - dla zabudowy 

jednorodzinnej 

W pojemnikach lub workach będą gromadzone odpady niebezpieczne występujące w 

strumieniu odpadów komunalnych (w sposób nieselektywny) oprócz akumulatorów 

ołowiowych, lamp fluoroscencyjnych (świetlówek) i ciekłych odpadów niebezpiecznych 

(oleje, rozpuszczalniki). Odpady tego typu powinny być indywidualnie odnoszone przez 

mieszkańców do GPZON 

8. Harmonogram realizacji przedsi ęwzięć na lata 2004 – 2015 oraz 
źródła środków finansowych 

 Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w gminie Lelów 

obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.  

 
Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim : 

- zintensyfikowania działań organizacyjnych umoŜliwiających rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów 

biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych, 

- podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego i 

planowanego systemu gospodarki odpadami, 

- opracowania i wdroŜenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe 

bieŜące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów 

zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, ewidencja, rejestracja, monitoring), 

- opracowania programów likwidacji „dzikich wyspisk” odpadów, 

- opracowania szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu, 

- propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- inicjowania konieczności wdraŜania w przedsiębiorstwa zasad „czystej produkcji” i 

„zarządzania środowiskowego”, 

- wdraŜania mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowanie 

odpadów, 

- sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, 

- edukacji i szkolenia szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi. 
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Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego 

potencjału technicznego warunkującego właściwy sposób gospodarowania odpadami jak np. 

budowa obiektów związanych z zbiórką i segregacją odpadów niebezpiecznych (GPZON), 

zakup pojemników, środki transportu, rekultywacja „dzikich wysypisk” odpadów. 

Aby podejmowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne przyniosły wymierne 

efekty natury ekologicznej i ekonomicznej muszą one być w pełni zgodne z działaniami 

sprecyzowanymi w planach wyŜszego rzędu.  

W tabeli 14 przestawiono w sposób zbiorczy niezbędne do zrealizowania w Lelów 

przedsięwzięcia w latach 2004-2015. 

Tabela. 14. Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami w gminie Lelów w latach 
2004 -2015 

Lp. Zadania Okres 

realizacji 

Jednostka 

odpowiedzialna  

Źródła 

finansowania  

Sektor komunalny 

1. 
Objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych 

2004-2005 Wójt Gminy 

PFOŚiGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
2. Objęcie systemem selektywnej zbiórki 

surowców wtórnych, całej populacji 
mieszkańców 

2004-2005 Wójt Gminy 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
3. 

Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów 2004-2015 Wójt Gminy 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
5. 

Budowa punktu zbiórki i wstępnej segregacji 
odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych (GPZON) 

2004-2006 

Wójt Gminy 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

WFOŚiGW 
PFOŚIGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
6. 

Przebudowa i modernizacja gminnej 
oczyszczalni ścieków 

2004 
Zakład 

Komunalny przy 
Urzędzie Gminy 

WFOŚiGW 
BudŜet Gminy 
Fundusze UE 

7. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych. 

2006-2015 

Wójt Gminy 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

WFOŚiGW 
PFOŚIGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
8. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów biodegradowalnych 
występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych 

2007-2015 

Wójt Gminy 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

WFOŚiGW 
PFOŚIGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
9. 

Prowadzenie ustawicznej edukacji 
ekologicznej wśród mieszkańców gminy 

2004-2015 
Wójt Gminy 

 

WFOŚiGW 
PFOŚIGW 
GFOŚiGW 

BudŜet Gminy 
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Lp. Zadania Okres 

realizacji 

Jednostka 

odpowiedzialna  

Źródła 

finansowania  

Sektor gospodarczy 

1.  Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i 
transportu odpadów od wytwórców 
naleŜących do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw 

2004-2005 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

11. WdraŜanie technologii mało i 
bezodpadowych, metod „czystszej 
produkcji” i „zarządzania środowiskowego” 

2004-2015 

Przedsiębiorcy 
sektora 

państwowego i 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

12. Przeprowadzenie szkoleń dla 
przedsiębiorców w zakresie prawodawstwa 
polskiego i unijnego dotyczącego 
gospodarki odpadami 

2004-2015 Pracodawcy 
Środki własne 
przedsiębiorstw 
 

13. Prowadzenie ciągłego monitoringu 
gospodarki odpadami przemysłowymi 

2004-2015 Wójt Gminy 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 
BudŜet Gminy 

Odpady niebezpieczne 

1. Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i 
transportu odpadów niebezpiecznych od 
wytwórców z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw 

2004-2015 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

5. WdraŜanie nowoczesnych technik odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
(BAT) 

2004-2015 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

6. Inwentaryzacja urządzeń zawierających 
PCB 

2004-2006 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

7. 
Likwidacja urządzeń zawierających PCB 2004-2010 

Przedsiębiorcy 
sektora 

prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 
WFOŚiGW 

8. Uzyskanie ustawowych poziomów odzysku i 
recyklingu olejów odpadowych (smarowych) –
rozbudowa systemu zbiórki 

2004-2007 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

9. Uzyskanie ustawowych poziomów odzysku i 
recyklingu akumulatorów ołowiowych i 
pozostałych baterii i akumulatorów  -
rozbudowa systemu zbiórki 

