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Wstęp 

Obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami róŜnych szczebli nakłada 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  

z późniejszymi zmianami). Istotne zmiany w ustawie o odpadach wprowadzono 29 lipca 2005 

roku ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw             

(m.in. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących 

dyrektyw Unii Europejskiej: 

• Dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku w sprawie 

unieszkodliwiania olejów odpadowych; 

• Dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów; 

• Dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów 

pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu;  

• Dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 

środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych 

w rolnictwie; 

• Dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii 

i akumulatorów zawierających niektóre odpady niebezpieczne; 

• Dyrektywy Rady  91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

• Dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 

niebezpiecznych; 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EWG z dnia 20 grudnia 1994 roku 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; 

• Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów, 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 

2000 roku w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 roku 

w sprawie spalania odpadów; 
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• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku 

w sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadza m. in. zmiany dotyczące zawartości 

planów gospodarki odpadami (art. 14 ust. 2). W związku z tym zaistniała konieczność 

aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa, zgodnie z nowym brzmieniem 

niektórych przepisów ustawy. Niniejsze opracowanie jest dokumentem o znaczeniu 

strategicznym, uwzględniającym ogólne ramy dla programowania i rozwoju gospodarki 

odpadami na terenie gminy, które zostały wyznaczone w Strategii Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Bobowa. Podstawowym celem opracowania dokumentu jest wytyczenie ogólnych 

kierunków działań realizowanych poprzez konkretne zadania w określonej perspektywie 

czasowej.  

Zaktualizowany według nowych wymogów ustawowych Plan Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Bobowa zawiera1: 

1) Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: 

a) Rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwiania; 

b) Wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 

c) Rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów; 

d) Identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami; 

2) Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 

3) Prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; 

4) Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania 

odpadami; 

5) Rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji; 

6) Instrumenty finansowe słuŜące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, 

zawierające następujące elementy: 

a) Wskazanie źródeł finansowania planowanych działań; 

                                                 
1 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 wraz z późniejszymi zmianami) 
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b) Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających 

do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, 

w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach 

komunalnych kierowanych na składowiska; 

7) System gospodarowania odpadami; 

8) System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 

Ponadto niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w innych aktualnie 

obowiązujących aktach prawnych, w tym postulaty dotyczące gospodarki odpadami zawarte 

w Polityce Ekologicznej Państwa, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 wraz z późniejszymi zmianami) 

oraz w Krajowym (KPGO) i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO)2: 

Gmina Bobowa zgodnie z planem administracyjnym kraju do grudnia 2008 roku miała 

status gminy w powiecie Gorlickim. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia      

28 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania 

miejscowościom statusu miasta, miejscowość Bobowa w powiecie gorlickim od 1 stycznia 

2009 roku uzyskała status miasta. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa spełnia 

kryteria sporządzania gminnego planu gospodarki odpadami. 

Zgodnie z ustawą o odpadach, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa 

obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie tej jednostki administracyjnej 

oraz przywoŜonych na jej teren, a w szczególności: odpady komunalne z uwzględnieniem 

odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady 

wielkogabarytowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane                       

z eksploatacji, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne 

i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 

 

Projekty planów gospodarki odpadami: 

1) opracowują:  

• Krajowy – minister właściwy do spraw środowiska, 

• Wojewódzki – zarząd województwa, 

                                                 
2 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159. 
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• Powiatowy -  zarząd powiatu, 

• Gminny – organ wykonawczy (wójt, burmistrz) 

2)  opiniują (w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od dnia otrzymania projektu, przy 

czym nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną): 

• Krajowy – zarządy województw, 

• Wojewódzki – minister właściwy do spraw środowiska, zarządy powiatów i 

gmin z terenu województwa, 

• Powiatowy – zarząd województwa i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu, 

• Gminny – zarząd województwa oraz zarząd powiatu; 

3)  podają do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, tekst jednolity) – 

dalej ustawa prawo ochrony środowiska: 

• Krajowy – minister właściwy do spraw środowiska, 

• Wojewódzki – zarząd województwa, 

• Powiatowy -  zarząd powiatu, 

• Gminny – wójt lub burmistrz; 

4)   uchwalają: 

• Krajowy – Rada Ministrów, 

• Wojewódzki – sejmik województwa, 

• Powiatowy -  rada powiatu, 

• Gminny – rada gminy. 

 

Niniejszy Plan zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem podlega aktualizacji nie 

rzadziej, niŜ co 4 lata. 

Wzorem Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dla potrzeb 

konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze 

grupy: 

1) Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, 

komunalne osady ściekowe, 

2) Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z jednostek 

słuŜby zdrowia i weterynaryjnych. 
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Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa, 

zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy (art. 15 ust. 2) jest „Plan Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Małopolskiego 2010” określający: 

1) Aktualny stan gospodarki odpadami w województwie małopolskim; 

2) Diagnozę stanu gospodarki odpadami, załoŜenia prognostyczne (na lata 2003-2014), 

określenie potrzeb w gospodarce odpadami oraz przewidywane zadania (na lata  

2003-2006 i 2007-2010); 

3) Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami; 

4) MoŜliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć 

przewidzianych w planie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy; 

5) System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów w planach gospodarki 

odpadami. 

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie jego postulatów 

do znowelizowanych przepisów prawnych oraz wyznaczenie kierunków i działań w zakresie 

gospodarki odpadami, których podjęcie spowoduje optymalizację całego systemu 

gospodarowania odpadami na terenie Gminy Bobowa. 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY BOBOWA 

 Gmina Bobowa połoŜone jest w powiecie Gorlickim, w południowo-wschodniej części 

województwa małopolskiego, w paśmie Beskidu Niskiego. Powiat gorlicki graniczy od 

zachodu z powiatem nowosądeckim, od północy z powiatem tarnowskim, od wschodu            

z powiatem jasielskim, od południa z Republiką Słowacji. Siedzibą powiatu jest miasto 

Gorlice. 

Gmina Bobowa połoŜona jest nad rzeką Białą Tarnowską, na trasie Tarnów - Nowy 

Sącz, przy linii kolejowej Tarnów – StróŜe, na północny zachód od Gorlic. W latach 1975 – 

1978 miejscowość administracyjnie naleŜała do województwa sądeckiego. 

Gmina zajmuje obszar 49,84 km²,  stanowi to 5,15 % powierzchni powiatu gorlickiego 

(967,36 km2).  Zgodnie z planem administracyjnym kraju do grudnia 2008 roku miała status 

gminy w powiecie Gorlickim. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 

2008 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom 
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statusu miasta, miejscowość Bobowa w powiecie gorlickim od 1 stycznia 2009 roku 

uzyskała status miasta. 

 

 Gmina Bobowa składa się z 8 sołectw (Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, 

StróŜna, Wilczyska, Bobowa i Berdechów). Z Gminą Bobowa sąsiadują gminy: ŁuŜna 

(powiat gorlicki), Grybów, Korzenna (powiat nowosądecki), CięŜkowice (powiat tarnowski). 

Największą miejscowością jest Bobowa, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego. Do większych 

wsi naleŜą równieŜ Siedliska i Brzana. 

 

 

 

Rysunek 1. Mapa Gminy Bobowa 

   

 Gmina Bobowa leŜy na szerokości geograficznej północnej 49,11 stopni i i długości 

geograficznej wschodniej  20,57 stopni, około. 280 m n.p.m. Tereny gminy zlokalizowane są  

na Pogórzu RoŜnowskim, w dolinie rzeki Białej. Od południa Gmina Bobowa otoczona jest 

Górami Grybowskimi, od zachodu Podgórzem CięŜkowickim, natomiast od wschodu 

sąsiaduje z ObniŜeniem BuŜańsko – Bieckim, stanowiącym część Dołów Jasielsko- 

Sanockich.  
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Rysunek 2. Lokalizacja Gminy Bobowa na terenie powiatu gorlickiego  

 

Największym ciekiem wodnym przepływającym przez teren Gminy Bobowa jest rzeka 

Biała zwana równieŜ Białą Tarnowską. 

 Gminę Bobowa zamieszkuje 9561 osób (wg danych z Urzędu Miejskiego w Bobowej 

2008 r.). Gęstość zaludnienia w gminie Bobowa to 192,1 mieszkańców/km2.  

 Gmina Bobowa ma charakter zdecydowanie rolniczy. 74 % ogólnej powierzchni 

stanowią uŜytki rolne, co przesądza o rolniczym charakterze tego terenu. Większość  

gospodarstw to gospodarstwa małe, o powierzchni do 5 hektarów. Tylko 0,2 % ogółu 

stanowią  gospodarstwa powyŜej 10 hektarów. Taki sposób uŜytkowania gruntów przy 

niewielkiej ilość przemysłu na obszarze powiatu, sprzyja rozwojowi turystyki 

 

Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów na terenie Gminy Bobowa 

Rodzaje gruntów Powierzchnia [ha] Udział w ogólnej 
powierzchni (%) 

Powierzchnia ogólna 4976 100 
UŜytki rolne 3888 78,13 
Lasy 826 16,6 
Grunty zabudowane i zurbanizowane 191 3,83 
Wody 62 1,24 
Tereny inne 9 0,2 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bobowej 2008 r.  
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 Występują średnie pod względem bonitacyjnym gleby (mady, piaszczyste                    

i piaszczysto – Ŝwirowe) oraz dłuŜszy okres wegetacji. PrzewaŜa uprawa zbóŜ i okopowych. 

Produkcja zwierzęca jest zróŜnicowana: oprócz bydła mleczno - opasowego prowadzany jest 

równieŜ chów trzody chlewnej. Lasy stanowią 16 % powierzchni Bobowej. Dominują w nich 

buki, jawory, graby, świerki, jodły, będące pozostałością dawnych puszcz karpackich.  

 Charakterystyczną cechą jest ukształtowanie terenu. Gminę otaczają duŜe kompleksy 

leśne, z piękna szatą roślinną.  

 

KOMUNIKACJA 

 Komunikację na terenie gminy stanowią:  

• drogi wojewódzkie 14,2 km ( 977 Moszczenica – Tarnów oraz 981 Tarnów – Krynica) 

• drogi powiatowe   - 14,3 km 

• drogi gminne   -  ok.170 km 

• drogi prywatne 

 

Na terenie Gminy Bobowa brak jest dróg krajowych. 

 

 Ponadto Gmina Bobowa posiada bardzo dobre połączenie kolejowe z Nowym Sączem  

i Tarnowem oraz autobusowe z Gorlicami. Komunikację PKS uzupełniają prywatne 

mikrobusy, które kursują pomiędzy sąsiednimi gminami Grybów i CięŜkowice. 
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Rysunek 3. Sieć dróg na terenie Gminy Bobowa 

 

 Drogi w gminne niezaleŜnie od zarządcy wymagają dalszych nakładów 

inwestycyjnych. Ostatnia inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, polegająca 

na remoncie nawierzchni na drogach 981 i 977 wraz z przebudową wiaduktu w Bobowej 

poprawiła dostępność komunikacyjną miasta i gminy, jednak niezbędne są inwestycje, 

poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego, w tym budowa chodników. Droga wojewódzka 

nr 981 wraz ze stanowiącą jej przedłuŜenie drogą wojewódzką nr 977 jest waŜnym 

korytarzem transportowym o kierunku północ – południe we wschodniej części 

województwa, łącząc trzy powiaty: tarnowski, nowosądecki i gorlicki, oraz zapewniając 

dostęp bezpośrednio z kierunku północnego do uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie 

Popradu, przejścia granicznego Leluchów – Plavec. 

 W znacznie gorszym stanie są drogi powiatowe, które wymagają natychmiastowego 

remontu. Podobny standard reprezentują drogi gminne, pomimo rokrocznych remontów. 

Generalnie drogi gminne są w złym stanie, ich szerokość jest niewystarczająca dla 

bezpiecznego poruszania się pojazdów i pieszych, odwodnienie dróg jest słabe, brakuje 

przepustów i rowów. Drogi posiadają nawierzchnię asfaltową i nieutwardzone pobocza. 
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Mosty, mostki mają niewystarczającą nośność, przez co wymagane jest ograniczenie tonaŜu 

pojazdów, są równieŜ w złym stanie technicznym. 

 
Tabela 2. Dane dotyczące dróg na terenie Gminy Bobowa 

Opis odcinka Nr drogi 
 Długość [m] Nazwa 

Drogi wojewódzkie 
977 3,480 Tarnów — Gorlice — Konieczna 1) 
981 10,601 Zborowice — KrzyŜówka 
Drogi powiatowe 
25 101 2,800 Jankowa - Lipniczka 
25 102 4,340 Bobowa — Brzana 
25 103 4,500 Jankowa — StróŜna — Szalowa 
25 104 1,620 Siedliska — Biesna 
Drogi gminne 
bd 17,739 Bobowa 
bd 17,968 Wilczyska 
bd 26,408 Brzana 
bd 23,042 Siedliska 
bd 12,071 Berdychów 
bd 18,668 Jankowa 
bd 23,836 StróŜna 
bd 5,228 Sędziszowa 

Źródło danych Urząd Miejski w  Bobowej 2008 r. 
 
Na wymienionych drogach, odbywa się ruch pojazdów samochodowych                       

o zróŜnicowanym natęŜeniu. Strukturę natęŜenie ruchu na poszczególnych drogach 

przedstawia Tabela 3. 

 

 
Tabela 3.  NatęŜenie ruchu na drogach wojewódzkich na terenie gminy 

Opis odcinka 
Nr drogi Długość 

[km] Nazwa 
Pojazdy 
ogółem 

Pojazdy 
osobowe 

Pojazdy 
cięŜarowe 

977 
 

49,5 Tarnów — Gorlice — Konieczna 
 

2.661 2.373 288 

981 10,6 Zborowice — KrzyŜówka 
 

3.036 2.429 607 

Źródło danych: Wydział Drogowy Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych w Krakowie; 
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KOLEJE 

Oś kolejowa przechodząca przez teren Gminy Bobowa stanowi trasa StróŜe — Zagórz 

z odnogą Gorlice — Zagórzany. Na terenie miasta Bobowa znajdują się cztery stacje 

kolejowe: Bobowa, Bobowa miasto, Jankowa i Wilczyska.  

 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

 Na terenie Gminy Bobowa brak jest większych zakładów przemysłowych.                    

W większości występują małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością 

handlowo- usługową.  

Tabela 4.  Lista podmiotów gospodarczych w latach 2000-2006 r. 

Podmioty gospodarcze 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

Zarejestrowane 228 225 232 242 239 236 

Zarejestrowane nowe 68 39 41 35 66 60 

wyrejestrowane 71 32 31 38 69 28 

Źródło danych Urząd Miejski w  Bobowej 2008 

 Z danych w tabeli wynika, Ŝe liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 

Bobowa nie ulegała znacznym zmianą w latach 2001-2006 i gmina utrzymywała tym samym 

bardziej wiejski charakter. 

Informacja o „wi ększych” podmiotach gospodarczych. 

1. Rogala Jerzy 
 „Piekarnia Bobowska”, Bobowa 
 
 
2. Jan Rogala 
 Wspólnik Spółki Cywilnej 
 „Metart System”, Bobowa 

  (produkcja konstrukcji metalowych, obróbka metali, roboty budowlane, sprzedaŜ 
hurtowa, transport drogowy towarów, działalność fotograficzna) 

 
3. Warzecha Daniel 
 F.H.U. HYDROTECH, Bobowa 

(wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty budowlane, sprzedaŜ drewna, 
sprzedaŜ mebli, sprzedaŜ wyrobów metalowych,  transport drogowy) 
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4. Warzecha BoŜena 

F.H.U. „GABI”, Bobowa 
(sprzedaŜ: ksiąŜek, gazet, kwiatów, gier, zabawek, odzieŜy, kosmetyków, działalność 
związana z grami losowymi) 
 

5. „REM-BUD” 
Kipiel Tomasz 
Usługi Budowlane, Bobowa 
 

6. Potoczek Henryk 
Zakład Ślusarski Produkcyjno -Usługowo -Handlowy, Bobowa 
 

7. Szczepanek Tadeusz 
„TADPOL”, Bobowa 
( produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja papieru falistego, działalność 
komercyjna, przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności, baty, restauracje, miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania). 
 