2004-2006 
Przedsiębiorcy 

sektora 
prywatnego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 

10. Opracowanie szczegółowego 
harmonogramu usuwania azbestu wraz z 
monitoringiem 

2005-20054 Wójt Gminy 
PFOŚiGW 
BudŜet Gminy 

11 

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z 
terenu gminy 

2004-2032 
Właściciele 
obiektów 

Środki własne 
właścicieli 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW 
GFOŚiGW 
BudŜet Gminy 

12. 
Organizacja zbiórki wycofywanych z 
eksploatacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych 

2005-2015 

Producenci 
sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego 

Środki własne 
przedsiębiorstw 
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Lp. Zadania Okres 

realizacji 

Jednostka 

odpowiedzialna  

Źródła 

finansowania  

14. Zdefiniowanie wszystkich źródeł powstawania 
odpadów niebezpiecznych w tym 
weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru, 
transportu i prawidłowego unieszkodliwiania 

2005 – 2007 
Podmioty 

gospodarcze 

Środki własne 
przedsiębiorstw
WFOŚiGW  

15. Organizacja systemu zbiórki zwłok 
zwierzęcych 

2007-2015 Wójt Gminy 
PFOŚiGW 
 

16. Prowadzenie działań edukacyjnych dla 
mieszkańców oraz szkoleń dla przedsiębiorców, 
pracowników słuŜby zdrowia i weterynarzy w 
zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami niebezpiecznymi 

2005-2015 Pracodawcy 
Środki własne 
przedsiębiorstw 
BudŜet Gminy 

 
 
8.1. Zasady finansowania 

8.1.1. Koszty inwestycyjne 

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale 

takŜe maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i 

urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem 

analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno 

pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdroŜenia, a więc poziomu 

niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być 

pokrywane z następujących źródeł: 

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod 
warunkiem, Ŝe ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i 
inwestycyjnych w skali roku;  

- środki własne budŜetu gminy - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek 
finansowy. 

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budŜetach gmin, co powoduje, Ŝe 

wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny 

rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego, 

Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł 

zagranicznych mają znaczenie marginalne; poŜyczki z funduszy celowych i kredyty 

preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony 

środowiska w warunkach polskich. 

PoŜyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na 

zbliŜonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW 

muszą spełniać następujące kryteria: 

- zgodność z polityką ekologiczną państwa, 

- efektywności ekologicznej, 

- efektywności ekonomicznej, 
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- uwarunkowań technicznych i jakościowych, 

- zasięgu oddziaływania, 

- wymogów formalnych. 

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać poŜyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. 

Znaczna część poŜyczki moŜe zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym 

terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). 

NajniŜsze moŜliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.  

Preferencyjne kredyty, bez moŜliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla 

gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 

4 lat, moŜliwa karencja 1,5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od 

momentu uruchomienia kredytu.  

PoŜyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. 

Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłuŜenia, skutkujące 

znaczną podwyŜką cen usług (jeŜeli koszty finansowe są ich elementem) lub duŜymi 

wydatkami z budŜetu gmin. 

Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duŜe koszty finansowe związane z 

oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania 

inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z poŜyczek preferencyjnych. Samorządy są 

obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do 

kredytów jest coraz łatwiejszy. 

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym 

sposobem zadłuŜania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w 

przypadku, jeŜeli dają szansę pozyskania środków taniej niŜ kredyty bankowe, a poŜyczki 

preferencyjne nie są moŜliwe do pozyskania.  

Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w 

przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów 

instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne). 

8.1.2. Koszty eksploatacyjne 
Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie 

do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z 

tytułu sprzedaŜy: 

- surowców wtórnych, 
- kompostu, 
- energii ze spalania odpadów, 
- biogazu ze składowiska. 
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Coraz częściej za przychody uwaŜa się równieŜ uniknięte koszty transportu, składowania 

lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem 

powstawania odpadów (akcje edukacyjne). 

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna 

uwzględniać: 

- pokrycie całości kosztów związanych z bieŜącą, technologiczną i organizacyjną 
eksploatacją obiektów gospodarki odpadami, 

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy 
realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji), 

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi. 
 

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych 
mogą być: 

- dofinansowane z budŜetów gminnych, 

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko 
lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez 
wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne). 

 
8.1.3. Opłaty 

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów 

zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.  

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budŜetu 

gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz 

społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się 

gminom koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są teŜ zgodne z 

przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci”. 

Jedyną moŜliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty 

komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby 

referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałoŜony na 

właścicieli nieruchomości. NaleŜy dąŜyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych.  

Niemniej jednak władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie 

terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie 

odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć moŜliwości pobierania opłat bezpośrednio od 

osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, Ŝe producent odpadów 

chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne 

muszą mieć bieŜącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i 

zagospodarowywanych odpadów, a takŜe nad pobieranymi opłatami. 
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Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność 

finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową 

motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji uŜytecznych. 

Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. 

Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z 

drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w 

dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów. 

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1 % przeciętnej płacy krajowej. 

Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów 

oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zaleŜne w istotny sposób od odległości rejonu 

zbiórki od miejsca przerobu odpadów. 

Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny 

uwzględniać spłatę rat kredytu. 

Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, 

która potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi. 

8.1.4. MoŜliwo ści finansowania planu 

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni 

znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych 

w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. 

Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł 

finansowania inwestycji ekologicznych.  

Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze 

inwestycyjne. KaŜda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały 

przedstawione w moŜliwie zwartej i przystępnej formie. 

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i 

preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają 

na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków 

finansowych poŜyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego 

wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma 

takŜe znaczenie dla ich wyróŜnienia w gronie inwestorów ekologicznych. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(www.nfosigw.gov.pl.) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest 

największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. 
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Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o 

zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.  

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są 

preferencyjne poŜyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do 

preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w 

bankach czy zaangaŜowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW 

administruje równieŜ środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w 

Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej. 

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia 

pilotowe dotyczące wdroŜenia postępu technicznego i nowych technologii o duŜym stopniu 

ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i 

hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład 

leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, 

programy wdraŜania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub 

likwidację nadzwyczajnych zagroŜeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz 

profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagroŜonych. 

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych. Przychodami Narodowego Funduszu są 

takŜe wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pienięŜnych ustalanych na 

podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały 

wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na 

obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co 

umoŜliwiło im udzielanie, obok dotacji, takŜe poŜyczek preferencyjnych. 

Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu: 

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich 
składowaniem (28,8% tych wpływów), 

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za 
szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a takŜe z wpływów z kar za 
naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów). 

 

Dochodami WFOŚiGW mogą być takŜe środki z tytułu: 

- posiadania udziałów w spółkach, 
- odsetek od udzielanych poŜyczek, 
- emisji obligacji, 
- zysków ze sprzedaŜy i posiadania papierów wartościowych, 
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- zaciągania kredytów, 
- oprocentowania rachunków bankowych i lokat, 
- wpłat z innych funduszy, 
- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, 
- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych, 
- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji, 
- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów. 

 
WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji 

i poŜyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zaleŜy kaŜdorazowo od 

statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania. 

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane 

przedsięwzięcia angaŜują środki własne. 

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest 

dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na 

budowę). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska moŜe współfinansować inwestycje i działalność 

proekologiczną wspomaganą z innych źródeł. 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone 

zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji 

państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. 

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z: 

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z 
przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), 

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a takŜe z wpływów z administracyjnych 
kar pienięŜnych (takŜe 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i 
krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu). 

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budŜecie powiatu mają 

charakter działu celowego. 

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na 

wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a takŜe na 

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone 

przez radę powiatu, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównowaŜonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami. 

 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Na dochód GFOŚiGW składa się: 
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- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. 

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. 

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego 

korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z 

wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest wójt gminy. 

- Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.: 

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących 

ochronie środowiska. 

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów. 

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.  

Wójtowie gmin są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz 

zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu. 

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc 

podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać poŜyczek. Celem 

działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie 

własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach. 

Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

przestaną funkcjonować w najbliŜszych latach. 

Ekofundusz 

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące 

wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem 

spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował teŜ ewentualną dalszą, 10% redukcję 

długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski 

zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu moŜna było przeznaczyć na wsparcie 

przedsięwzięć w ochronie środowiska. 

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) mogą być 

wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi: 

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów 
cieplarnianych), 

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium 
Polski, 

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, 

- zachowanie bioróŜnorodności polskiej przyrody. 

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się równieŜ 

gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia 

związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skaŜonych. 
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Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły 

wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest 

instytucja budŜetowa lub organ samorządowy, dotacja ta moŜe sięgać 50%, a w ochronie 

przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%. 

Banki 

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony 

środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na 

przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angaŜującymi 

swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje 

finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez 

banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości 

oprocentowania. W ten sposób ulega obniŜeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje 

proekologiczne. Banki uruchamiają teŜ linie kredytowe w całości ze środków funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji. 

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony 

Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie 

preferencyjnych kredytów i dysponuje zróŜnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych 

inwestorów, a takŜe osób fizycznych. 

WaŜne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują takŜe międzynarodowe 

instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com). 

Fundusze inwestycyjne 

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie waŜny segment rynku finansowego 

ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść takŜe wiedzę menadŜerską, 

doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych 

funduszy inwestycyjnych (Green Equity Funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, 

moŜe okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 

integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. 

Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji moŜe być 

przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciąŜeń środowiska w warunkach wzrostu 

gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie moŜliwości jakie 

dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadŜerska. Ich zainteresowanie nowymi 

spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki. 
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Programy pomocowe unii europejskiej 

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków 

unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są : 

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego 

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań 
unijnych 

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów 
organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich, 

- transfer know-how 

 
• CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego 

(www.parp.gov.pl) 

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. 

w gospodarce odpadami. 

W programie tym moŜe wziąć udział kaŜda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, 

duŜe, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branŜy, itp. 

Aby uzyskać grant w ramach tego programu naleŜy przede wszystkim mieć ideę 

innowacyjnego rozwiązania, następnie załoŜyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego 

wejdą tez firmy z innych krajów UE i złoŜyć wniosek według wymogów Komisji 

Europejskiej. 

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań 

niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wynik, transfer 

technologii, wdroŜenie, promocję w mediach. 

Dofinansowanie projektów wdroŜeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie 

ok. 35 %. 

Szczegółowe informacje na temat tego programu moŜna uzyskać w Krajowym Punkcie 

Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa. 

• Programy bilateralne 

Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których 

moŜliwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. 

ZałoŜeniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu 

najwaŜniejszych problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej. 