8. Cieśla Sławomir 
„KUZYNOPOL” 
Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe, Bobowa 
(transport pasaŜerski, działalność turystyczna, pomoc drogowa, konserwacja                 
i naprawa samochodów, wynajem środków transportu drogowego) 

 

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

Na terenie gminy działają: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ BOMED ”  – Bobowa i filia  

w Siedliskach. W jej skład wchodzi:  

� Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza 

� Poradnie (gabinet) lekarza POZ 

� Gabinet medycyny szkolnej 

� Poradnia (gabinet) pielęgniarki i połoŜnej środowiskowej 

� Poradnia rehabilitacyjna 

� Gabinet zabiegowy 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ LANGMED ”   -  Bobowa. Prowadzi 

gabinety: 
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� Gabinet medycyny szkolnej 

� Poradnia (gabinet) pielęgniarki i połoŜnej środowiskowej 

� Poradnia i gabinet stomatologiczny 

� Pracownia diagnostyki laboratoryjnej – laboratorium analityczne 

� Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 

� Poradnia dziecięca 

� Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza 

� Poradnia (gabinet) lekarza POZ 

�           Poradnia okulistyczna 

• Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie Stomatologiczne 

• Przychodnia Rehabilitacyjna 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 Na terenie całej gminy znajduje się  24 placówki edukacyjne w tym Szkolne 

Schronisko MłodzieŜowe. Gmina Bobowa wyróŜnia się w skali województwa tym, Ŝe posiada 

kilka szkół ponadpodstawowych zgrupowanych w dwóch zespołach: 

 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, który tworzą: 

• Liceum Ogólnokształcące, 

• Technikum Gospodarstwa  

• Policealna szkoła Ekonomiczna, 

• Policealna Szkoła śywienia 

 

2. Zespół Szkół Zawodowych, gdzie młodzieŜ kształci się w: 

• Liceum Profilowanym: Ekonomiczno- Administracyjnym 

• Leśnictwa i Technologii Drewna 

• Liceum Technicznym przekształconym w Liceum Profilowane 

• Ekonomiczno – Administracyjne, 

• Leśnictwa i Technologii Drewna 

• Ochrony Środowiska 

• Technikum zawodowym – na bazie zasadniczej szkoły zawodowej 
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• Technikum Technologii OdzieŜy 

• Technikum Technologii Drewna 

• Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku sprzedawca. 

 

 Ponadto młodzieŜ uczęszcza do 7 szkół podstawowych (Bobowa, Brzana, Sędziszowa, 

StróŜna, Siedliska, Jankowa, Wilczyska) i 3 gimnazjów (Bobowa, Siedliska, Brzana). 

Mniejsze dzieci mogą korzystać z  przedszkoli samorządowych w Bobowej i Wilczyskach. 

 

KULTURA I SPORT 

 śycie kulturalne Bobowej organizowane jest przez Centrum Kultury i Promocji 

Gminy. Organizuje ono przeglądy i konkursy oraz inne  formy skierowane do dzieci, 

młodzieŜy i osób dorosłych. Od lipca 1999 roku Centrum kultury redaguje i wydaje 

kwartalnik społeczno-kulturalny „ Nasza Gmina”. Centrum posiada równieŜ salę 

widowiskową na 200 miejsc z obszernym zapleczem sceny. Prowadzi Bibliotekę Publiczną 

wraz z dwoma filiami w Wilczyskach i Siedliskach. Biblioteka posiada czytelnię internetową, 

ze stałym dostępem. 

  

W gminie działają: 

o Orkiestra dęta przy OSP w Siedliskach 

o Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Koronka" w Bobowej.  

o Orkiestra dęta przy OSP w Bobowej 

o Orkiestra dęta przy Parafii w Jankowej 

 

Sport propagują cztery kluby sportowe, o znakomitych osiągnięciach nie tylko wojewódzkich, 

ale takŜe krajowych. Są to: 

• LKS Bobowa - piłka siatkowa męŜczyzn, druŜyna gra w klasie międzywojewódzkiej, 

• MKS „Podkarpacie” - piłka siatkowa kobiet, druŜyna gra w trzeciej lidze, 

• Klub Sportowy „Bobowa” - druŜyna piłki noŜnej w klasie A, 

• UKS „Brzana” - tenis stołowy, 

• UKS „Wilczyska” - tenis stołowy 

• UKS StróŜna 
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• UKS Sędziszowa 

• UKS Siedliska 

• UKS Janowkowa. 

 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

 Częścią Ŝycia społecznego gminy są działające organizacje i stowarzyszenia:  

o Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 

o Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy, 

o Caritas, 

o Stowarzyszenie Miłośników Bobowej, 

o Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, 

o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

o Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej. 

 

 Struktura wykształcenia uŜytkowników gospodarstw rolnych indywidualnych, 

podobna jest do średniej dla wsi województwa. Jest nieco wyŜszy jest odsetek osób 

posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe ( 34,5 %) mniej natomiast jest osób          

z wykształceniem średnim zawodowym czy policealnym ( 19,8 %). Tylko 4,5 % społeczności 

posiada wyŜsze wykształcenie. 36,8 % rolników posiada wykształcenie podstawowe. 

 Pomimo, Ŝe niemal kaŜda rodzina posiada przynajmniej działkę, to dla większości 

mieszkańców gminy główne źródło utrzymania stanowi praca poza rolnictwem. Niemały 

odsetek mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Stawia to 

Bobową w rzędzie najpręŜniej działających pod tym względem gmin  

w powiecie gorlickim.  

 

2. ASPEKTY PRAWNE WPŁYWAJ ĄCE NA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI  

2.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PA ŃSTWA  

Podstawowym załoŜeniem Polityki Ekologicznej Państwa jest respektowanie zasady 

zrównowaŜonego rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki i Ŝycia społecznego. Ma 

to się przyczynić do zachowania zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym 

trwałe moŜliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy 
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jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz 

naturalnej róŜnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, 

gatunkowym i genowym. 

Aktualizację i uszczegółowienie II Polityki Ekologicznej Państwa stanowi przyjęty 

w grudniu 2002 roku przez Radę Ministrów dokument „Polityka Ekologiczna Państwa  

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Nawiązuje ona  

do priorytetowych kierunków działania w VI programie działań UE w ochronie środowiska.  

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003-2010 

w dokumencie tym uznaje się: 

1) pełne wprowadzenie w Ŝycie regulacji prawnych zawartych w ustawie o odpadach 

i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, 

2) ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej  

oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji ustawodawstwa krajowego, 

3) zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych  

poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska, 

4) stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zapewniającego wzrost odzysku, zmniejszającego masę odpadów składowanych o 30% do 

roku 2006 i o 75% do roku 2010, 

5) zbudowanie – w perspektywie roku 2010 – krajowego systemu unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych.  

Najpilniejsze zadania o charakterze priorytetowym, które naleŜało wykonać  

w ramach realizacji w/w celów w latach 2003-2006 to: 

1) uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie 

realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (2003 r.). 

2) opracowanie i realizacja regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów 

odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.). 

3) utworzenie systemu zakładów demontaŜu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych    

z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy UE 2000/53/WE 

poziom recyklingu odpadów oraz ponownego uŜycia wybranych części samochodowych. 

Zapisy zawarte w omawianym dokumencie nie zostały uwzględnione w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami, dla którego podstawę stanowiła II Polityka Ekologiczna 
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Państwa. Cele ilościowe dla gospodarki odpadami postawione w obydwu dokumentach, 

dotyczących polityki ekologicznej, nie odbiegają od siebie. 

 

2.2.  KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami opracowywany jest przez ministra właściwego 

do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. 

Niniejszy dokument uchwalany jest przez Radę Ministrów (art. 14 ust. 4 ustawy o odpadach). 

Projekt planu krajowego podlega zaopiniowaniu przez zarządy województw                  

(art. 14, ust. 7, pkt 1 ustawy o odpadach). 

Zgodnie z nowym zapisem ustawy o odpadach (art. 14, ust. 7), Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami, podobnie jak wojewódzki i powiatowy, powinien obejmować 

wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej  

oraz przywoŜonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem 

odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady 

z remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony 

oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zuŜyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, 

baterie i akumulatory. 

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zostały przyjęte cele, dotyczące odpadów 

wytwarzanych w sektorze gospodarczym i komunalnym, zawarte w II Polityce Ekologicznej 

Państwa. Ponadto sformułowano w nim priorytety gospodarowania odpadami z podziałem na 

krótkookresowe (do roku 2002), średniookresowe (2003-2010) i długookresowe (2010-2025). 

PoniŜej wymienione zostały te priorytety, które dotyczą w szczególności odpadów 

niebezpiecznych.  

 

Lata 2003-2010: 

1. Ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych UE. 

2. Opracowanie strategii oraz planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi i odpadami z opakowań oraz zapewnienie ich realizacji. 
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3. Opracowanie programów likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających metale 

cięŜkie (rtęć, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (PCB), zarówno 

wytwarzanych, jak i juŜ nagromadzonych, a takŜe przyspieszenie realizacji programu 

likwidacji mogilników, w których są przechowywane przeterminowane środki ochrony 

roślin i inne substancje niebezpieczne. 

4. Tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla realizacji zobowiązań,  

tj. udzielania pozwoleń, zezwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji, ewidencji 

i rejestracji odpadów i zakładów ich przeróbki. 

5. Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami, 

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 

6. Zwiększenie wysiłków na rzecz uzyskania wsparcia finansowego z UE  

oraz z międzynarodowych instytucji finansowych. 

7. Rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów 

ekonomicznych (opłaty produktowe i depozytowe). 

8. WdroŜenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 

zagospodarowania (bazy danych). 

9. Identyfikacja zagroŜeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk 

odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów 

zdegradowanych. 

10. Przeprowadzenie ogólnokrajowej inwentaryzacji instalacji do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów. 

11. Przygotowanie programu działań zmierzających do zmniejszenia zawartości metali 

cięŜkich w bateriach. 

12. Zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie we wspólnotowymi 

zasadami bliskości i samowystarczalności. 

13. Ograniczanie ilości odpadów składowanych. 

14. Utrzymywanie średniej ilości odpadów komunalnych na poziomie 300 kg/mieszkańca 

rocznie. 

15. WdroŜenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

w tym odpadów niebezpiecznych. 
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16. Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 

w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z roku 

1990. 

17. Tworzenie kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów,  

m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek 

aluminiowych, odzyskiwanie i wykorzystywanie, co najmniej 50% papieru i szkła. 

18. Stworzenie kompleksowego systemu odzysku opakowań i recyklingu materiałów 

z opakowań. 

19. Budowa zintegrowanej struktury do bezpiecznego zbierania, segregacji, transportu, 

wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (m.in. przepracowanych 

olejów, zuŜytych akumulatorów i baterii). 

20. Zewidencjonowanie urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań technicznych 

dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających 

powyŜej 50 ppm PCB/PCT (np. oczyszczania transformatorów zawierających powyŜej 

0,005% wagowych PCB). 

21. Wprowadzenie systemu ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów 

olejów odpadowych. 

22. Podejmowanie działań w celu eliminacji PCB, w tym, w pierwszej kolejności 

przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających powyŜej 5 litrów PCB  

oraz do końca 2010 r. oczyszczenie wszelkich urządzeń i instalacji zawierających te 

substancje. 

23. Rozpoczęcie budowy systemu zintegrowanej sieci zakładów przeróbki odpadów 

(powiązanej z innymi państwami Unii Europejskiej), szczególnie odpadów 

niebezpiecznych. 

24. Tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odpadów. 

25. Realizacja programu likwidacji mogilników, w których składowane są przeterminowane 

środki ochrony roślin i inne substancje niebezpieczne. 

26. Opracowanie i wdroŜenie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów 

ulegających biodegradacji. 

27. Poddawanie odpadów niebezpiecznych procesowi unieszkodliwiania, zanim zostaną one 

składowane. 

28. Zakończenie realizacji programu budowy spalarni odpadów szpitalnych. 
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29. Wycofanie z produkcji i uŜytkowania, bądź ograniczenie uŜytkowania substancji 

i materiałów niebezpiecznych reglamentowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej  

i międzynarodowe przepisy prawne (m.in. zawierających metale cięŜkie, trwałe 

zanieczyszczenia organiczne i substancje niszczące warstwę ozonową). 

30. Wprowadzenie systemu pozwoleń zintegrowanych na emisję zanieczyszczeń z instalacji z 

punktu widzenia najlepszej dostępnej techniki. 

31. WdroŜenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w 

tym prowadzenie monitoringu. 

32. Rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku    

i ponownego wykorzystania odpadów. 

 

Lata 2011-2025: 

1. Pełna przebudowa modelu konsumpcji i produkcji w kierunku poprawy efektywności 

energetycznej i surowcowej. 

2. Realizacja zobowiązań w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów ulegających 

biodegradacji. 

3. Ostateczne rozwiązanie problemu opakowań i odpadów z opakowań. 

4. Zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych 

z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Technology). 

5. Zapewnienie całkowitego unieszkodliwienia nagromadzonych odpadów niebezpiecznych; 

w szczególności rozwaŜenie celowości budowy odpowiednich instalacji w kraju lub 

wykorzystania istniejących za granicą. 

6. Sukcesywna likwidacja starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych       

i komunalnych. 

7. Kontynuacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 

oraz technologii odzysku i ponownego uŜycia odpadów. 

 

2.3. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 2010 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (art. 14, ust. 6), Wojewódzki Plan Gospodarki 

odpadami powinien stanowić część odpowiedniego programu ochrony środowiska, i być 
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tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Projekt 

planu wojewódzkiego podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw ochrony 

środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie związanym z portami       

i wodami morskimi – przez dyrektora właściwego urzędu morskiego                                   

(art. 14, ust. 7, pkt 2 ustawy o odpadach). 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego wyszczególnione 

zostały następujące cele i załoŜenia, których realizacja została przewidziana na lata 2003-

2015: 

Cele główne: 

• Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyraŜonego w PKB. 

• Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

• Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady 

zagospodarowania odpadów. 

• Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących 

w strumieniu odpadów komunalnych. 

• Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

• Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

• Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających 

przepisów prawa. 

 

Cele szczegółowe: 

• Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym 

zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008. 

• Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w województwie małopolskim  w roku 1995, zgodnie z zapisami 
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Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 dopuszcza się do składowania 

następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

• - w 2010 r. nie więcej niŜ 75%, 

• - w 2013 r. nie więcej niŜ 50%, 

• - w 2020 r. nie więcej niŜ 35%. 

• Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów 

wytwarzanych w roku 2014. 

 

Cele ogólne dla gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle na okres od 2008 

r. do 2010 r.: 

1. zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r. 

2. zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem  

 do 5% w 2010 r. 

 

Cele na okresie od 2011 r. do 2019 r.: 

1. zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2019 r. 

2. zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7%          

w 2019 r. 

 

Główne kierunki działań na lata 2008 – 2019: 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości 

odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko: 

1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe 

postępowanie z odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych 

poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia 

publiczne. 

3. Eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk,       

w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków 

publicznych. 
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Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania: 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 

gospodarki odpadami. 

3. Kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i 

biochemicznego ich przekształcania oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub 

cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów. 

5. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 

6. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

7. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych   

w ramach planów gospodarki odpadami. 

8. Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania, co 

najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a. odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

b. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

c. odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

d. tworzywa sztuczne, 

e. metale, 

f. zuŜyte baterie i akumulatory, 

g. zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h. przeterminowane leki, 
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i. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

j. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k. odpady budowlane remontowe. 

9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane 

odpady komunalne. 

10. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach 

zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których 

odpady będą kierowane. 

11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających 

surowce wtórne. 

13. Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji 

realizujących załoŜenia planów gospodarki odpadami, których celowość została 

potwierdzona analizą koszty - korzyści. 

14. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do 

przetwarzaniach tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010): 

15. kompostownie odpadów organicznych, 

16. linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

17. instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), 

18. zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

19. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie 

niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

20. Gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na wskazanych w MPGO 

zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). Dla obszarów zamieszkałych przez 

co najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania 

zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie.  

21. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposaŜenie muszą 

gwarantować realizację zakładanych dla województwa małopolskiego celów            

w zakresie gospodarowania odpadami. 
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22. Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać, co najmniej następujący zakres 

usług: 

a. mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych 

odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni, 

b. składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania, 

c. kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, 

d. sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie (opcjonalnie), 

e. zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

f. zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(opcjonalnie). 

23. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

24. Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich 

wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń. 

25. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do 

budowy i  rozbudowy ZZO. 

26. Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz 

wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów 

 

3.  PODSTAWY PRAWNE 

3.1. USTAWODASTWO POLSKIE W DZIEDZINIE GOSPODARKI O DPADAMI 

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane 

w gospodarce odpadami. Podstawowym aktem normatywnym regulującym w polskim 

systemie prawnym problematykę odpadów jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(DZ. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). Istotne zmiany do tej ustawy 

wprowadzono dnia 29 lipca 2005 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).  

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego 

rozwoju, a w szczególności z zasadą zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania 
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ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów.  

W poszczególnych rozdziałach ustawa o odpadach reguluje: kwestie związane 

z zasadami gospodarowania odpadami (rozdział II), planami gospodarki odpadami (rozdział 

III), zadaniami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

(rozdział IIIa), obowiązkami posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie 

ich transportu (rozdział IV), szczególnymi zasadami gospodarowania niektórymi rodzajami 

odpadów (rozdział V), termicznym przekształcaniem odpadów (rozdział VI), a takŜe ze 

składowaniem i magazynowaniem odpadów (rozdział VII).  

Ustawa zawiera ponadto: przepisy karne, określające odpowiedzialność za ich 

naruszenie, a takŜe załączniki zawierające: kategorie odpadów; kategorie lub rodzaje 

odpadów niebezpiecznych; składniki odpadów, które kwalifikują je jako odpady 

niebezpieczne, właściwości odpadów, które powodują, Ŝe odpady są niebezpieczne; procesy 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości 

lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii 

wraz z ich wykorzystaniem. 

PoniŜej przedstawiono obowiązujące akty prawne, które w całości lub części dotyczą 

gospodarki odpadami i stanowiły podstawę do sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Bobowa: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251                 

z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska                                      

(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), 

4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

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

z późniejszymi zmianami) – tzw. ustawa wprowadzająca,  

5) Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  

(Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami), 
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6) Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej          

(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607), 

7) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową   

(Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późniejszymi zmianami), 

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

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami), 

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   

(Dz. U. Nr 180 poz. 1495), 

10) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji    

(Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami). 

Do w/w ustaw istnieje kilkadziesiąt aktów wykonawczych. PoniŜej przedstawiono 

najwaŜniejsze z nich: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. o zakresie, czasie, 

sposobie oraz warunkach prowadzenie monitoringu składowisk odpadów                   

(Dz. U. Nr 220, poz. 1858), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym 

lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny 

(Dz. U. Nr 191, poz. 1595), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były, lub są 

wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska (Dz. U. 

Nr 96, poz. 860) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów 

odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 

oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną 

ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 

szczegółowego określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają 

zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych        

(Dz. U. Nr 103, poz. 872), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi                          

(Dz. U. Nr 219 poz. 1858), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, 

w których uznaje się, Ŝe odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi                                

(Dz. U. Nr 192, poz. 1968), 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. Nr 200, poz. 2061), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niŜ niebezpieczne 

oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 

przekształcenie (Dz. U. Nr 25, poz. 221). 

 

3.2. ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO  

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami, określa 

zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi 

zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania 

powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, a takŜe odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 1, ust. 1). 

W rozdziale pierwszym zawierającym przepisy ogólne, ustawa definiuje pojęcie 

odpadów komunalnych. Zgodnie z tą definicją przez odpady komunalne rozumie się odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych 

(art. 3, ust. 3, pkt. 4). Odpady niebezpieczne, które powstają poza gospodarstwem domowym 

(w szpitalu, szkole itp.) nie mogą być traktowane jako odpady komunalne. 

Do odpadów komunalnych w rozumieniu szczegółowych regulacji prawnych zalicza 

się odpady powstające w gospodarstwach domowych, między innymi papier, tekturę, szkło, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odzieŜ i tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, oleje             

i tłuszcze jadalne, detergenty, baterie i akumulatory, drewno, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady zmiotek wentylacyjnych.  

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek gospodarki odpadami, 

a w szczególności odpadami komunalnymi, na wszystkich szczeblach administracji 

publicznej: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym są plany gospodarki 

odpadami. Plany te słuŜą osiąganiu celów Polityki Ekologicznej Państwa.  
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Ustawa szczegółowo reguluje gospodarowanie odpadami, rozumiane jako zbieranie, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie. Podstawową zasadą obowiązującą w gospodarce 

odpadami, w tym równieŜ odpadami komunalnymi jest zapobieganie ich powstawaniu.  

Zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach, kto podejmuje działania powodujące lub mogące 

powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować               

i prowadzić tak, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 

uŜytkowania. Ponadto winien zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, 

jeŜeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów oraz zapewnić zgodne z zasadami 

ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec 

lub, których nie udało się poddać odzyskowi. 

W art. 6 na wytwórców odpadów nakładany jest obowiązek stosowania takich 

sposobów produkcji lub form usług, surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 

odpadów lub pozwalają utrzymać na moŜliwie najniŜszym poziomie ich ilość, a takŜe 

ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi. 

Zgodnie z art. 7 posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami           

w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska 

oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności, posiadacz odpadów winien 

poddać odpady odzyskowi, a jeśli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie 

jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te naleŜy 

unieszkodliwić w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 

odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak 

unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie        

w inny sposób było niemoŜliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych, bądź ekonomicznych. 

W pierwszej kolejności odpady powinny być poddawane odzyskowi  

lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając 

najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliŜej połoŜonych miejsc, w 

których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.  

Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych oraz komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi  
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lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone,  

w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii,  

lub w miejscach najbliŜej połoŜonych od miejsca ich wytworzenia. MoŜna tego dokonać 

równieŜ na obszarze innego województwa, jeŜeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów 

do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej w/w wymagania 

lub miejsca przeznaczonego do tego samego odzysku jest mniejsza niŜ odległość do instalacji 

lub miejsca, połoŜonego na obszarze tego samego województwa (art. 9, ust. 1-3). 

Posiadacz odpadów moŜe je przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym 

odpowiednie zezwolenie (art. 25 ust. 2). Wyjątkiem są osoby fizyczne (art. 33 ust. 2) 

oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którym moŜna przekazywać 

określone rodzaje odpadów i które mogą wykorzystywać je na własne potrzeby 

bez zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku. Z uzyskania określonego 

rodzaju zezwoleń zwolnione są równieŜ podmioty, o których mowa w art. 31 ust.1, art. 32 

ust.1 oraz w art. 33 ust.1a i 4, a takŜe wytwórcy odpadów, którzy transportują wytworzone 

przez siebie odpady lub zbierają wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia. 

Zwolnienia wynikają równieŜ z przepisów wykonawczych.3 

W ustawie o odpadach wymagania związane z uzyskaniem zezwolenia 

na wytwarzanie odpadów oraz składaniem informacji na temat wytworzonych 

i zagospodarowanych odpadów regulują przepisy zawarte w art. 17-24. Wymagania 

dotyczące uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  

i transportu odpadów przedstawione są w art. 28, a wymagania dotyczące zezwoleń 

na działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zamieszczone zostały 

w art. 26-27. 

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi dotyczące 

ich termicznego przekształcania, składowania i magazynowania oraz szczególne zasady 

postępowania z niektórymi rodzajami odpadów. 

Odpady komunalne, podobnie jak inne rodzaje odpadów mogą podlegać termicznemu 

przekształceniu. Przekształcenie to moŜe się odbywać w specjalnych spalarniach lub 

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności     

(Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154) 
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współspalarniach odpadów komunalnych. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych 

i niebezpiecznych stanowi proces unieszkodliwiania D 10. Spalarnie i współspalarnie 

powinny być zaprojektowane, wybudowane, wyposaŜone i uŜytkowane w sposób 

zapewniający jak najmniejszą szkodliwość dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Osoba 

zarządzająca spalarnią lub współspalarnią odpadów, przed przyjęciem odpadów do ich 

termicznego przekształcenia, jest obowiązana do określenia ilości odpadów, sprawdzania 

zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów 

(art.44). 

 

3.3. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 

Komunalne osady ściekowe w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia  

27 kwietnia 2001 r. ( z późniejszymi zmianami) 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 

(art. 3, ust. 3, pkt. 2). 

 

3.4.ODPADY PRZEMYSŁOWE  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (z późniejszymi zmianami) ściśle nie 

definiuje pojęcia odpadów przemysłowych. Niemniej moŜna stwierdzić, iŜ są to odpady 

powstające  

w związku z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej (produkcyjnej, 

budowlanej, usługowej itp.), a takŜe odpady niebezpieczne powstające poza gospodarstwem 

domowym. 

W katalogu odpadów, wyróŜniono następujące tego typu odpady: z przemysłu rolno-

spoŜywczego, energetycznego, z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. Ponadto 

odpady pochodzące z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 

chemii nieorganicznej i organicznej, z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok 

ochronnych, kitu, kleju i farb drukarskich. 

Do odpadów przemysłowych zaliczyć moŜna równieŜ odpady ze specjalnych gałęzi 

przemysłu, a w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów, odpady 
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z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych, odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych 

materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŜelaznych oraz odpady z produkcji 

powłok ochronnych. 

Odpady przemysłowe, podobnie jak komunalne oraz inne, podlegają ogólnym 

zasadom gospodarowania, wymogom ochrony środowiska, a takŜe planom gospodarki 

odpadami.  

Zakłady przemysłowe oraz podmioty podejmujące działania powodujące powstanie 

odpadów przemysłowych, powinny takie działania planować, projektować i prowadzić w taki 

sposób, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne 

oddziaływania na środowisko, zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, 

jeŜeli nie udało się zapobiec ich powstaniu oraz zapewnić zgodne z zasadami ochrony 

środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec  

lub, których nie udało się poddać odzyskowi. 

Podobnie jak inne rodzaje odpadów, równieŜ odpady przemysłowe mogą zostać 

poddane przekształceniom termicznym w specjalnie do tego przygotowanych spalarniach. 

Wytwórca odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (art. 17, ust. 1) jest  

obowiązany do: 

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

jeŜeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyŜej 0,1 Mg rocznie, 

2) przedłoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeŜeli wytwarza odpady niebezpieczne  

w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyŜej 5 Mg rocznie innych niŜ niebezpieczne. 

W przypadku, gdy wytwórca odpadów wytwarza powyŜej 1 Mg odpadów 

niebezpiecznych rocznie lub powyŜej 5 tys. Mg odpadów innych niŜ niebezpieczne rocznie,    

a odpady te powstają w związku z eksploatacją instalacji to jest on obowiązany do uzyskania 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 17, ust. 2). PowyŜszych przepisów nie stosuje się 

do odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk 

Ŝywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku powaŜnej awarii lub powaŜnej awarii 

przemysłowej (art. 17, ust. 5). 

Wytwórca odpadów powstałych w wyniku powaŜnej awarii przemysłowej jest 

obowiązany do przedłoŜenia staroście właściwemu ze względu nas miejsce powstania 
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odpadów z tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez względu na ich ilość, w terminie 30 dni  

od dnia wystąpienia awarii (art. 17a, ust. 1). 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej  

i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów 

niebezpiecznych (art. 36, ust. 1). W przypadku wytwórcy odpadów ewidencja ta powinna 

obejmować miejsce przeznaczenia odpadów, a w przypadku posiadacza odpadów, który 

prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – powinna 

obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a takŜe dane o ich pochodzeniu                 

(art. 36, ust. 2). Z tego obowiązku zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych, a takŜe 

osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują 

odpady na własne potrzeby (art. 36, ust. 2-3).  

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów, 

prowadzonej dla kaŜdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu               

(art. 36, ust. 4). Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów prowadzi 

ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadów (art. 36, ust. 5). 

Wytwórca odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany sporządzić na 

formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach słuŜących do odzysku  

i unieszkodliwiania tych odpadów oraz jest obowiązany przekazać to zestawienie 

marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału  

za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37, ust. 1 i 3). Dane te tworzą wojewódzką bazę danych 

(„Wojewódzki System Odpadowy”) o wytwarzanych przez poszczególne podmioty 

gospodarcze odpadach przemysłowych. Jest ona elementem „Zintegrowanego Systemu 

Odpadowego”. 

 

3.5. ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Odpadom niebezpiecznym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (z 

późniejszymi zmianami) poświęca znaczną część przepisów. Regulują one w głównej mierze 

sposób zbierania, magazynowania i transportu tych odpadów. Zwracają uwagę na obowiązki 
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posiadacza takich odpadów oraz na działania i naruszające zasady gospodarowania nimi.  

Odpady niebezpieczne w rozumieniu w/w ustawy są to odpady: 

1) naleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do 

ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 

4 do ustawy, lub 

2) naleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 

do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do 

ustawy oraz posiadające, co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 

4 do ustawy(art. 3 ust.2); w załączniku nr 3 przywołanej powyŜej ustawy, określono 

ponadto składniki odpadów, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne.  

Odpady uznawane za niebezpieczne posiadają szczególne właściwości 

m.in. wybuchowość substancji, łatwopalność, stopień draŜnienia wywołujący stany zapalne 

skóry, toksyczność, rakotwórczość, mutagenność, ekotoksyczność, a takŜe stopień 

szkodliwego działania na rozrodczość. Do składników toksycznych wchodzących w skład 

odpadów niebezpiecznych zalicza się przede wszystkim takie związki i pierwiastki 

chemiczne, jak: beryl, związki chromu, związki kobaltu, selen i jego związki, arsen, ołów 

i jego związki, nieorganiczne związki fluoru, cyjanki, organiczne związki siarki, etery, 

węglowodany i ich związki z tlenem, azotem lub siarka oraz wiele innych.  

Do odpadów niebezpiecznych, wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych 

zalicza się następujące ich rodzaje: 

• Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*), 

• Detergenty zawierające substancje niebezpieczne (kod 20 01 29*), 

• Odczynniki fotograficzne (kod 20 01 17*), 

• Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i Ŝywice zawierające substancje 

niebezpieczne (kod 20 01 27*), 

• Kwasy i alkalia (kod 20 01 14*), 

• Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*), 

• Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 20 01 31*), 

• Oleje i tłuszcze (kod 20 01 26*), 

• Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) (kod 20 01 19*), 

• ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niŜ wymienione (kod 20 01 35*), 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

41 

• Drewno zawierające substancje niebezpieczne (kod 20 01 37*), 

• Urządzenia zawierające freony (kod 20 01 23*), 

• Rozpuszczalniki (kod 20 01 13*). 

Wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej 

największą grupę stanowią: oleje odpadowe 13 02 i odpady ciekłych paliw 13 07, a takŜe 

odpady z grupy 16 (odpady nie ujęte w innych grupach) oraz 17 (odpady  

z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). 

Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są równieŜ w większości odpady medyczne 

i weterynaryjne. 

 

3.6. OPŁATY I KARY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (z późniejszymi 

zmianami) ustanawia opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w tym równieŜ w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za składowanie 

lub magazynowanie odpadów. Wysokość opłaty za składowanie odpadów zleŜy od ilości 

i rodzaju składowanych odpadów, z tym, Ŝe wysokość opłaty podwyŜszonej takŜe od czasu 

składowania odpadów. Kara pienięŜna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie 

warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją. Wysokość administracyjnej kary 

pienięŜnej zaleŜy od ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz 

czasu ich składowania lub magazynowania.  

Opłaty pienięŜne są ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska – w tym 

wypadku posiadaczy odpadów – na rachunek właściwego ze względu na miejsce korzystania 

ze środowiska urzędu marszałkowskiego, natomiast administracyjne kary pienięŜne na 

rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzję w przedmiocie 

wymierzenia kary. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W określonych w ustawie przypadkach podmiot korzystający ze środowiska ponosi 

opłaty podwyŜszone (art. 293, ust. 1- 5). 

Kary pienięŜne, wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej  

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za naruszenie warunków decyzji 
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zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub decyzji określającej miejsce 

i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach (art. 298). 

Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju  

i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję 

eksploatacji składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej 

miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej 

stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za kaŜdą dobę składowania (art. 309, 

ust. 2). 

Ustawa o odpadach przewiduje natomiast odpowiedzialność karną za określonego 

rodzaju czyny, związane między innymi z: niezgodnym z wymaganiami składowaniem 

odpadów, prowadzeniem działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku  

lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia, zarządzania składowiskiem 

odpadów w sposób naruszający obowiązki przewidziane w ustawie. Kary przewidziane  

w przepisach karnych ustawy o odpadach to: kara aresztu lub grzywny. 

 

3.7. OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organami administracji 

odpowiedzialnymi za sprawy ochrony środowiska są: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

starosta, wojewoda oraz minister właściwy do spraw środowiska (od 1 stycznia 2008 r. takŜe 

sejmik województwa oraz marszałek województwa). 

Wojewoda był właściwy w sprawach związanych z przedsięwzięciami mogącymi 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz z eksploatacją instalacji na terenach zakładów 

zaliczanych do tych przedsięwzięć oraz dotyczących przedsięwzięć i zadań na terenach 

zamkniętych. Od 1 stycznia 2008 roku organem właściwym w wyŜej wymienionych 

sprawach, za wyjątkiem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, będzie marszałek 

województwa. Sprawy dotyczące terenów zamkniętych nadal są administrowane przez 

wojewodę. 

W sprawach określonych w art. 378 ust. 1 Prawa ochrony środowiska organem 

właściwym jest starosta. 

W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne wójt, 
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burmistrz, czy prezydent miasta jest organem właściwym w sprawach wydawania decyzji, 

przyjmowania wyników pomiarów, przyjmowania zgłoszeń instalacji, z której emisja nie 

wymaga zezwolenia (art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska).  