Krajami udzielającej tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i in.  

Po wygaśnięciu strategii pomocy obejmującej najczęściej okres do 2000 r większość tych 

krajów podjęła decyzję o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu rozmiaru i 

zakresu tego rodzaju współpracy z Polską. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych 
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projektów i wspierania dodatkowych sektorów. MoŜliwe jest uruchamianie tylko małych 

projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które juŜ wcześniej biły 

finansowane przez stronę szwedzką. 

Na zasadzie indywidualnych porozumień między Landami i województwami lub 

powiatami polskimi działa współpraca niemiecko – polska, np. Województwo Śląskie – rząd 

Płn. Nadrenii-Westfalii i in. Współpraca ta najczęściej przyjmuje formę tworzenia spółek 

Joint-Venture do wspólnego realizowania określonych przedsięwzięć. 

Informacji na temat programów bilateralnych udziela m.in. NFOŚiGW, ul. 

Konstruktorska 3a, Warszawa  

• Fundusze Strukturalne i Fundusz spójności 

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła moŜliwość korzystania z 

funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dostęp do znacznie większych funduszy 

strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), 

przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.  

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów 

infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i 

Fundusz Spójności (FS).  

Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld 

euro, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane 

działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki 

inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. euro (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, 

ok. 6,2 mld euro krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeŜeli będzie 

beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: 

ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie 

realizowany przez: 

- część środowiskową Funduszu Spójnośc: 2,6 - 3,1 mld euro (2,1 mld euro wkład UE), 

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna – 643 mln 
euro (516 mln euro środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF), 

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego – ZPORR). 

 
Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji 

działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski 

wynikających z wdraŜania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez 

dofinansowanie: 

- realizacji indywidualnych projektów, 
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- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, 

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych. 

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość 

projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln euro. Projekty o 

takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duŜe miasta bądź np. związki 

miast czy gmin. 

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana kwota 

środków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln euro (przy załoŜeniu 19 % 

udziału środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych 

inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.  

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka 

wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie 4 dotyczy 

zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą 

zadania, których nie moŜna dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe 

dotyczyć będzie, takŜe 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 środowiska. Pomoc z 

zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty 

jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla 

wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie 

więcej niŜ 633,1 mln euro, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 

411,56 mln euro, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę 

wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć 

projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i 

glebę poprzez: 

- modernizację istniejących składowisk komunalnych, 

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie), 

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów, 

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk. 

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i 

gminne. 

• Inne źródła finansowania GPGO 

Wśród moŜliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu moŜna 

zasygnalizować: 
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- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciąŜające środowisko np. 

opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budŜetu państwa, 

będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o 

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

– weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.) 

- depozyty ekologiczne - obciąŜenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w 

momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639) – 

weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.). 

- cena za przyjęcie odpadów na składowisko. 

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. 

Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie uŜytkownikowi, który za 

opłatą korzysta z niego, z moŜliwością docelowego nabycia praw własności. 

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. 

Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z 

leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego 

sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu 

bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niŜ kredyt uniwersalną i 

elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu 

gospodarczego największymi zaletami leasingu są moŜliwości łatwego dostępu do najnowszej 

techniki bez angaŜowania własnych środków finansowych oraz rozłoŜenie finansowania 

przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach 

inwestycji ekologicznych. 

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i 

funduszy inwestycyjnych. Rozwija się teŜ pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w 

Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są teŜ nowe instrumenty ekonomiczno – 

finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy ekoobligacje.  

Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą więc liczyć na to, Ŝe system finansowania 

przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze 

formy finansowania i coraz większe środki finansowe, przeznaczane na wsparcie działań 

słuŜących ochronie środowiska w naszym kraju. 
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9. Edukacja Ekologiczna 

WaŜnym elementem realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Lelów jest 

świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie 

zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem 

jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a 

takŜe postępowania z odpadami. Edukacja jest typowym procesem kształcenia, który nie 

powinien ograniczać się do środowiska szkolnego lecz powinien obejmować szerszy krąg 

ludzi pochodzących z róŜnych środowisk.  

W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal 

niewystarczająca, dlatego teŜ konieczne jest przeprowadzanie edukacji ekologicznej.  

NaleŜy zwrócić, uwagę, Ŝe dbałość o czyste środowisko zaleŜy przede wszystkim od nas i 

rozpoczyna się juŜ w naszych domach. Główną przyczyną stałego wzrostu ilości odpadów jest 

polepszający się poziom Ŝycia, a co za tym idzie wzrost zuŜycia róŜnego rodzaju artykułów – 

obecnie jest duŜo towarów jednorazowych lub takich, które po krótkim czasie są wymieniane 

na nowe, ze względu na dość drogie i kłopotliwe naprawy, dotyczy to np. sprzętu 

gospodarstwa domowego. Wiele towarów jest takŜe nadmiernie opakowane, prawdopodobnie 

ze względów reklamowych.  

 
Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:  

- formalną obejmującą kształcenie dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych na wszystkich 

szczeblach kształcenia, 

- nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana 

wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa 

się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek.  

 
9.1. Elementy edukacji ekologicznej 

Wprowadzając system edukacji ekologicznej naleŜy określić następujące elementy:  

- Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami. 

- Organizatorzy edukacyjnego programu gospodarki odpadami  

- Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami 

- Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami  

- Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej. 

- Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej. 
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Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami 

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych 

i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez: 

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i 
przez to prowadzenie ekologicznego sposobu Ŝycia we własnym domu, 

- świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam), 

- przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych, 

- wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające 
całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji, 

- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej moŜliwości powtórnego wykorzystania odpadów 
(recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych, 

- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami. 

 
Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze 

środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 406 – 408.  

Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami  

Ze względu na zróŜnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki 

odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane 

na róŜnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych: 

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzieŜ (gimnazja, szkoły średnie wszystkich 
typów), 

- nauczyciele, 

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji 
państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,  

- pozostali dorośli mieszkańcy. 

Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami 

 
Realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być:  

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych i 

najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 

lat i więcej),  

- dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na 

perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych), 

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za 

składowanie odpadów na składowiskach, 
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- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania 

odpadów, 

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiorki odpadów w najbliŜszej okolicy, 

propagujące proekologiczne wzorce zachowań. 

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania 

optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania środków dydaktycznych, nazywanych formami 

przekazu . 

Formy przekazu dzielą się na:  

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia 

słuŜb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, 

biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) 

okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne 

drukowane materiały informacyjne naleŜą do najczęściej uŜywanych środków promocji i 

edukacji, ze względu na niską cenę oraz Ŝe przemawiają do odbiorcy równocześnie 

poprzez tekst jak i obraz, 

- audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów 

wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne o 

tematyce ekologicznej, 

- imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców imprezy 

specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje. 

Wszystkie z wymienionych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór form 

przekazu jest kompromisem między przydatnością, a moŜliwościami finansowymi 

organizatorów. Często teŜ stosuje się łączenie róŜnych form przekazu, np. na duŜych 

imprezach promocyjnych moŜna oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle 

filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo teŜ wystawę rysunków dzieci 

przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. DuŜe imprezy promocyjne są teŜ 

doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur. 

Niezmiernie waŜną rolę w procesie edukacji spełniają równieŜ modele (wśród nich 

foliogramy, jako modele wyobraŜeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę 

poznawczą i ilustratywną a takŜe odgrywają duŜą rolę w procesie modelowania, który jest 

cennym bezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie 

edukacyjnym. 

KaŜdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy.  

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają takŜe istotną rolę w procesie 

kształcenia ekologicznego.  
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Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga 

zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego, wyposaŜonego w nowe media 

interaktywne (dyskietka komputerowa i komputerowa płyta kompaktowa), które obecnie 

konkurują z kasetą wideo. Niektóre programy dydaktyczne wymagają środowiska sieciowego. 

Dostępne programy edukacyjne dotyczące problematyki odpadów to m. in.:  

- EkoKon, wyd. CEMG w Łodzi,  

- „Sortowanie na ekranie”, wyd. ABRYS Technika Sp. z o.o.  

- Expolorer’s Club US EPA (www. epa.gov/region5/kids/index.htm), a w nim „Klub 
Odkrywców”, który jest specjalną, edukacyjną stroną internetową EPA, przeznaczoną dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat, dotyczy grupy problemów ekologicznych: woda, 
powietrze, odpady i recykling, znajdują się tam równieŜ interaktywne gry, animacje i 
quizy związane z daną tematyką. 

 
Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej 

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, 

zajmujących się edukacją ekologiczną.  

Wykaz wszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanych przez 

ministra ds. Środowiska i funkcjonujących na terenie kraju znajduje się pod adresem 

internetowym www. mos.gov.pl/publikac/Raporty_opracowania/fundacje/zal_1.htm. 

Natomiast pod adresem internetowym: free.ngo.pl/kat_poe/dane/poe/80.htm moŜna 

odnaleźć informacje nt. sfery działania organizacji, fundacji i instytutów zajmujących się 

ochroną środowiska. 

Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej. 

Analiza odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w 

programie edukacyjno-informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości w dziedzinie 

gospodarki odpadami. 

Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru 

przeprowadzonego programu. MoŜe to takŜe oznaczać, Ŝe informacja nie dotarła do 

odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana. 

Dobrym sposobem sprawdzenia odzewu społecznego jest przeprowadzenie ankiety, 

najlepiej przed i po zakończeniu programu. 

Kolejnym sposobem sprawdzania odzewu jest uruchomienie linii telefonicznej lub 

śledzenie zachowań społecznych.  

9.2. Wskazówki do realizacji systemu edukacji ekolo gicznej 

Poleca się zorganizowanie takŜe tzw. ścieŜki dydaktycznej (wycieczki) do najbliŜszego 

istniejącego punktu skupiającego pojemniki do segregacji odpadów. Przed przystąpieniem do 
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zorganizowania ścieŜki dydaktycznej naleŜy przeprowadzić pogadankę na temat rodzajów 

odpadów powstających w domu i na terenie przedszkola oraz postępowania z nimi. 

ŚcieŜka dydaktyczna jest naturalnym środkiem dydaktycznym, która kształtuje postawy i 

osobowość dzieci poprzez konfrontacje zdobytej wiedzy teoretycznej i informacji z 

rzeczywistością oraz osobistym doświadczeniem dziecka (zasada wiązania teorii z praktyką). 