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje 

kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska  

w zakresie objętym właściwością tych organów.  

Wszystkie wyŜej omówione organy, mogą upowaŜnić do wykonywania funkcji 

kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, 

miejskich, gminnych lub funkcjonariuszy straŜy gminnych. Wymienione organy lub osoby 

przez nieupowaŜnione są uprawnione do występowania w charakterze oskarŜyciela 

publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są 

umoŜliwi ć przeprowadzenie kontroli oraz udzielić pisemnych lub ustnych informacji 

w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego (art. 379). 

 

Minister właściwy do spraw środowiska jest organem ochrony środowiska właściwym 

w sprawach oceny oddziaływania na środowisko dla planów i programów,  

o których mowa w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, w stosunku do postępowań 

prowadzonych przez centralny organ administracji rządowej W stosunku do pozostałych 

postępowań właściwy jest wojewoda (art. 381). 

Do osiągnięcia celów załoŜonych w Polityce Ekologicznej Państwa, a takŜe 

stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku 

unieszkodliwienia odpadów, opracowane są plany gospodarki odpadami. 

Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje krajowy plan gospodarki 

odpadami, który jest następnie uchwalany przez Radę Ministrów. Zarząd województwa, 

powiatu i gminy oraz wójt lub burmistrz/prezydent miasta opracowuje odpowiednio projekt 

wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami. Minister właściwy 

do spraw środowiska oraz wymienione zarządy składają, co dwa lata, odpowiednio Radzie 

Ministrów, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdania z realizacji 

planu gospodarki odpadami (art. 14 ustawy o odpadach) 

 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji 

od 1 stycznia 2008 r. przez marszałka województwa dla przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko oraz gdy dotyczy eksploatacji instalacji na terenach zakładów 

zaliczanych do tych przedsięwzięć, natomiast dla pozostałych przedsięwzięć jest 

zatwierdzony przez starostę.  

 Marszałek i starosta zatwierdzają program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po 

zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymóg zasięgnięcia przez 

starostę opinii prezydenta miasta nie dotyczy miast na prawach powiatu. Kopię decyzji 

marszałek lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa, wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta       

(art. 19 ust. 6).  

 W wypadku, gdy wytwórca odpadów niebezpiecznych narusza przepisy ustawy 

lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami, właściwy 

organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, które w razie niezastosowania się 

do zaleceń mogą doprowadzić do wstrzymania decyzji w zakresie objętym programem 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, co nie powoduje obowiązku usunięcia skutków 

prowadzonej działalności na koszt wytwórcy odpadów niebezpiecznych.  

 Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami przedkłada się marszałkowi (dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa        

w art. 378 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska) lub staroście, według właściwości 

miejsca wytwarzania odpadów. Podobnie jest w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów. 

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. 

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji przez marszałka województwa dla 

przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, dla pozostałych przedsięwzięć – przez starostę po zasięgnięciu opinii wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Obowiązek zasięgnięcia opinii prezydenta miasta przez 

starostę nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

W zakresie zbierania lub transportu opadów, dany podmiot jest obowiązany uzyskać 

zezwolenie, które wydaje starosta. Starosta przekazuje kopię tej decyzji marszałkowi 

województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
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Posiadacz odpadów, który uzyskuje zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, ale narusza 

przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, jest wzywany przez organ 

do zaniechania naruszeń, a jeśli mimo wezwania nie dostosuje się do zaleceń, właściwy organ 

cofa to zezwolenie bez odszkodowania (art. 30). 

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, 

unieszkodliwiania, zbierania, lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeŜeli posiada pozwolenie  

na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi. JeŜeli miejsce działalności jest inne niŜ miejsce wytwarzania odpadów, 

właściwy organ wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zasięga opinii wójta, burmistrza  

lub prezydenta miasta (art. 31, ust. 1 i 4). 

Posiadacz odpadów (za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych, osób 

fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują 

odpady na własne potrzeby) jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej 

ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych i jest 

zobowiązany na Ŝądanie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce 

wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów do przedłoŜenia ewidencji odpadów. 

Ewidencja prowadzona przez wytwórcę odpadów (art. 36 ust 1a, pkt 1) powinna obejmować 

miejsce przeznaczenia odpadów, zaś przez posiadacza odpadów (art. 36 ust 1a, pkt 2), który 

prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania sposoby gospodarowania 

odpadami oraz dane o ich pochodzeniu. Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie 

transportu odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu. 

Pewne odstępstwa od tych zapisów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma 

obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 

przedsiębiorców, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152 

poz. 1735).  
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3.8. DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA DO WYMOGÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ 

Jednym z podstawowych warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było 

przejęcie całego jej dorobku prawnego (acquis communautaire) i wdroŜenie jego wymagań   

w praktyce. Wymóg ten dotyczy uregulowań zawartych w dyrektywach i decyzjach, nie 

dotyczy natomiast rozporządzeń, które od 1 maja 2004 r. bezpośrednio obowiązują równieŜ 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąc element naszego porządku prawnego. 

Prawodawstwo Unii Europejskiej określa ogólne ramy prawne i zasady gospodarki 

odpadami. Zadaniem krajów członkowskich jest transponowanie i wdraŜanie postanowień 

dyrektyw UE do prawodawstwa krajowego. Podstawowym załoŜeniem gospodarki odpadami 

w Unii Europejskiej jest istnienie odpowiedniego systemu zarządzania  

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a takŜe odpowiedniej infrastruktury 

umoŜliwiającej bezpieczne zbieranie, sortowanie, transport, recykling, odzyskiwanie 

materiałów i energii z odpadów oraz unieszkodliwianie wszystkich rodzajów wytwarzanych 

odpadów. 

Podstawowym, unijnym aktem prawnym dotyczącym gospodarowania odpadami jest 

Dyrektywa ramowa nr 75/442/EWG. Dyrektywa ta ustanawia definicje, zasady  

i procedury dotyczące odpadów oraz osadza gospodarkę odpadami w określonych ramach 

instytucjonalnych. 

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku  

lub usuwania odpadów w sposób niezagraŜający Ŝyciu ludzkiemu i niepowodujący szkód 

w środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić zakaz wyrzucania, zwałki 

i niekontrolowanych wysypisk odpadów. 

Dyrektywa ramowa opisuje odnoszącą się do gospodarowania odpadami hierarchię 

działań technicznych od najbardziej korzystnych do najmniej poŜądanych. Kładzie 

szczególny nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich produkcji. 

Na drugim miejscu umiejscawia ich utylizację. Składowanie odpadów wymienia jako 

czynność najmniej poŜądaną. Stanowi ono jednakŜe nieodzowny element wszystkich 

systemów gospodarowania odpadami. ZałoŜenia dyrektywy ramowej sugerują,  

iŜ składowanie naleŜy w miarę moŜliwości ograniczać, Ŝe naleŜy wszystkie odpady poddawać 

recyklingowi, powtórnemu przetworzeniu, lub przetworzyć na tyle,  
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by zminimalizować potrzebę wykorzystania przestrzeni na składowiskach oraz potencjalne 

zagroŜenia płynące z takiego składowania. 

Ponadto zgodnie z dyrektywą ramową kraje członkowskie są zobligowane  

do zmniejszania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko poprzez promowanie 

rozwoju czystszych technologii, poprawy procesów produkcyjnych i technik 

unieszkodliwiania. Muszą one takŜe zachęcać do odzysku, w tym wykorzystywania odpadów 

jako źródeł energii. 

 Zgodnie z omawianą dyrektywą, właściwe organy administracji publicznej są 

zobowiązane opracować programy gospodarowania odpadami, obejmujące takie elementy jak 

rodzaj, ilość i pochodzenie odpadów przeznaczonych do odzysku lub usunięcia, określenie 

odpowiednich terenów lub urządzeń słuŜących usuwaniu odpadów i specjalne postanowienia 

dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów. Plany gospodarki odpadami mogą takŜe 

określać osoby oraz koszty i środki wykorzystywane do stymulowania działań w zakresie 

racjonalizacji zbiórki, sortowania i unieszkodliwiania odpadów.  

Zgodnie z zapisami dyrektywy organy administracji publicznej powinny wydawać 

stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Według zasady „zanieczyszczający płaci” koszty zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów muszą być ponoszone przez posiadacza, w tym takŜe wytwórcę 

odpadów (Źródło: „Poradnik, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” 2002). 

 Drugą, najistotniejszą dyrektywą unijną jest dyrektywa o składowaniu odpadów 

nr 99/31/UE. Określa ona wymogi techniczne i dotyczące zarządzania operacjami 

składowania. Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie minimalnych wymagań  

w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie na składowiskach w UE, w celu 

zapobiegania lub redukcji moŜliwych ujemnych oddziaływań na środowisko, wynikających    

z emisji do powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a takŜe jakiegokolwiek 

ryzyka dla ludzkiego zdrowia przez cały okres eksploatacji składowiska. Cel ten ma zostać 

osiągnięty poprzez spełnienie surowych wymagań eksploatacyjnych  

i technicznych. 

Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do podejmowania szeregu działań 

prowadzących do spełnienia tego celu, w tym do obróbki odpadów przed składowaniem, 
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wykluczenia współskładowania (mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami), 

prowadzenia monitoringu w trakcie eksploatacji i po zamknięciu, i rekultywacji składowiska. 

Zgodnie z omawianą dyrektywą kraje członkowskie muszą takŜe przygotować 

i wdroŜyć krajowe strategie prowadzące do zredukowania ilości składowanych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, aby osiągnąć określone cele  

oraz przygotowywać plany naprawcze dla istniejących składowisk w celu dostosowania ich 

do wymogów stawianych przez dyrektywę. 

Kraje członkowskie muszą zapewnić, Ŝe dotychczas eksploatowane składowiska 

zostaną zamknięte, jeśli nie spełnią w określonym czasie wymogów tej dyrektywy, 

a wszystkie nowo powstające składowiska muszą w pełni odpowiadać jej załoŜeniom. Kraje 

Unii Europejskiej są takŜe zobligowane do przekazywania (co trzy lata) Komisji raportów 

omawiających wdraŜanie wymagań dyrektywy. 

Dyrektywa określa równieŜ wymagania stawiane wszystkim typom składowisk, 

definiowanych jako miejsca unieszkodliwiania odpadów, poprzez ich deponowanie  

na lub w gruncie, w tym: wymagania dotyczące lokalizacji, projektowania, monitoringu 

i eksploatacji. Ponadto określono w niej standardową procedurę przyjmowania odpadów na 

składowiska, mającą na celu unikanie wszelkich zagroŜeń środowiskowych oraz listę 

odpadów, które nie mogą być przyjmowane na składowiska. 

 

3.9. OKRESY PRZEJŚCIOWE 

Polski system prawny od roku 1991 powoli dostosowywany był do regulacji unijnych. 

Podpisany 16 grudnia 1991 r. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między 

Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 

Członkowskimi, z drugiej strony, zawierał zobowiązanie strony polskiej  

do powstrzymania się od ustanawiania nowych przepisów, które byłyby niezgodne  

z normami unijnymi.  

Rzeczywisty proces dostosowywania polskich przepisów prawa ochrony środowiska 

do prawnych standardów wypracowanych w Unii Europejskiej był szczególnie widoczny 

w latach 1999 – 2001. Dostosowanie objęło: prawo horyzontalne, ochronę przyrody, jakość 

wód, ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i ocena ryzyka, jakość powietrza, hałas 
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z urządzeń, chemikalia i organizmy modyfikowane genetycznie, bezpieczeństwo jądrowe, 

ochronę przed promieniowaniem i gospodarkę odpadami. 

Rozdział negocjacyjny zatytułowany „Środowisko” zamknięto podczas sesji 

Konferencji Akcesyjnej w dniu 26 października 2001 r. Wówczas Unia Europejska 

zaakceptowała 9 wniosków o okresy przejściowe. W zakresie gospodarki odpadami Polska 

uzyskała okresy przejściowe, (czyli dodatkowy czas na dostosowanie krajowych regulacji) 

w odniesieniu do następujących dyrektyw unijnych: 

• Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 5-letni okres 

przejściowy (do 31.12. 2007 r.); 

• Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów 10-letni okres przejściowy   

(do 01. 07. 2012r. ); 

• Rozporządzenie 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów 

w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar 5 - letni okres przejściowy     

(do 31.12.2007 r.) dla niektórych grup odpadów przeznaczonych do odzysku 

z tzw. „zielonej listy” dla wybranych odpadów przeznaczonych do odzysku 

z tzw. „pomarańczowej listy” z moŜliwością przedłuŜenia do 2012 r. po uprzednim 

uzasadnieniu w odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych („zielona lista”)  

oraz grupy odpadów z „listy Ŝółtej”. 

 

 NaleŜy zaznaczyć, iŜ w Polsce jako państwie członkowskim UE bezpośrednie 

zastosowanie znajdują rozporządzenia unijne zastępujące z mocy prawa niezgodne z nimi 

ustawowe przepisy krajowe. Istotna część unijnego prawa ochrony środowiska znajduję się 

właśnie w rozporządzeniach. 

 

4. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI 

 Zgodnie z ustawą o odpadach odpady komunalne definiuje się jako: „odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Odpady niebezpieczne powstające na terenie tzw. obiektów uŜyteczności publicznej nie są 

odpadami komunalnymi. 
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Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością 

bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty uŜyteczności 

publicznej (infrastruktury). 

Z uwagi na skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania 

wyróŜnia się następujące odpady występujące w strumieniu odpadów komunalnych: 

• odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych (zabudowa 

wielorodzinna, domy jednorodzinne); 

• odpady z obiektów uŜyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, 

szkolnictwo, lecznictwo otwarte i szpitale); 

• odpady z terenów otwartych, takie jak: 

− uliczne z koszy, zmiotki, 

− z placów targowych, 

− z cmentarzy, 

− zieleni miejskiej, 

 

4.1. SYSTEM GROMADZENIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYC H NA 

TERENIE GMINY BOBOWA 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 

obowiązek zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości spoczywa na 

właścicielu, bądź zarządcy nieruchomości. Zadania właścicieli nieruchomości w odniesieniu 

do odpadów nie uległy istotnym zmianom. Ustawa nowelizująca wprowadza jedynie drobne 

modyfikacje brzmienia art.5 ust.1. Jak dotychczas do zadań właściciela nieruchomości naleŜy: 

wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                        

i technicznym. Nowe brzmienie przyjął pkt 2 w ust. 1 art. 5 i zgodnie z nim zbieranie 

powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi być zgodne z wymogami 

określonymi w regulaminie. 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Rada Gminy w Bobowej dnia 27.02.2006 

roku uchwaliła szczegółowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy. 

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 
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Zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

regulamin powinien zawierać: 

1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

obejmujące: 

• prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 

niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

• uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

słuŜących do uŜytku publicznego, 

• mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2. rodzaj i minimalną pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

• średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

• liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3. częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku 

publicznego, 

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, 

5. inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami, 

6. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  

przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku, 

7. wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym takŜe zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach, 

8. wyznaczone obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania. 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

52 

Zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest metodą „donoszenia” poprzez 

punkty gromadzenia odpadów komunalnych oraz metodą „odbioru bezpośredniego”. Na 

terenie nieruchomości w obrębie Gminy Bobowa, wszystkie pojemniki na odpady oraz worki 

z wyselekcjowanymi odpadami są ustawione w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla 

firmy zajmującej się ich odbiorem.  

Odbiór odpadów z nieruchomości powinien odbywa się bez konieczności otwierania 

wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, pojemniki wystawiane są 

w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę, drogę przed wejściem na 

teren nieruchomości. 

W przypadku, gdy na terenie nieruchomości powstają odpady inne niŜ komunalne, są 

one gromadzone oddzielnie. 

Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji są w miarę 

moŜliwości kompostowane we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do ustawienia przed 

lokalem pojemników do gromadzenia odpadów, oraz odpowiadają za ich opróŜnienie               

i czystość obok pojemnika. Są równieŜ zobowiązani do zagospodarowania powstających 

odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, prowadzenia odpowiedniej 

dokumentacji w tym zakresie, a takŜe podpisania umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 

mającym stosowne zezwolenie. Na Ŝądanie Urzędu Miejskiego w Bobowej powinni oni 

przedłoŜyć dokumentacje w tym zakresie 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące do 

uŜytku publicznego wg regulaminu utrzymania i porządku gminie Bobowa są objęci 

obowiązkiem ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego 

ich opróŜniania. Powinny one być ustawione w miejscu umoŜliwiającym łatwy dostęp do nich 

w celu ich opróŜniania i nie mogą być przyczyną utrudnień i uciąŜliwości sąsiadów                  

i uŜytkowania dróg. 

Za czystość i porządek wokół miejsca, na którym są umieszczone urządzenia do 

gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości. Właściciel 

nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim stanie technicznym         

i sanitarnym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powstawania 

zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników. 
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Organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez plenerowych na terenie Gminy Bobowa są 

zobowiązani do wyposaŜenia terenu w niezbędną ilość urządzeń do gromadzenia odpadów 

stałych oraz usunąć te odpady najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu imprezy. 

Powinni oni równieŜ wyposaŜyć teren w niezbędna ilość szalet przenośnych oraz 

zobowiązani są zawrzeć umowy z przedsiębiorcami uprawnionymi do dostarczania 

pojemników i szalet oraz do ich opróŜniania i uprzątnięcia. 

Zgodnie z zasadą bliskości wynikającą z ustawy o odpadach, niesegregowane odpady 

komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady 

ściekowe powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego 

województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania 

najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliŜej połoŜonych od miejsca 

ich wytworzenia. Odzysk lub unieszkodliwianie wyŜej wymienionych odpadów poza 

obszarem województwa moŜe się odbywać, jeśli odległość od miejsca wytwarzania odpadów 

do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania 

najlepszej dostępnej techniki lub technologii, lub miejsca przeznaczonego do tego samego 

odzysku jest mniejsza niŜ odległość do instalacji lub miejsca, połoŜonego na obszarze tego 

samego województwa.  

Przedsiębiorca odbierający odpady gromadzone nieselektywnie zobowiązany jest 

odbierać wszystkie posegregowane rodzaje odpadów, w tym równieŜ powstające 

w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz odpady z remontów. Przedsiębiorca ten obowiązany jest ponadto 

do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Dodatkowo podmioty zajmujące się transportem odpadów niebezpiecznych zobowiązane są 

do przestrzegania przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. Ponadto 

przedsiębiorcy odpowiedzialni za transport, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych 

winni stosować się do szczegółowych warunków wynikających z rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania      

z odpadami opakowaniowymi. 

 Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich 

usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich 

przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny, 
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a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić 

etap krótkotrwały i przejściowy. 

Wymogi odnośnie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów, z uwzględnieniem 

moŜliwości ich segregacji, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki    

i ich usytuowanie. 

Decyzje wydawane przedsiębiorcom na działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości nakładają określone obowiązki o charakterze 

formalno-prawnym i technicznym na tych przedsiębiorców. Są oni zobligowani do ich 

przestrzegania pod rygorem cofnięcia decyzji. Przedsiębiorca prowadzący działalność            

w zakresie zbierania i transportu odpadów musi uzyskać stosowne zezwolenie. Zezwolenie na 

tego rodzaju działalność wydaje starosta (art. 28 ust. 1-2 ustawy o odpadach) 

 Na terenie Gminy Bobowa funkcjonują dwa podmioty posiadające zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu i zabierania odpadów: 

 

� Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila, Bobowa 

� Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane „KOMBUD” Spółka z o. o., CięŜkowice. 

  

Gmina Bobowa, Zarządzeniem Wójta  Nr 31/06 z dnia 5  sierpnia 2006 roku, określiła 

i podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie.  

Na terenie Gminy Bobowa jest tylko jedna firma Usługi Transportowe i Komunalne 

Marek Szpila (stan na dzień 12 stycznia 2009 r.), która podpisała umowę z Urzędem 

Miejskim w Bobowej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 

z późniejszymi zmianami).   Firma ta została wybrana na zasadzie przetargu organizowanego 

przez Urząd Miejski w Bobowej na 2009 r. Sytuacja ta wyglądała podobnie w poprzednich 

latach, z wyjątkiem roku 2007, kiedy to przetarg na odbiór odpadów na terenie Gminy 

Bobowa uzyskała firma EMPOL- Przedsiębiorstwo usług komunalnych z Tymanowej. 
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Część mieszkańców Gminy Bobowa podpisała umowy indywidualne odnośnie 

odbioru odpadów. Firmą odbierającą odpady na podstawie umów indywidualnych na terenie 

Gminy Bobowa jest Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane „KOMBUD” Sp z o.o. oraz 

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila. 

 

Tabela 5.  Ilość umów na odbiór odpadów komunalnych w miejskim i indywidualnym systemie 
zbiórki. 

Rodzaj umowy 2007 2008 

Umowa z Urzędem Miejskim w Bobowej 1688 1708 

Umowy indywidualne 47 56 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

Z danych wynika, Ŝe w 2007 roku, około 97,2% gospodarstw podpisała umowy           

z Urzędem Gminy na odbiór odpadów komunalnych, a tylko ok. 2,7% związało się z umową 

indywidualną. W 2008 roku sytuacja była bardzo zbliŜona. 96,8% gospodarstw związało się 

umową z Urzędem Gminy, a 3.1% podpisało umowy z odbiorcami indywidualnymi.  

 Nieznaczny wzrost ilości zawieranych umów z odbiorcami indywidualnymi w latach 

2007-2008 moŜe być spowodowany brakiem dokładności danych, jednak w celu bardziej 

dokładnego określenia tendencji wzrostowej naleŜałoby powtórzyć takie zestawienie               

z uwzględnieniem danych na 2009 rok. 

Gmina Bobowa oraz firmy wywozowe wdroŜyły system selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 100% gospodarstw domowych objętych jest zbiórka. 

 Selektywna zbiórka odpadów, w tym komunalnych, jest podstawowym elementem 

racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Zorganizowaną zbiórką objęto następujące 

odpady: 

• szkło 

• plastik 

• metal 

• makulaturę 

 

 Odpady nienadające się do segregacji znajdują się w osobnych workach i są odpadami 

suchymi, niewydzielającymi Ŝadnego zapachu. 
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 W ramach selektywnej zbiórki odpadów wykorzystano system kolorowych worków, 

gdzie: 

 

 Kolor zielony oznacza odpady szklane 

 

 Kolor czerwony oznacza odpady metalowe 

 

 Kolor Ŝółty oznacza odpady plastikowe 

 

 Kolor czarny oznacza odpady niesegregowalne 

 

Zbiórka na podstawie umów z Urzędem Miejskim w Bobowej 

Zbiórka surowców wtórnych jest prowadzona w rejonach zabudowy jednorodzinnej     

w systemie u „źródła” oraz w rejonach zabudowy wielorodzinnej w systemie 

„w sąsiedztwie”.  Na terenie Gminy Bobowa zorganizowane są 4 punkty wyposaŜone w 

kontenery KP-7 o pojemności 4m3 zlokalizowane obok szkół i cmentarzy. Gospodarstwa 

domowe objęte są zbiorem odpadów komunalnych metodą „zbioru bezpośredniego”. W tym 

celu wykorzystywanych jest 10 pojemników 110 litrowych oraz worki foliowe. 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej są zaopatrywani w odpowiednio oznakowane, 

kolorowe worki foliowe oraz informowani (poprzez ulotki informacyjno-edukacyjne lub 

bezpośrednio przez pracowników firm wywozowych) o sposobie i terminie zbiórki surowców 

wtórnych.  

W ramach umów z Urzędem Miejskim, kaŜde gospodarstwo domowe dokonuje 

bezpośrednio u Sołtysa lub w kasie Urzędu Miejskiego opłat za odbiór odpadów 

komunalnych w systemie kwartalnym. Na jedną decyzję przypada 10 worków rocznie. Worki 

zawierają logo firmy oraz informację, dla jakich dokładnie odpadów jest przeznaczony.   

 System workowy” dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych i nie uwzględnia 

przedsiębiorstw.  

Odpady w workach gotowe do odbioru są wystawiane na najbliŜszej przejazdowej 

drodze gminnej, lub powiatowej. 
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Stałe odpady komunalne w tym segregowalne są odbierane zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie z podmiotem odbierającym, jednak nie rzadziej niŜ raz na miesiąc, 

według ustalonego harmonogramu. 

 

Sołectwa:  Bobowa, Brzana, Berdechów: 

6 stycznia, 3 luty, 3 marca, 7 kwietnia,5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września,         

6 października, 3 listopada, 1 grudnia. 

 

Sołectwa: Siedliska, Sędziszowa, StróŜna: 

7 stycznia, 4 luty, 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia,  2 września,        

7 października, 4 listopada, 2 grudnia. 

 

Sołectwa: Wilczyska, Jankowa: 

8 stycznia, 5 luty, 5 marca,  2 kwietnia,  7 maja,  4 czerwca,  2 lipca, 6 sierpnia, 3 września,    

1 października, 5 listopada, 3 grudnia 

 

Stałe odpady komunalne z jednostek podległych miastu i gminie, jak i odpady z koszy 

ulicznych są wywoŜone raz w tygodniu. 

 Worki odbierane są przez firmę Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila są 

odwoŜone na składowisko odpadów „Nova” w Nowym Sączu, składowisko odpadów             

w Tarnowie, do Zakładu Gospodarki Komunalnej Organizacji Odzysku BIOSYSTEM S.A 

lub do przedsiębiorstwa obrotu surowcami wtórnymi SURPAP s.c. 

W niniejszym opracowaniu dopuszcza się moŜliwość wprowadzenia na terenie Gminy 

Bobowa, kaŜdego innego systemu selektywnej zbiórki, jeśli będzie on efektywniejszy. 

 

Odbiór odpadów na podstawie indywidualnych umów 

Odbiór odpadów na terenie Gminy Bobowa z gospodarstw domowych, wszystkich 

podmiotów gospodarczych oraz organizacjach poŜytku publicznego, które podpisały umowy 

indywidualne odbywa się przez firmę Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” 

Sp. z o.o.  Zbiórka odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobowa odbywa się w systemie 

„odbioru bezpośredniego” . Harmonogram odbioru zaleŜy od rodzaju podpisanej umowy         

i moŜe odbywać się raz w tygodniu, co dwa tygodnie lub raz na miesiąc.  
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W tym celu wykorzystywanych są kontenerów polipropylenowych na kółkach              

o pojemności 1100 l, pojemniki o pojemności 240 l oraz 120 l oraz systemu worków do 

selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy 

Bobowa trafiają głównie na składowisko odpadów „Nova” w Nowym Sączu oraz 

składowisko odpadów w Tarnowie. 

 

4.2. OSZACOWANIE ILO ŚCI AKTUALNIE POWSTAJ ĄCYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 4.2.1. WSKAŹNIKI RÓ śNICUJĄCE SKŁAD ODPADÓW  

Ustalenie składu odpadów komunalnych stanowi główny i kluczowy czynnik 

właściwego programu zagospodarowania odpadów.  

Cechą ogólną stałych odpadów komunalnych jest duŜa niejednorodność ich składu 

surowcowego (morfologicznego) i chemicznego, zarówno w postaci zmieszanej  

(bez selektywnej zbiórki), jak i pozostałości po selektywnej zbiórce lub mechanicznym 

sortowaniu. Odpady komunalne charakteryzują się równieŜ niestabilnością, podatnością  

na procesy gnilne i wydzielanie uciąŜliwych odorów z frakcji organicznej zawartej 

w odpadach, a takŜe obecnością odpadów niebezpiecznych oraz zanieczyszczeniem 

poszczególnych składników odpadów komunalnych substancjami niebezpiecznymi 

organicznymi i nieorganicznymi (głównie metalami cięŜkimi).  

W skład odpadów komunalnych wchodzą: papier, karton, drewno, tkaniny, kości, 

odpady spoŜywcze, popiół, ŜuŜel, tworzywa sztuczne, skóra, guma, metale, szkło, zmiotki 

uliczne. Udział poszczególnych składników ulega znaczącym zmianom i zaleŜy od szeregu 

czynników.  

Od warunków klimatycznych zaleŜy m.in. wilgotność odpadów, a od warunków 

bytowych udział ŜuŜlu i popiołów. Ilość odpadów komunalnych i ich skład jakościowy są 

zaleŜne od:  

• warunków klimatycznych, 

• poziomu Ŝycia mieszkańców, 

• obyczajów i kultury ludności, 

• warunków bytowych i wyposaŜenia techniczno- sanitarnego domów i mieszkań, 

• rodzaju i stanu nawierzchni ulic, 
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• rodzaju ruchu kołowego, 

• pór roku. 

 

Czynnikiem róŜnicującym skład odpadów komunalnych powstających 

w gospodarstwach domowych, jest przede wszystkim: 

• istniejąca zabudowa mieszkaniowa,  

• sposób zaopatrzenia w ciepło, 

• średni poziom dochodów mieszkańców.  

 

W strukturze zabudowy Gminy Bobowa moŜna wyróŜnić trzy typy zabudowy: 

1. Zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem węglowym 

2. Zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem gazem 

3. Zabudowa wielorodzinna z centralnym zaopatrzeniem w ciepło             

(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A) 

 

 Liczbę mieszkańców w poszczególnych, wyróŜnionych rodzajach zabudowy 

oszacowano na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy Bobowa dnia 26 listopada 

2008 roku.  

 
Tabela 6. Liczba mieszkańców Gminy Bobowa w zaleŜności od miejsca zamieszkania, rodzaju 

zabudowy i sposobu ogrzewania  
MIASTO 

Liczba mieszkańców 
Rodzaj zabudowy 

liczba % 

z indywidualnym ogrzewaniem 
węglowym 2324 77,33 

jednorodzinna 

z indywidualnym ogrzewaniem gazem 581 19,33 

 Razem 2905 96,66 

Wielorodzinna z centralnym zaopatrzeniem w ciepło 100 3,32 

Ogółem 3005 100 

GMINA 

Liczba mieszkańców 
Rodzaj zabudowy 

liczba % 
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z indywidualnym ogrzewaniem 
węglowym 5164 78,77 

jednorodzinna 

z indywidualnym ogrzewaniem gazem 1292 19,71 

 Razem 6456 98,48 

Wielorodzinna z centralnym zaopatrzeniem w ciepło 100 1,53 

Ogółem 6556 100 

PODSUMOWANIE DLA GMINY I MIASTA 

Łączna liczba ludności w mieście i gminie Bobowa 9561 

Łączna liczba ludności z indywidualnym ogrzewaniem 
węglowym 7488 78,32 

Łączna liczba ludności z indywidualnym ogrzewaniem gazem 1873 19,59 

Łączna liczba ludności z centralnym zaopatrzeniem w ciepło 200 2,09 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r.  

  

 W obrębie Gminy Bobowa mieszka łącznie 9 561 mieszkańców, z czego 3005 

osób zamieszkuje tereny miejskie a 6556 tereny naleŜące do gminy (dane z Urzędu 

Miejskiego w Bobowej 2009 r.). Większość osób zarówno w mieście jak i na terenie całej 

gminy korzysta z indywidualnego ogrzewania węglem. Ze względu na brak 

rozpowszechnionej zabudowy wielorodzinnej na tym terenie, tylko niewielka ilość 

mieszkańców Gminy Bobowa korzysta z centralnego zaopatrzenia w ciepło.  

 Informacje zbiorcze na temat procentowego udziału sposobu ogrzewania na 

terenie Gminy Bobowa przedstawia Wykres 1. 
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Wykres 1.  Procentowy udział wykorzystania poszczególnych sposobów ogrzewania na 
terenie Gminy Bobowa 
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 Z danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Bobowej wynika, Ŝe ponad 78% 

mieszkańców na tym terenie korzysta z indywidualnego ogrzewania węglem, około 20%          

z indywidualnego ogrzewania gazem a jedynie 2% jest objętych centralnym zaopatrzeniem      

w ciepło. 

 Średni dochód na mieszkańca wynosi 1726,27 zł, co jest porównywalne ze średnim 

dochodem mieszkańców w powiecie gorlickim. 

 

 4.2.2. ILOŚĆ ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA  

Przystępując do tworzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa dokonano 

bilansu odpadów komunalnych zbieranych na tym terenie. Na podstawie zebranych danych 

obliczono, Ŝe w 2008 roku na terenie Gminy Bobowa zebrano łącznie 465,45 ton odpadów 

komunalnych. Strumienie zebranych odpadów komunalnych w latach poprzednich 

przedstawia Tabela 7: 
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Tabela 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Bobowa w 2007 r. 

Ilość odebranych odpadów komunalnych (tony) 

Rodzaj odpadu  2005 2006 2007 

Odpady zmieszane 330,0 308,0 494,0 

Odpady opakowaniowe 148,5 167,0 232,0 

Razem 478,5 475,0 517,20 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

Odpady opakowaniowe stanowią istotny element kilku strumieni odpadów 

komunalnych, jednakŜe ze względu na ich specyfikę oraz ze względu na ich specjalne 

potraktowanie przez ustawodawcę, omówiono je jako oddzielną grupę. Niezbędny do 

osiągnięcia poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607, tekst 

jednolity).  