Trasa ścieŜki dydaktycznej powinna być dokładnie zaplanowana wraz z wykreśleniem planu 

ułatwiającego dojście do celu. Po powrocie ze ścieŜki dydaktycznej dzieci uczestniczą w 

konkursie plastycznym, poprzedzonym omówieniem wraŜeń z wycieczki. 

 
W młodszych klasach szkoły podstawowej (kl. I-III), na zajęciach nauczania 

zintegrowanego, proponuje się stworzenie podobnej ścieŜki dydaktycznej oraz przygotowanie 

przedstawień i konkursów na temat segregacji śmieci. 

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz 

realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania będzie polegał na: 

- przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami 

wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych 

materiałów reklamowych, 

- cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym 

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. 

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się: 

- wykonanie przez uczniów filmów o tematyce ekologicznej przy uŜyciu kamery 

amatorskiej w ramach działalności operatorskiego kółka zainteresowań, 

- przeprowadzaniu konkursów fotograficznych, plastycznych, 

- wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach 

kółka plastycznego czy informatycznego; tworząc broszurę naleŜy pamiętać aby sprawiała 

wraŜenie „broszury otwartej” - dynamicznej i nowoczesnej, czyli przejrzystej i nie 

przeładowanej tekstem czy teŜ przypadkowymi rysunkami, 

- wykonanie foliogramów przez uczniów, np. na zajęciach kółka plastycznych czy w 

ramach zajęć z podstaw informatyki, 

- przeprowadzanie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, 

dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów, 

- organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzanie gier komputerowych w 

celu uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych o tematyce gospodarki odpadami. 

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy 

ekologiczne dzieci i młodzieŜy oraz pośrednio postawy rodziców. 
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Wobec powyŜszego proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu 

gospodarki odpadami dla nauczycieli. 

Tematyka szkoleń powinna zawierać następujące zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, 

selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, 

sortowanie, składowiska odpadów, utylizacja, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące 

odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE. 

Zachęca się takŜe nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania 

pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a takŜe 

nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in.  

Sposobem zbliŜania rodziców do problemów edukacji ekologicznej jest ich udział w 

zajęciach otwartych o tematyce gospodarki odpadami (selektywnej zbiórki), pogadankach 

ekologicznych połączonych z projekcją przeźroczy i krótkich filmów, prowadzenie gazetek 

ekologicznych dotyczących gospodarki odpadami.  

Dla pracowników wymienionych grup zawodowych program powinien być realizowany w 

ramach cyklu szkoleń, organizowanych w formie warsztatów.  

Szkolenia powinny być przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów z zakresu 

gospodarki odpadami. Materiały szkoleniowe wraz z propozycjami ulotek, plakatów czy 

broszur, powinny być zawarte i rozpowszechnione w ramach prowadzonego szkolenia. 

W celu osiągnięcia lepszych efektów szkoleniowych naleŜy stosować odpowiednio 

dobrane formy przekazu (środki dydaktyczne), np. pogadanka, wykład projekcja krótkich 

filmów oraz drukowane materiały promocyjne oraz inne formy przekazu dobrane 

indywidualnie do tematyki. Uzupełnieniem szkoleń powinny być wycieczki fakultatywne 

zorganizowane na najbliŜej zlokalizowane składowisko czy sortownię. 

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest jedynie rozpowszechnianie ulotek, broszur 

czy plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad z zakresu racjonalnej gospodarce 

odpadami w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie UG, spółdzielni 

mieszkaniowych czy szkół. 

Tematyka ulotek i plakatów powinna być róŜnorodna i dotyczyć następujących zagadnień: 

rodzaje surowców wtórnych, selektywna zbiórka surowców wtórnych, charakterystyka firm 

prowadzących selektywną zbiórkę, rodzaje pojemników - oznaczenia, harmonogramy 

wywozu oraz instrukcja określająca jakie odpady i w jakiej postaci naleŜy wrzucać do 

określonego pojemnika, a jakich nie wolno tam umieszczać oraz sposoby pozbywania się 

odpadów szczególnie uciąŜliwych lub niebezpiecznych (zuŜyte akumulatory, baterie, 

świetlówki, przeterminowane lekarstwa oraz farby i rozpuszczalniki) oraz selektywna zbiórka 

w systemie dwupojemnikowym, frakcja „sucha” i „mokra (które rodzaje odpadów domowych 
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naleŜą do frakcji „suchej” i do frakcji „mokrej”), rodzaje pojemników do zbierania frakcji 

„suchej” i mokrej”, oznakowania, miejsca rozstawienia, harmonogram wywozu, proces 

kompostowania. 

Na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów powinny znaleźć się wyraźne instrukcje 

mówiące, jakie rodzaje odpadów naleŜy wrzucać do tego rodzaju pojemników.  

Podczas prowadzenia akcji edukacyjnej naleŜy podkreślać korzyści płynące z wybierania 

produktów w opakowaniach wielokrotnego uŜytku, nie kupowania produktów nadmiernie 

opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu 

(np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), 

wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, uŜywania koncentratów oraz 

kupowania produktów trwałych. 

KaŜdy z mieszkańców powinien otrzymywać kwartalny biuletyn zawierający bieŜące 

informacje na temat danych ilościowych o wielkości zbiórki, sposobie wykorzystania 

odzyskanych surowców, efektach ekologicznych, surowcowych i ekonomicznych oraz 

dotyczący bieŜących zaleceń nt. gospodarki odpadami na danym terenie (osiedlu, dzielnicy).  