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania 

materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniŜeniu ich masy,         

a takŜe ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy 

opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 

13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie 

poprzez redukcję u źródła) w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy 

odpadów opakowaniowych. Prognozy zuŜycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują 

na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi     

z uwagę na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw 

sztucznych. 

W perspektywie lat 2007-2018 oczekuje się równieŜ pozytywnych zmian w zakresie 

przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to             

z konieczności przeprowadzania ocen zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi 

PN-EN 13430:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do 

odzysku przez recykling materiałowy i PN-EN 13431:2005 (U) Opakowania - Wymagania 

dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej 

wartości opałowej.  
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Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań (równieŜ tych nieobjętych obecnie 

obowiązkiem odzysku i recyklingu) oraz elementów opakowań (np. zamknięcia, etykiety 

papierowe i z tworzyw sztucznych itd.), przedstawiono w Tabeli 8 poniŜej. 

 

Tabela 8. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych w skali całego kraju 

Prognozowana masa odpadów 
opakowaniowych do 2018 r. [tys. Mg] Rodzaj materiału opakowaniowego 

2010 r. 2014 r. 2018 r. 

Papier i tektura 1942 2076 2170 

Szkło 1347 1390 1415 

Tworzywa sztuczne 741 767 781 

Wielomateriałowe 216 224 231 

Blacha stalowa 170 173 176 

Aluminium 49 50 50 

Drewno i naturalne 552 563 569 

Razem 5017 5243 5392 

    Źródło danych: KPGO 2010 r.  

 

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do 

przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposaŜeniu sortowni odpadów 

opakowaniowych (urządzenia do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, 

sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich 

obiektów. W perspektywie lat 2014-2018 przewiduje się wzrost moŜliwości odzysku energii     

z odpadów opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach 

odpadów komunalnych. Dotyczy to przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych, 

odpadów wielomateriałowych z udziałem tworzyw sztucznych, papieru oraz z udziałem folii 

metalizowanych i cienkich folii aluminiowych oraz tych opakowań jednostkowych, o duŜej 

wartości opałowej powstających w gospodarstwach domowych, dla których pozostałość 

produktu jest barierą w recyklingu. 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 r. do 2018 r. przyjęto 

jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w Tabeli poniŜej: 
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Tabela 9. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018 

2007 2010 2018 

poziom % poziom % poziom % L.p. Rodzaj produktu, z którego 
powstał odpad 

odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling 

1 Opakowania (ogółem) 50 25 60 55-80 60 55-80 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych - 25 - 22,5 - 22,5 

3 Opakowania z aluminium - 40 - 50 - 50 

4 Opakowania ze stali - 20 - 50 - 50 

5 
Opakowania z papieru i 

tektury - 48 - 60 - 60 

6 Opakowania ze szkła - 38 - 60 - 60 

7 

Opakowania z materiałów 
naturalnych (drewna i 

tekstyliów) - 15 - - - - 

8 Opakowania z drewna - - - 15 - 15 

Źródło danych: KPGO 2010 r. 

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorcy mogą 

realizować na trzy sposoby: 

o realizować obowiązek odzysku i recyklingu samodzielnie, 

o realizować obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku, 

o zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem              

i recyklingiem osobom trzecim. 

 

Analiza sytuacji w gminie Bobowa w odniesieniu do odpadów opakowaniowych 

Na terenie Gminy Bobowa sposobem pozyskania odpadów opakowaniowych jest 

zbiórka selektywna na podstawie współpracy z juŜ istniejącymi firmami, zajmującymi się 

zbieraniem i transportem odpadów opakowaniowych. 

 Gmina Bobowa zorganizowała system selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych „u źródła” w systemie workowym. Z danych ilościowych wynika, Ŝe z roku 

na rok odzyskuje się coraz więcej odpadów opakowaniowych. 

Zbiórka odpadów opakowaniowych: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne odbywa 

się na zasadzie odbioru raz w miesiącu. 
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Tabela 10. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w 2006 (tony) 

Rodzaj opakowania 

bez względu na 

symbol 

Ilość odpadów 

zebranych (tony) 

Ilość odpadów 

przeznaczonych do 

odzysku i recyklingu 

(tony) 

Wydatki poniesione 

na zebranie i 

przekazanie odpadów 

(PLN) 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

22,00 22,00 X 

Opakowania ze stali 

 

4,00 4,00 X 

Opakowania z 

papieru i tektury 

20,00 22,00 X 

Opakowania ze szkła 121,00 121,00 X 

Razem 167,00 167,00 65,133,48 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

 

Tabela 11.  Ilość odpadów opakowaniowych zebranych w latach 2007 (tony) 

Rodzaj opakowania 

bez względu na 

symbol 

Ilość odpadów 

zebranych (tony) 

Ilość odpadów 

przeznaczonych do 

odzysku i recyklingu 

(tony) 

Wydatki poniesione 

na zebranie i 

przekazanie odpadów 

(PLN) 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

28,00 28,00 8 518,00 

Opakowania ze stali 

 

- -  

Opakowania z 

papieru i tektury 

36,00 36,00 10 996,37 

Opakowania ze szkła 168,00 168,0 51 098,00  

Razem 232,00 232,00 70 612,32 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

 

Jak wynika ze sprawozdań gminnych, potencjał techniczny i transportowy w zakresie 

selektywnej  zbiórki odpadów jest wystarczający. Jednak w celu zapewnienia dalszego 

wzrostu wskaźnika odzysku i recyklingu naleŜy systematycznie uzupełniać system. 
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Proponuje się ustawienie kilku pojemników na selektywną zbiórkę opakowań               

z papieru i tektury. Wzrost zapotrzebowania na pojemnik tego typu moŜe być spadek ilości 

eksploatowanych na terenie powiatu kotłowni opalanych węglem i zastępowanie ich 

kotłowniami gazowymi w związku z tym konieczność usuwania odpadów z papieru i tektury.  

Widoczny jest stały wzrost ilości odpadów opakowaniowych wydzielanych ze 

strumienia odpadów komunalnych. 

 

OSADY ŚCIEKOWE 

W ustawie o odpadach komunalne osady ściekowe rozumiane są jako 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. 

Pod względem zagroŜeń, które stwarzają dla środowiska i obciąŜeń dla gospodarki – 

waga tej grupy odpadów rośnie. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi przyjmuje 

załoŜenie, Ŝe osad jest produktem oczyszczalni komunalnej, którego ilość i jakość powinna 

być optymalizowana poprzez odpowiednie projektowanie systemu usuwania zanieczyszczeń 

ze sfery komunalnej. 

Ogólną tendencją i jednym z głównych zadań strategicznych gospodarki wodno-

ściekowej jest sukcesywne zwiększanie liczby osób objętych systemem odbioru 

i oczyszczania ścieków. Monitoring gospodarki osadowej, polega na określeniu ilości osadów 

w przeliczeniu na suchą masę, wydzieleniu procesów, z jakich osady pochodzą oraz 

określeniu charakterystyki ilościowej poszczególnych sposobów ich unieszkodliwiania, bądź 

wykorzystania. WaŜnym elementem jest równieŜ skład chemiczny osadów ściekowych            

i stopień zanieczyszczenia sanitarnego. 

Odpady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach ścieków moŜna podzielić na: 

• Skratki, 

• Zawartość piaskowników, 

• Odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane osady 

ściekowe. 
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 Urząd Miejski w Bobowej jest właścicielem i eksploatatorem sieci kanalizacyjnej         

i oczyszczalni. Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 20,7km Większość to sieci 

względnie nowe budowane na przestrzeni ostatnich 11 lat. Teren miasta jest obecnie               

w niewielkim stopniu skanalizowany. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 17,6km. 

Podłączone jest do niej 501 budynków. Z kanalizacji korzysta 1753 osób. 

 Gmina Bobowa nie ma w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.  

58,35% mieszkańców miasta podłączonych jest do systemu kanalizacyjnego. Ścieki 

odprowadzane są równieŜ do zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”. 

 Zlewnią dla wszystkich ścieków bytowych z terenu Gminy Bobowa jest oczyszczalnia 

ścieków w Bobowej. Stan sieci kanalizacyjnej jest dobry. Większość to sieci budowane          

w 1997. Oczyszczalnia ścieków w Bobowej została zaprojektowana na przepustowość 225 

m3/d oraz dla równowaŜnej liczby mieszkańców RLM = 1560. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do rzeki Białej Tarnowskiej w Bobowej. 

 Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w 

Bobowej przedstawione jest w poniŜszym zestawieniu zbiorczym dla Gminy Bobowa za rok 

sprawozdawczy 2007. 

 

Tabela 12. Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych  

 

Skład i właściwości komunalnych osadów 

ściekowych 

Oznaczona 

najniŜsza 

wartość 

Oznaczona 

najwyŜsza 

wartość 

Średnia wartość 

wszystkich 

oznaczeń w 

ciągu roku 

Odczyn pH 12,02 12,02 12,02 

Zawartość suchej masy % 58,50 58,50 58,50 

Zawartość substancji organicznych % sm 18,42 18,42 18,42 

Zawartość azotanu ogólnego % sm 2,41 2,41 2,41 

Zawartość fosforu ogólnego % sm 0,78 0,78 0,78 

Zawartość wapnia % sm 22,50 22,50 22,50 

Zawartość magnezu % sm 0,31 0,31 0,31 

Liczba Ŝywych larw pasoŜytów 0 0 0 

Ołów mg/ kg sm 96,25 96,25 96,25 

Kadm  50,00 50,00 50,00 
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Chrom 73,75 73,75 73,75 

Miedź 60,0 60,0 60,0 

Nikiel 32,88 32,88 32,88 

Rtęć 1,12 1,12 1,12 

Cynk 81,63 81,63 81,63 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

 

 Postać osadów pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków miały postać 

mazistą. Na terenie Gminy Bobowa w 2007 roku wytworzono ogółem 59 Mg suchej masy 

osadów ściekowych a masa dostarczonych osadów ściekowym na wysypisko w Tarnowie 

wynosiła 55 Mg. 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden            

z najwaŜniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a takŜe 

podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych 

latach winna wynosić:  

� w 2010 r. 75%,  

� w 2013 r. 50%,  

� w 2020 r., 35%  

wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej           

w 1995 r. W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to: odpady kuchenne, 

zielone, papier i tektura, niektóre tekstylia (np. bawełniane).  

Gmina Bobowa jest gminą wiejską z typowo zagrodową zabudową problem                 

z odpadami biodegradowalnymi praktycznie nie istnieje. Indywidualni właściciele 

nieruchomości oddzielają odpady organiczne do kompostowania dla własnych potrzeb. 

Odpady zielone jak i odpady organiczne z gospodarstw są wykorzystywane u źródła 

ich powstawania poprzez wykorzystywanie ich do celów: nawoŜenie gruntów, 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach, konsumpcja przez zwierzęta 

gospodarskie. 
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

Do grupy odpadów wielkogabarytowych, które trafiają do strumienia odpadów 

komunalnych zalicza się zuŜyty i zniszczony sprzęt z gospodarstw domowych, obiektów 

uŜyteczności publicznej i obsługi ludności. Odpady te, zgodnie z katalogiem odpadów4, 

wymienione są w grupie 20, do której zalicza się odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie.  

Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych oszacowany na podstawie danych 

z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przedstawia Tabela 13. 

 

Tabela 13. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych 

Rodzaj odpadu Udział [%] 

Drewno 60 

Metale 30 

Inne (balastowe, materace, plastik itp.) 10 

Razem: 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 

 

Odpady wielkogabarytowe niemieszczące się w typowych urządzeniach  

do zbierania odpadów naleŜy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto 

umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów komunalnych 

wielkogabarytowych powinno odbywać się na bieŜąco, w zaleŜności  

od potrzeb, w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

Składowanie odpadów wielkogabarytowych na składowiskach znacznie zmniejsza 

pojemność uŜytkową składowisk, powoduje utrudnienia przy zagęszczaniu kompaktorem 

warstw składowanych odpadów.  

Na terenie Gminy Bobowa brak jest danych na temat ilości odpadów 

wielkogabarytowych. Brak jest równieŜ informacji na temat moŜliwości odbioru tego rodzaju 

odpadów od mieszkańców. Na tym obszarze nie wybudowano równieŜ instalacji do 

                                                 
4 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 

Dz.U. Nr 112, poz. 1206. 
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demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, gdyŜ wybudowanie tego typu instalacji jest 

nierentowne. 

 

ODPADY BUDOWLANE 

 Ten odpad jest wytwarzany w gospodarstwach domowych, jako odpad z remontów 

mieszkań prowadzonych na małą skalę i wówczas jest ujęty w zmieszanych odpadach 

komunalnych, jako oznaczony kodem 20 03 01. Brak jest danych na temat odbioru odpadów 

budowlanych z terenów Gminy Bobowa. Odpady budowlane prawdopodobnie 

wykorzystywane są we własnym zakresie np. do utwardzania dróg lub wchodzą w strumień 

odpadów komunalnych. 

 

ODPADY PRZEMYSŁOWE 

Terminem „odpady przemysłowe” określane są wszystkie przedmioty i substancje 

stałe, a takŜe niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności lub bytowania człowieka i nieprzydatne w tej działalności w miejscu i czasie, w 

którym powstały – z wyłączeniem odpadów komunalnych.  

Na terenie Gminy Bobowa sektor przemysłowy tworzą małe i średnie 

przedsiębiorstwa, dla których nie tworzy się dodatkowego systemu zbierania, gromadzenia      

i transportu. Odpady z tych podmiotów wchodzące w skład strumienia odpadów 

komunalnych odbierane są w sposób ogólnie przyjęty na terenie gminy. Natomiast odpady 

spoza strumienia odpadów komunalnych muszą być zagospodarowywane w własnym 

zakresie przez te podmioty z wykorzystaniem własnych wewnętrznych programów 

gospodarki odpadami. 

Aktualny system prawny nie daje moŜliwości kształtowania polityki odpadami            

w sektorze gospodarczym na poziomie gminnym. Taką moŜliwość posiadają starostwa oraz 

urzędy marszałkowskie poprzez instrument, jakim jest wydawanie decyzji dotyczących 

gospodarki odpadami.  

W związku z powyŜszym poŜądanym działaniem byłoby przeprowadzenie akcji 

informacyjnej (np. w formie szkoleń, ulotek) zmierzającej do zapoznania sektora małych, 

średnich i mikro przedsiębiorców z obowiązującymi przepisami w zakresie 

sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów ustawy          

o odpadach.   
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ZUśYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym      

(z późniejszymi zmianami) transponuje do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej 

zawarte w Dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. PowyŜsza dyrektywa naleŜy do tzw. dyrektyw 

środowiskowych, wydawanych na podstawie art. 175 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską i jest oparta na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przy czym 

obowiązki te dotyczą producentów i dystrybutorów bez względu na technikę sprzedaŜy,         

w tym sprzedaŜ na odległość i sprzedaŜ elektroniczną. Zgodnie z tą zasadą, producent jest nie 

tylko odpowiedzialny za odpady powstające w procesie produkcyjnym, ale takŜe za powstałe  

po zuŜyciu wytworzonych przez niego produktów. W związku z tym producent powinien tak 

projektować sprzęt elektryczny elektroniczny, aby moŜliwa była jego naprawa, ponowne 

uŜycie, a po jego zuŜyciu demontaŜ i recykling. 

Państwa członkowskie są obowiązane podjąć odpowiednie środki, by ograniczyć 

usuwanie odpadów w postaci zuŜytego sprzętu elektrycznego elektronicznego jako 

nieposortowanych odpadów komunalnych. Odpady te powinny być selektywnie zbierane.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym wymagane jest osiągnięcie określonych w art. 30 poziomów odzysku  

i recyklingu. Wymóg ten zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. 

Zbiórka zuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbyła się w gminie 

Bobowa 5 października 2008 r.  W tym celu Gmina Bobowa podpisała jednorazową umowę      

z firmą Mega Service Recycling Sp. z o. o. z Bielska Białej na wykonanie takiego zlecenia.  

Dane z Urzędu Miejskiego w Bobowej na temat zebranych odpadów przedstawia Tabela 14.  
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Tabela 14. Ilość zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy 
Bobowa w 2008 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa przekazanych odpadów 

 

20 01 36 

ZuŜyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 

01 21, 20 01 23, 20 01 355 

 

4,650 Mg 

 

20 01 35 

ZuŜyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niŜ wymienione w  20 

01 21 oraz 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

6,000 Mg 

ŁĄCZNIE    10, 650 Mg 

 Źródło danych Urząd Miejski 2008 r. 

  

Akcja zbiórki cieszyła się duŜym powodzeniem wśród lokalnej społeczności i Urząd 

Miejski w Bobowej rozwaŜa podpisanie stałej umowy na coroczną zbiórkę zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta i gminy. 