Rozpowszechnianiem tych form przekazu powinny zajmować się spółdzielnie 

mieszkaniowe, rady osiedli, grupy samorządowe, kościoły roŜnych wyznań, fundacje ds. 

ochrony przyrody, lokalne media w ramach np. przerw reklamowych (prasa, radio, telewizja) 

w porozumieniu z Urzędem Gminy, a takŜe miejsca krzewienia kultury (teatry, domy kultury 

i in.). Informacje takie mogą być takŜe podawane do publicznej wiadomości z 

wykorzystaniem bilbordów. 

Dla wszystkich mieszkańców powinno regularnie organizować zbiórki odpadów lub 

tworzyć punkty skupu (okresowe lub stałe): złomu, puszek po napojach, makulatury, 

świetlówek, baterii i akumulatorów, sprzętu AGD i innego sprzętu wielkogabarytowego. 

KaŜdą z tych akcji naleŜy poprzedzić rozmieszczeniem afiszy (z wyraźnie określonym 

celem akcji, miejsce zbiórki odpadów i jej formą oraz terminem akcji) w najbardziej 

widocznych miejscach oraz rozdawaniem ulotek promocyjnych przez administracje osiedli i 

pocztę. 

Akcje zbierania baterii, makulatury i puszek aluminiowych powinno prowadzić się takŜe 

na terenie szkół wszystkich typów oraz biur, urzędów i innych miejsc uŜyteczności 

publicznej. 



 Plan gospodarki odpadami dla gminy Lelów  76

10. Organizacja i zasady monitoringu systemu 
10.1. Zadania gmin. 

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i 

porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

Utrzymanie czystości i porządku w gminach naleŜy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). 

Do zadań gminy naleŜy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz 

tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.). 

Zapisane w (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki 

odpadami. 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w 

drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące m. in. (art. 4): 

1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a takŜe wymagań dotyczących ich 
rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym. 

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego. 

Rada gminy moŜe ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). 

Ustalając stawki powyŜszych opłat, rada gminy moŜe stosować stawki niŜsze, jeŜeli odpady 

komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4). 

10.2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie 

rzadziej niŜ raz na 4 lata. Wójt przygotowuje co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów 

gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane: Radzie Gminy. 

JeŜeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał 

modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych 

ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu. 

10.3. Raporty z wykonania planu 

WdraŜanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań 

- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów 
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- Oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 

- Analizy przyczyn tych rozbieŜności. 

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest 

sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdraŜaniu Planu Gospodarki Odpadami. 

Wójt przekazuje raport Radzie Gminy. 

Zarząd Powiatu, Prezydent, Burmistrz czy Wójt będzie oceniał co dwa lata stopień 

realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieŜąco będzie kontrolowany postęp w 

zakresie wdraŜania przedsięwzięć zdefiniowanych w planie. Pod koniec 2007 roku nastąpi 

aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 

zapisanych w ustawie "o odpadach". 

W tabelach 15, 16 i 17 przedstawiono zestawy wskaźników i terminy sprawozdań z 

monitoringu prowadzonego przez róŜne wydziały odpowiedzialne za realizację Planu 

gospodarki odpadami dla gminy Lelów. 

Tabela. 15 Wskaźniki monitoringu prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Sprawozdanie 
roczne 

1. 

Rejestr podmiotów :  
- wytwarzających odpady, 
- odzyskujących lub unieszkodliwiających odpady, 
- zbierających/transportujących odpady, 
- eksportujących odpady poza teren gminy Lelów, 
- importujących odpady na teren gminy Lelów 

 
ilość 
ilość 
ilość 
ilość 
ilość 

 
X 
X 
X 
X 
X 

2. 

Ilość odpadów na terenie gminy Lelów: 
- wytworzonych 
- poddanych odzyskowi, 
- unieszkodliwionych (w tym przez składowanie), 
- importowanych, 
 eksportowanych 

 
Mg 
Mg 
Mg 
Mg 
Mg 

 
X 
X 
X 
X 
X 

3. 

Wykaz obiektów, w których  są nagromadzone 
odpady : 
- typ, ilość odpadów, 
- powierzchnia całkowita (w tym wykorzystana), 
- objętość całkowita (w tym wykorzystana 

 
 

Mg 
 

m2 
m3 

 
 

X 
 

X 
X 

 

Tabela. 16. Wskaźniki monitoringu prowadzone przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne za 
zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

Sprawozdanie Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Miary miesięczne kwartalne rocznie 

1. 

Zbiórka odpadów niesortowalnych 
- cena, 
- ilość gospodarstw objętych zbiórką, 
- - opinie mieszkańców (badania 

socjologiczne) pozytywne, negatywne 

 
PLN/Mg 
% ogółu 
 
% ogółu 

 
X 
 

 

 
X 
 
 

 

 
X 
X 
 

X 
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Sprawozdanie Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Miary miesięczne kwartalne rocznie 

2 

Selektywna zbiórka surowców wtórnych: 
- cena, 

Ilość gospodarstw uczestniczących w 
selektywnej zbiórce, 

- efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość 
odpadów przeznaczonych do recyklingu) 

- - opinie mieszkańców (badania 
socjologiczne) pozytywne, negatywne 

 
PLN/Mg 
 
% ogółu 
 
Mg 
 
% ogółu 

 
X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 

3. 