 

BATERIE I AKUMULATORY 

Z racji swojego przeznaczenia oraz składu chemicznego baterie są bardzo 

niebezpiecznym odpadem zawierającym wiele metali cięŜkich takich jak: ołów, kadm, rtęć, 

które są toksyczne dla naszego organizmu.  Substancje zawarte w bateriach mogą 

zanieczyszczać wodę i glebę, powodując  zagroŜenia dla środowiska naturalnego, dlatego nie 

naleŜy zuŜytych baterii wrzucać do pojemników z innymi odpadami, lecz zbierać je 

selektywnie.   

Na terenie Gminy Bobowa niektóre szkoły objęte są selektywną zbiórką baterii oraz 

edukacją ekologiczną w tej dziedzinie. Baterie zebrane w większości szkół nie są dalej 

przekazane do zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych. Przyczyna jest brak 

wystarczających informacji na temat firm zajmujących się odbiorem i unieszkodliwianiem 

tego typu odpadu. W tej kwestii konieczna byłaby pomoc Urzędu Miejskiego w sprawnym 

przekazaniu baterii do firm zajmujących się ich odbiorem i utylizacją. 

                                                 
5 20 01 21 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23 urządzenia zawierające freony 
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Odpowiednie postępowanie z zuŜytymi bateriami oraz ich unieszkodliwianie, pozwoli 

na systematyczne  wyeliminowanie ich ze strumienia odpadów komunalnych.  

 

ODPADY MEDYCZNE 

Odpady medyczne na terenie Gminy Bobowa są to odpady pochodzące                          

z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BOMED” w mieście Bobowa i Siedliskach, 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LANGMED” w mieście Bobowa, Przychodni 

Rehabilitacyjnej oraz z prywatnych praktyk lekarskich. 

Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał bardzo               

o zbliŜony poziomie zagroŜenia chemicznego i sanitarnego, jak równieŜ właściwości 

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

ograniczania i segregacji odpadów medycznych są one bardzo zróŜnicowaną mieszankę 

wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne 

chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie. 

Generalnie odpady medyczne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego dzieli się na trzy grupy: 

• odpady bytowo-gospodarcze (komunalne) zmiotki, szmaty, makulatura, resztki 

pokonsumpcyjne – niestanowiące zagroŜenia; 

• odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia 

drobnoustrojami mogą stwarzać zagroŜenie dla ludzi i środowiska. Do grupy 

tej zaliczane są zuŜyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego uŜytku, 

szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz odpady ze 

szpitali i oddziałów zakaźnych; 

• odpady specjalne, do których zaliczane są: substancje radioaktywne, 

pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki 

farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki itp. 

Odpady z pierwszej grupy nie stwarzają zagroŜenia dla środowiska i są odbierane       

w strumieniu odpadów komunalnych , odpady z grupy drugiej i trzeciej są to specyficzne 

odpady medyczne i stanowią największy problemem i są gromadzone selektywnie gdyŜ 

wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania. 
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Ww. odpady medyczne utylizowane są prze firmy specjalistyczne zgodnie                    

z zatwierdzonymi programami gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Firmą zajmującą się 

odbiorem niebezpiecznych zanieczyszczeń medycznych jest na terenie Gminy Bobowa 

Laboratorium BIOTEST  z Nowego Sącza.  Odbiór odpadów odbiera się dwa razy w 

miesiącu na podstawie indywidualnych umów dla laboratorium i gabinetów dentystycznych 

oraz prywatnych praktyk lekarskich.  Średnia ilość odpadów dla Zakładów Opieki 

Zdrowotnej wynosi nie więcej niŜ 20 kg miesięcznie. 

 

ODPADY WETERYNARYJNE I ODPADOWA TKANKA ZWIERZECA 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach, przez odpady weterynaryjne 

rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem 

usług weterynaryjnych, a takŜe w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń 

na zwierzętach. Na terenie Gminy Bobowa brak jest zakładów świadczących usługi 

weterynaryjne.  Usuwanie odpadowej tkanki zwierzęcej na terenie Gminy Bobowa odbywa 

się na zasadzie jednorazowo podpisywanych umów z Urzędem Miejskim w Bobowej, który 

następnie odpłatnie organizuje transport i utylizację. Bezdomne martwe psy i koty usuwane są 

przez prywatne przedsiębiorstwo współpracujące z Urzędem Miejskim na podstawie umowy 

zlecenia. Na chwilę obecną brak jest danych zbiorczych dla Gminy Bobowa dla tej grupy 

odpadów. 

 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI 

Mający miejsce w ostatnich latach w Polsce rozwój motoryzacji stwarza konieczność 

prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania 

pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz ich struktura wiekowa, w której 

znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, powodować będą stały wzrost 

odpadów pochodzących z ich rozbiórki. W kraju nie prowadzono rejestru zawierającego 

informacje dotyczące liczby złomowanych w ciągu roku pojazdów, struktury wiekowej parku 

samochodowego, liczby i lokalizacji firm zajmujących się skupem i odzyskiem materiałów      

z wyeksploatowanych samochodów. Dane, które są dostępne, a dotyczą ilości wycofanych 

pojazdów, mają charakter szacunkowy oparty na badaniach ankieterskich (CBOS, Pentor, 

lokalne media), lub badaniach prowadzonych przez zainteresowane instytuty.  
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Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. 

Niezbędne jest, więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby moŜna było 

wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów. W kraju nie ma obowiązku oddawania 

starego samochodu do wyspecjalizowanego punktu kasacji, właściciel moŜe zrezygnować       

z kolejnych przeglądów technicznych i nie wyrejestrowywać go. Według szacunku w Polsce 

wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie         

ok. połowy z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich 

demontaŜem i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, 

trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontaŜem pojazdów. 

Auto-złomy są słabo wyposaŜone technicznie, utrzymują się ze sprzedaŜy uŜywanych              

i regenerowanych części samochodowych oraz handlem częściami, naprawą samochodów, 

zbiórką złomu. Działalność auto-złomów prowadzona jest często z naruszeniem 

podstawowych zasad ochrony środowiska.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych       

z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 1458 ) właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji moŜe 

przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontaŜu lub prowadzącego 

punkt zbierania pojazdów. Do odbioru i demontaŜu wraków samochodowych upowaŜnione są 

firmy działające na podstawie decyzji marszałka województwa małopolskiego. 

Wyspecjalizowane stacje demontaŜu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, 

prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie 

wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontaŜu przekazuje się 

uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady, dla których recykling materiałowy nie 

jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia lub 

deponowane na składowiskach.  

Brak jest szczegółowych danych na temat ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 

na terenie Gminy Bobowa. W związku z powyŜszym poŜądanym działaniem byłoby 

przeprowadzenie akcji informacyjnej (np. w formie ulotek) zmierzającej do zapoznania 

mieszkańców z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości dotyczącej 

gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów ustawy o odpadach.  W skali powiatu dane 

te przedstawiają się następująco. 
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Tabela 15.  Ilości odpadu – zuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy, wytworzone na 
terenie  Powiatu Gorlickiego w 2007 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Ilość wytworzonych 
odpadów [Mg] 

KOD:160104* 
ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania 

pojazdy 
2,2 

Źródło danych Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 2007 r. 

 

ZUśYTE OPONY 

Dokładne określenie ilości zuŜytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji        

w tym zakresie.    

Stan gospodarki zuŜytymi oponami w kraju ulega i będzie ulegać znaczącym zmianom 

dzięki wprowadzonym nowym uregulowaniom prawnym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach ( z późniejszymi zmianami) wprowadziła zakaz składowania opon, zakaz ten 

wszedł w Ŝycie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku zaczął 

obowiązywał dla części opon (tj. opon pociętych).  

Niskie wymagane poziomy recyklingu stwarzają preferencję dla odzysku energii         

z tych odpadów. Niewywiązanie się z obowiązku odzysku opon skutkuje koniecznością 

wniesienia opłaty produktowej. Powstałe organizacje odzysku mają w swoim zakresie 

działania m.in. odzysk opon samochodowych.  

Powstająca w kraju sieć instalacji będzie zdolna do przyjęcia całej masy zuŜytych 

opon. Zasadniczym zadaniem dla Gminy Bobowa pozostaje organizacja zbierania zuŜytych 

opon ze źródeł rozproszonych, w tym od mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji w tych 

zakresie.  

 

PESTYCYDY 

Odpady te zostały ujęte w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych jako 

frakcja odpadów komunalnych. Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty 

utylizacji. Zadania te, zgodnie z zapisami KPGO, obciąŜają samorządy. MoŜliwości 

obciąŜenia kosztami tych zabiegów mieszkańców są nader ograniczone ze względu na barierę 

finansową, a przede wszystkim mentalną. 

Mowa tu o: przeterminowanych i niewykorzystanych środkach ochrony roślin               

i opakowaniach po nich, niewykorzystanych i przeterminowanych nawozach sztucznych. 
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Na czas przygotowywania Plany Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa brak jest 

danych odnośnie ilości przeterminowanych i niewykorzystanych środkach ochrony roślin 

oraz nawozach sztucznych i opakowaniach po nich.  Sugeruje się wprowadzenie ewidencji 

tych odpadów, zbiórkę oraz przewiezienie tych odpadów z terenu miasta i gminy na 

składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska lub do profesjonalnych spalarni. 

Składowanie na nie izolowanych wysypiskach powoduje wymywanie przez opady 

atmosferyczne składników rozpuszczalnych, które przenikają do gleb oraz wód podziemnych 

i powierzchniowych, stanowiąc zagroŜenie ujęć wody pitnej. Spalanie odpadów w piecach, 

kotłowniach lub w instalacjach nie przystosowanych do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów, prowadzi do emisji pyłów zawierających metale cięŜkie, węglowodory, dioksyny 

oraz substancji gazowych (m.in. chlorowodoru, chloru, tlenków azotu, dwutlenku siarki, 

róŜnych związków organicznych). Część tych emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, 

ulegających róŜnym przemianom fizyko-chemicznym, opada następnie na powierzchnię 

ziemi. Niektóre substancje toksyczne pozostają w popiele i ŜuŜlu. 

 

ODPADY PRZEMYSŁOWE 

Terminem „odpady przemysłowe” określane są wszystkie przedmioty i substancje 

stałe, a takŜe niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności lub bytowania człowieka i nieprzydatne w tej działalności w miejscu i czasie,       

w którym powstały – z wyłączeniem odpadów komunalnych.  

Gmina Bobowa charakteryzuje się brakiem większych zakładów przemysłowych. 

Głównie są to małe przedsiębiorstwa o lokalnym zasięgu działalności. W związku                   

z szacunkowo minimalną ilością odpadów przemysłowych, brak jest obecnie szczegółowych 

danych na temat. Z rozmów przeprowadzonych z częścią właścicieli posiadających 

działalność produkcyjną na tym terenie wynika, Ŝe odpady powstające w obszarze ich 

działalności wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych odbieranych następnie         

w sposób  ogólnie przyjęty na terenie Gminy Bobowa.  

Z danych Urzędu Powiatowego w Gorlicach wynika, Ŝe na terenie gmin całego 

powiatu nie tworzy się dodatkowego systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów 

powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast odpady spoza 

strumienia odpadów komunalnych muszą być zagospodarowywane w własnym zakresie przez 

te podmioty z wykorzystaniem własnych wewnętrznych programów gospodarki odpadami. 
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W związku z powyŜszym poŜądanym działaniem byłoby przeprowadzenie akcji 

informacyjnej (np. w formie szkoleń, ulotek) zmierzającej do zapoznania sektora małych, 

średnich i mikro przedsiębiorców z obowiązującymi przepisami w zakresie 

sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów ustawy             

o odpadach. 

 

OLEJE ODPADOWE 

Na terenie Gminy Bobowa oleje odpadowe powstają w motoryzacji w trakcie 

wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a takŜe na 

skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania                        

w separatorach. 

Odpady olejowe powstające na terenie miasta i gminy powinny być odbierane są przez 

firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-

wodnych, szlamów zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów olejowych i odstojników.  

Elementem gospodarki odpadami olejowymi, który według zebranych informacji         

i dostępnej wiedzy jest bardzo słaby i niedostatecznie rozwinięty jest zbiórka tych odpadów.  

Zbiórka odpadów a w szczególności olejów przepracowanych jest i będzie trudna ze 

względu na to, iŜ jest to odpad, który powstaje w duŜym rozproszeniu. Zachodzi obawa, Ŝe      

w dniu dzisiejszym jest duŜo tego odpadu przetrzymywanego przez rolników i uŜytkowników 

samochodów samodzielnie wymieniających olej. Dotyczy to takŜe innych urządzeń 

wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. 

 

ODPADY ZAWIERAJ ĄCE AZBEST 

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych 

stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych                    

i kanalizacyjnych. 

  

� Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, Ŝelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze 

działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki 

włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem 
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azbestu nie stanowią zagroŜenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj 

azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stęŜenie oraz czas trwania naraŜenia. 

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zaleŜna od stopnia penetracji i liczby 

włókien, które uległy retencji w płucach, jak równieŜ od fizycznych i aerodynamicznych cech 

włókien. 

� Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest 

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako 

kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu. 

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 

definiowane jako „miękkie”, zawierające powyŜej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo 

ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do 

otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu uŜywane 

przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury 

uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny 

cierne. Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie 

uŜytkowanych jest niemoŜliwa do przeprowadzenia. 

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyŜej 1000 kg/m3 definiowane 

jako „twarde”, zawierające poniŜej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są 

mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce 

stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. 

Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka 

tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości 

w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce 

rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe 

„karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty 

płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach 

miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby 

azbestowo - cementowe, z których naleŜy wymienić przede wszystkim rury słuŜące do 

wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako 

przewody kominowe i zsypy. 
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Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych 

 Źródła finansowania iwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami 

moŜna podzielić na trzy grupy: 

• Publiczne – np pochodzące z budŜetu państwa, miasta lub gminy lub 

pozabudŜetowych instytucji publicznyh, 

• Prywatne – np z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw 

leasingowych, 

• Prywatno-publiczne – np ze spółek pawa handlowego z udziałem gminy. 

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są: 
 

• Zobowiązania kapitałowe – kredyty, poŜyczki, obligacje, leasing, 

• Udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach, 

• Dotacje 

 

 W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie 

gospodarki odpadami: 

• Fundusze własne inwestorów, 

• PoŜyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane 

przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

• Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 

z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, 

kredyty konsorcjalne, 

• Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 

(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ) 

• Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy), 

• Kredyty i poŜyczki udzielane przez banki komercyjne, 

 

 Podstawą do opracowania szczegółowego planu gospodarki w zakresie usuwania 

wyrób zawierających azbest jest dokonanie rozpoznania stopnia zuŜycia tych wyrobów, które 

są zabudowane na konkretnych obiektach. Informację o rodzaju, ilości i miejscach 
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występowania azbestu przedkładane są Marszałkowi Województwa Małopolskiego zgodnie      

z  Rozporządzeniem z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 z dnia 

14 listopada 2003 r.). Dane na temat szacunkowej ilości azbestu na terenie Gminy Bobowa, 

uzyskane na podstawie ankiet wypełnianych przez mieszkańców Gminy Bobowa zawiera 

Tabela 16. 

 

Tabela 16. Wyroby azbestowe na terenie Gminy Bobowa 

Lp. Nazwa wyrobu zawierającego 

azbest 

Miejsce 

występowania 

Jednostka 

miary 

Ilość 

1. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Bobowa m3 8000 

2. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Berdychów m3 2100 

3. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Jankowice m3 8000 

4. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Wilczyska m3 7500 

5. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

StroŜna m3 9000 

6. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Siedliska m3 9200 

7. Płyty azbestowo- cementowe płaskie i 

faliste dla budownictwa 

Sędziszowa m3 2800 

Ogółem 46600 

Źródło danych Urząd Miejski w Bobowej 2008 r 

 

 Z uwagi na to, Ŝe na terenie Gminy Bobowa występuje dość duŜa ilość odpadów 

zawierających azbest pochodzących z gospodarstw indywidualnych oraz brak jest dobrze 

zorganizowanego systemu odbioru od indywidualnych posiadaczy tego typu odpadów Gmina 

Bobowa w 2006 r. zostało objęte „Powiatowym Programem unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest”, przyjętym do realizacji przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w 2001 r. 
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Program ten realizowany jest przez powiat w okresie letnim po wyłonieniu w drodze 

przetargu wykonawcy tego zadania, a do czasu odebrania odpadu przez uprawnioną firmę – 

właściciel winien załoŜyć pryzmę na swojej posesji i szczelnie zabezpieczyć, program ten jest 

realizowany ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przy wsparciu finansowym gmin. Powiat pokrywa koszt załadunku transportu                           

i unieszkodliwiania tych odpadów. W 2006 roku, kiedy to Gmina Bobowa zaczęła 

partycypować w Programie, w ramach zbiórki uzyskano 98 Mg odpadów azbestowych            

z posesji prywatnych na terenie powiatu gorlickiego.  