Selektywna zbiórka odpadów organicznych: 
- cena, 
- ilość gospodarstw uczestniczących w 

selektywnej zbiórce, 
- efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość 

odpadów przeznaczonych do recyklingu) 
- - opinie mieszkańców (badania 

socjologiczne) pozytywne, negatywne 

 
PLN/Mg 
 
% ogółu 
 
Mg 
 
% ogółu 

 
X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 

4. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i 
budowlanych : 

- cena, 
- ilość gospodarstw uczestniczących w 

selektywnej zbiórce, 
- efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość 

odpadów przeznaczonych do recyklingu) 
- - opinie mieszkańców (badania 

socjologiczne) pozytywne, negatywne 

 
 
PLN/Mg 
 
% ogółu 
 
Mg 
 
% ogółu 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydz. ze 
strumienia odp. Komunalnych: 

- cena, 
- ilość gospodarstw uczestniczących w 

selektywnej zbiórce, 
- efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość 

odpadów przeznaczonych do recyklingu) 

- - opinie mieszkańców (badania 
socjologiczne) pozytywne, negatywne 

 
 
PLN/Mg 
 
% ogółu 
 
Mg 
 
% ogółu 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Tabela. 17. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami  

Lp. Wskaźnik Jednostka miary 
A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko 

1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok kg/M/rok 
2. Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowiskach % 
3. Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu 

odpadów komunalnych 
% 

4. Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na 
składowiskach 

% 

5. Stopień odzysku odpadów przemysłowych % 
6. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok kg/M/rok 
7. Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych % 
8. Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i 

pozainwestycyjne) 
PLN/rok 

B. Wskaźniki świadomości społecznej 
1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 

odpadami wg oceny jakościowej 
% 
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Lp. Wskaźnik Jednostka miary 
2. Interwencje (wnioski) zgłaszane przez mieszkańców (np. dzikie 

wysypiska) 
ilość i rodzaj 

3. Kampania edukacyjno-informacyjna ilość i rodzaj 
 
Określenie wskaźników zawartych w tabeli 17 wymaga posiadania odpowiednich 

informacji: 

a) pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być 

opracowane przez odpowiednie słuŜby środowiskowe poszczególnych szczebli 

samorządowych, 

b) pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 

2 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania 

opinii społecznej. Wskaźniki społecznych efektów programu są wielkościami 

wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań 

słuŜących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy 

stanu środowiska, a takŜe ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i 

jakość interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy. 

 
Przy wyborze wskaźników uwzględniono moŜliwość monitorowania stopnia realizacji i 

efektów wdraŜania Planu Gospodarki Odpadami w gminy Lelów. Istnieje moŜliwość 

korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia monitoringu, w 

zaleŜności od bieŜących potrzeb. Dane analizowane na bieŜąco pozwolą na rozpoznanie 

trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć, szczególnie 

inwestycyjnych oraz na ocenę zaangaŜowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za 

ich wykonanie.  

Organizacja i przebieg monitoringu 

Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie 

sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania. W gminie Lelów 

podstawową rolę powinien pełnić odpowiednie słuŜby środowiskowe.  

Do głównych zadań w zakresie monitoringu będzie naleŜeć: 

- koordynacja monitoringu, 

- zbieranie niektórych danych i informacji, 

- gromadzenie i przetwarzanie danych, 

- analiza danych i informacji, 

- przygotowanie raportów, 

- ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian. 
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Podmioty gospodarcze i struktury organizacyjne składają sprawozdania, przygotowane 

zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu, do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Gminy Lelów. Wydział ten przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Wójta Gminy. 

Wójt Gminy podejmować będzie decyzje w zaleŜności od wyników monitoringu. Jeśli wynik 

będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny obierze następujące postępowanie : 

- zidentyfikuje odchylenia, 

- zanalizuje plan korekty, 

- wdroŜy korekty. 

Rada Gminy powinna przynajmniej raz na dwa lata być informowana o wynikach 

monitorowania Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku negatywnego wyniku 

monitoringu odpowiednie Komisje Rady gminy powinny przeanalizować wprowadzenie 

działań korygujących, zaproponowanych przez Wójta Gminy i zaakceptować je, jeśli będą 

one właściwe, a następnie powiadomić o tym Radę Gminy.  
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11. Streszczenie 
Plan gospodarki odpadami w gminie Lelów został opracowany zgodnie z polityką 

ekologiczna państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w 

Rozporządzeniu MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z 

odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla 

gminy.  

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, Ŝe w 

nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów 

powstających na terenie gminy, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo moŜe 

takŜe nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu.  

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o wywóz odpadów 

komunalnych na perspektywiczne składowiska zlokalizowane na terenie powiatu 

częstochowskiego, dlatego nie przewiduje się budowy składowisk na terenie gminy. 

NajwaŜniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest 

ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz 

maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. SłuŜyć temu będzie szereg 

przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów 

i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.  

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, Ŝe realizacja planu nie przyczyni 

się do powstania nowych zagroŜeń lub uciąŜliwości dla środowiska, przyczyni się natomiast 

do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagroŜeń dla wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Monitoring i ocena wdraŜania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości 

odpadów odzyskanych wywiezionych i unieszkodliwionych oraz miernikach zawartych w 

dokumentach krajowych i wojewódzkich. Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami 

będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.  
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