 

FARBY I LAKIERY 

Odpady farb i lakierów powstają na terenie Gminy Bobowa powstają w 

rozproszonych, małych i średnich zakładach produkcyjnych i usługowych, które są pomijane                          

w sprawozdawczości. Zarówno róŜnorodność branŜ, w których powstawać mogą odpady 

kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają 

przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod 

dalszego z nimi postępowania. 

 

4.3. OPŁATY ZA USUWANIE ODPADÓW  

 Obecnie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych w gminie Bobowa jest 

100% mieszkańców, z czego 97% na podstawie umów z Urzędem Miejskim w Bobowej. 

Urząd Gminy Bobowa dnia 8 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXII/175/08 Rady Gminy    

w sprawie określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników 

bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa ustalił następujące stawki: 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej koszt za odbieranie odpadów gromadzonych 

selektywnie w workach odbieranych 1 raz w miesiącu wynosi: 

• Od gospodarstwa wieloosobowego- 9,40 zł 

• Od gospodarstwa jednoosobowego- 4,70 zł 

• Za pojemnik 110 l odpadów niesegregowalnych- 5,00 zł 
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• Za 1m3 odpadów niesegregowalnych gromadzonych w pozostałych 

pojemnikach (w tym kontenerach)- 50,00 zł 

 Na terenie zabudowy wielorodzinnej przy korzystaniu ze zbiorowego gromadzenia 

odpadów 10,72 zł miesięcznie od osoby raz w tygodniu. 

 Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi        

w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych 80,00 zł za 1 m3 + opłata za transport.  

 Do wszystkich opłat doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

4.4. UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW  

 Pojęcie odzysku w ustawie o odpadach (art. 3, ust. 3, pkt 9) definiowane jest jako 

wszelkie działania, niestwarzające zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania 

z odpadów substancji, materiałów, lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 

5 do ustawy. 

Unieszkodliwianie w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy (art. 3, ust. 3, pkt 21) to 

poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych 

określonych w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie 

stwarza zagroŜenia dla, Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

KaŜda z metod zagospodarowywania odpadów, wśród których moŜna wyróŜnić m.in. 

metody termiczne, przetwarzanie biochemiczne i składowanie odpadów na składowiskach, 

poprzedzona jest ich gromadzeniem i wywozem z miejsca powstawania. Powinna być takŜe 

poprzedzona selektywną zbiórką odpadów. 

 

4.4.1 INSTALACJE ODZYSKU 

Na terenie Gminy Bobowa brak jest instalacji odzysku i unieszkodliwiania. Zebrane      

z tego terenu odpady komunalne przekazywane są do unieszkodliwiania w instalacjach 

zlokalizowanych poza teren miasta i gminy. 

NajbliŜej zlokalizowane instalacje na terenie powiatu gorlickiego istnieją to:  
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1. Eko-Neutral-Elektron Sp. z o.o., Gorlicach 

2. Kuźnia Glinik Sp. z o.o., Gorlicach 

3. Andrzej Karp Wyrób i układanie Parkietów, Ropa  

4. Auto Złom Mateusz Gubala, Zagórzany 

5. CAST MET Odlewnia Metali s.c., Gorlice 

6. Gorlickie Przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego „ Forest” Sp. z o.o., Gorlice 

7. PPHU „AMET” Maciej Serafin, Gorlice 

8. Firma Remontowo-Budowlana :RAGAR” , Gorlice 

9. Firma Handlowo-Usługowa „RECYKLON-DREW”, Biecz 

10. „INTERBET” S.C. Janusz Szkadarek, Tomasz Iwański, Gorlice 

11. Poszukiwanie Nafty i Gazu Jasło – odzysk Kopalnia, Lipinki 

12. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych, Gorlice 

 

PoniŜej przedstawiono lokalizację geograficzną powyŜszych instalacji. 

 

 

Rysunek 4.  Rozmieszczenie instalacji odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania 

odpadów 
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4.4.2 SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 Na terenie Gminy Bobowa w latach 1997-2001 funkcjonowało składowisko odpadów 

komunalnych. Zostało jednak ono zamknięte z powodu nie uzyskania odpowiednich 

pozwoleń związanych z zapewnieniem właściwej ochrony środowiska.    W chwili obecnej 

jest ono rekultywowane natomiast zebrane z terenu gminy odpady są wywoŜone na 

składowiska poza jej teren. 

 Wszystkie odpady nienadające się do segregacji zebrane w gminie Bobowa trafiają      

w pierwszej kolejności na składowisko odpadów Nova Sp. z o.o. w Nowym Sączu lub do 

Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie. Niektóre odpady opakowaniowe 

segregowalne trafiają równieŜ do Zakładu Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku 

BIOSYSTEM S.A oraz do Przedsiębiorstwa Obrotu surowcami wtórnymi SURPAP s.c. 

 

Składowisko Nova Sp. z o. o. 

 Zarządzane przez Spółkę obiekty komunalne są zlokalizowane w Kotlinie Sądeckiej 

na terenie miasta Nowego Sącza. 

 

Rysunek 5. Lokalizacja składowiska odpadów 

  

 Zasadniczym celem działalności Spółki jest prowadzenie kompleksowej gospodarki 

odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów 
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deponowanych na składowisku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony 

środowiska naturalnego. Działania Spółki zmierzają do tworzenia mocnej podstawy  do 

budowy zrównowaŜonego rozwoju  społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności opartego 

na partnerstwie i wiedzy  ekologicznej 

 W 2008 roku Spółka rozpoczęła odbiór odpadów od osób fizycznych                             

i instytucjonalnych. W związku z rozwojem Spółki i rozszerzeniem zakresu działalności                 

z  dniem 18 marca 2008 roku,  Spółka Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym 

Sączu zmieniła nazwę na NOVA Spółka z o.o. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem 

polskim i wspólnotowym pozwolenia, koncesje i uprawnienia do prowadzenia  działalności 

gospodarczej w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i pomocniczej. 

 Cały obiekt składowiska jest monitorowany a badania wykonywane są  przez 

akredytowane laboratorium posiadające wdroŜony system jakości. Wszystkie odpady 

dostarczane na składowisko są ewidencjonowane  pod względem ilości i rodzaju odpadów. 

Do ewidencji odpadów słuŜy komputerowy system wagowo-ewidencyjny. Spółka 

przywiązuje duŜą wagę do zagadnień szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. 

Realizowane   nowe  inwestycje obejmujące  linie segregacji odpadów, odgazowanie               

z  energetycznym wykorzystaniem biogazu, stacje rozbiórki  odpadów wielkogabarytowych       

i zuŜytego sprzętu RTV i AGD,  oprócz efektów czysto ekologicznych, tworzą  mocną 

podstawę do budowy zrównowaŜonego rozwoju, 

 

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. w Tarnowie 

  Część odpadów z Gminy Bobowa trafia do Jednostki Ratownictwa Chemicznego      

Sp. z o. o. Jest ona firmą usługowo-produkcyjną, powstała w 1968 roku, a jej podstawowe 

zadanie to likwidacja zagroŜeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz         

w zakładach przemysłowych.  

 Od 1994 roku JRCH jest instytucją samodzielną, jako spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, członek Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych S.A. W ciągu kilka 

ostatnich lat powstało w firmie wiele autorskich opracowań słuŜących ochronie środowiska 

naturalnego. Troska o środowisko naturalne jest priorytetem dla JRCH, stąd motto firmy - 

„Chronimy ludzi i środowisko naturalne”.  
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 Firma posiada ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 oraz dwa akredytowane Laboratoria - 

co świadczy o wysokiej jakości naszych usług. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A. 

 Część odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki na terenie Gminy Bobowa trafia 

do Zakładu Gospodarki Komunalnej Organizacji Odzysku BIOSYSTEM S.A w Krakowie.  

 Przedmiotem działalności firmy są usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania                     

i zagospodarowania odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych. Na podstawie umowy          

o wzajemnej współpracy firma przejmuje w imieniu przedsiębiorców wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy o opłacie produktowej. Wg. zawartego porozumienia firma zobowiązuje 

się m.in. do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów na poziomie określonym w polskim 

ustawodawstwie. 

 Profil działalności jest ściśle związany z realizacją europejskich załoŜeń z zakresu 

prawidłowej gospodarki recyklingowej. Usługi przez nas oferowane są odpowiedzią na 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych, której najistotniejszym przesłaniem jest konieczność ograniczenia liczby 

niekontrolowanych śmieci 

 

Przedsiębiorstwo Obrotu surowcami wtórnymi Surpap S.C.   

 Surpap to przedsiębiorstwo obrotu surowcami wtórnymi. Firma prowadzi skup             

i sprzedaŜ surowców wtórnych, przetwarzanie odpadów oraz usługi w zakresie sprzątania          

i czyszczenia obiektów. 

 Zniszczenie odbywa się w profesjonalnych niszczarkach zgodnie z norma DIN 32757. 

Powstałe ścinki prasowane są w belujących prasach hydraulicznych z siłą 50 ton.  

 

4.4.3. DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI 

 Na terenie Gminy Bobowa nie odnotowano Ŝadnych dzikich wysypisk śmieci (dane 

ustne z Urzędu Miejskiego na dzień 12.01.2009 r.) 
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4.4.4.KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

W ustawie o odpadach komunalne osady ściekowe rozumiane są jako 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. 

Pod względem zagroŜeń, które stwarzają dla środowiska i obciąŜeń dla gospodarki – 

waga tej grupy odpadów rośnie. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi przyjmuje 

załoŜenie, Ŝe osad jest produktem oczyszczalni komunalnej, którego ilość i jakość powinna 

być optymalizowana poprzez odpowiednie projektowanie systemu usuwania zanieczyszczeń 

ze sfery komunalnej. 

Ogólną tendencją i jednym z głównych zadań strategicznych gospodarki wodno-

ściekowej jest sukcesywne zwiększanie liczby osób objętych systemem odbioru 

i oczyszczania ścieków. Monitoring gospodarki osadowej, polega na określeniu ilości osadów 

w przeliczeniu na suchą masę, wydzieleniu procesów, z jakich osady pochodzą oraz 

określeniu charakterystyki ilościowej poszczególnych sposobów ich unieszkodliwiania, bądź 

wykorzystania. WaŜnym elementem jest równieŜ skład chemiczny osadów ściekowych             

i stopień zanieczyszczenia sanitarnego. 

Odpady wytwarzane w komunalnych oczyszczalniach ścieków moŜna podzielić na: 

• skratki, 

• zawartość piaskowników, 

• odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane osady 

ściekowe. 

 

 Zlewnią dla wszystkich ścieków bytowych z terenu Gminy Bobowa jest oczyszczalnia 

ścieków w Bobowej. Oczyszczalnia ścieków w Bobowej została zaprojektowana na 

przepustowość 225 m3/d oraz dla równowaŜnej liczby mieszkańców RLM = 1560. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Białej Tarnowskiej w Bobowej. 

 Urząd Miejski w Bobowej jest właścicielem i eksploatatorem sieci kanalizacyjnej         

i oczyszczalni. Zlewnią dla wszystkich ścieków bytowych z terenu miasta jest oczyszczalnia 

ścieków w Bobowej. Stan sieci kanalizacyjnej jest dobry. Większość to sieci budowane w 

1997 r. 
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 Gmina Bobowa nie ma w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.  

58,35% mieszkańców miasta podłączonych jest do systemu kanalizacyjnego. Ścieki 

odprowadzane są równieŜ do zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”. 

 Długość sieci wodociągowej Gminy Bobowa wynosi ogółem 20,7km a liczba 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania do niej przyłączonych to 491. W całym 

Mieście z sieci wodociągowej korzysta łącznie 1718 osób, co stanowi 57,19 % liczby osób 

zamieszkujących w Bobowej 

 Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostwo 

Powiatowe w Gorlicach nr OŚ.6223/13/06 z dnia 16.05.2006 r., które jest waŜne do dnia 

12.08.2013r. 

 Ścieki doprowadzane do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej 

poddawane są następującym procesom oczyszczania: 

� oddzielenie zanieczyszczeń grubych na kracie średniej, oczyszczanej ręcznie 

� oczyszczanie na drodze biologicznej w reaktorze cyklicznym z osadem czynnym 

� doczyszczanie ścieków w stawie biologicznym 

 Działanie oczyszczalni oparte jest na procesie niskoobciąŜonego osadu czynnego.  

W reaktorze zachodzą następujące procesy: 

�  utlenianie zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacja i symultaniczna stabilizacja 

osadu dzięki niskiemu obciąŜeniu osadu 

�  denitryfikacja, w komorze SBR w fazie niedotlenionej, w której nie ma 

napowietrzenia, 

 Osad nadmierny stabilizowany jest na drodze biologicznej metodą stabilizacji 

tlenowej symultanicznej dzięki niskiemu obciąŜeniu osadu ładunkiem zanieczyszczeń               

i wysokiemu wiekowi osadu. Tlenowo stabilny osad powstający w czasie oczyszczania 

biologicznego poddawany jest następującym procesom: 

� zagęszczaniu w zagęszczaczu osadu 

� odwadnianiu w workownicy 

� składowaniu na płycie zbiorników reaktorów 
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5. PROGNOZA ZMIANY ILO ŚCI I RODZAJÓW ODPADÓW WYTWARZANYCH 

W LATACH 2010-2025 

5.1. ZMIANY WYNIKAJ ĄCE Z PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH 

 Długofalowe planowanie gospodarki odpadami związane jest z uwzględnieniem zmian 

zachodzących na terenie objętym opracowaniem. Na zmiany ilości i jakościowe 

wytwarzanych odpadów główny wpływ mają: 

- zmiany demograficzne, 

- ekonomiczno-społeczne. 

 Planowanie działań zmierzających do usprawnienia systemu gospodarki 

odpadami 

wymaga określenia zmian zachodzących w składzie morfologicznym oraz ilości 

wytwarzanych odpadów. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami na terenie Gminy 

Bobowa zostały opracowane w oparciu o: 

• prognozy zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO),  

• prognozy zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

(WPGO)  

• inne wskaźniki zmian nie ujęte w KPGO i WPGO. 

 Spodziewane kierunki zmian demograficznych na terenie Gminy Bobowa oszacowano 

na podstawie wskaźników przedstawionych w „Poradniku powiatowe i gminne plany 

gospodarki odpadami”. 

 Gminę Bobowa zamieszkuje 9561 osób, z czego 3053 osób w mieście Bobowa         

(wg danych statystycznych z Urzędu Miejskiego w Bobowej na 2008 r.) 

 Zgodnie z prognozami GUS liczba ludności będzie wzrastać, przy czym dynamika  

tego procesu w dalszej perspektywie będzie słabnąć do około 0,09% rocznego wzrostu w roku 

2025. Prognoza wzrostu na poszczególne okresy przedstawia się następująco: 

� 2010 r.- 100,20% 

� 2015 r.- 100,30% 

� 2020 r.- 100,28% 

� 2025 r.- 100,19% 
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Prognozę liczby ludności dla Gminy Bobowa w latach 2010-2025 ujęto w Tabeli 17 

niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 17: Zmiany liczby mieszkańców na terenie Gminy Bobowa w oparciu o prognozy 
demograficzne w latach 20010 i 2025 

Lata Liczba mieszkańców 

2010 9618 

2015 6764 

2020 9906 

2025 9999 

Źródło Opracowanie własne na podstawie GUS 2009 r. 

  

5.2. PROGNOZA ZMIAN ILO ŚCI I JAKO ŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się 

dwa czynniki: liczba ludności i jednostkowy wskaźnik emisji odpadów liczony                            

w kg/mieszkańca/rok. Za podstawę prognozowania ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie Gminy Bobowa przyjęto wskaźniki demograficzne przedstawione    

w niniejszym rozdziale oraz wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów określone na podstawie 

informacji w „Poradniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”. 

 Masę wytworzonych odpadów komunalnych oszacowano na podstawie 

jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów przyjętych w Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Małopolskiego na podstawie wskaźników zawartych w KPGO 

• Wskaźnik wytwarzania odpadów dla na terenach wiejskich: 189 kg/M/rok 

• Wskaźnik wytwarzania odpadów dla na terenach miejskich: 396 kg/M/rok 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze wskaźniki, całkowita masa odpadów powstających         

na terenie Gminy Bobowa szacowana jest na 2349 Mg w 2008 roku. 
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Tabela 18. Bilans ilościowo - jakościowy odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy 
Bobowa w horyzoncie prognostycznym od 2010-2025 

Ilość wytworzonych odpadów[Mg/rok] 

2010 2015 2020 2025 

  

 Strumień odpadów 

  (Mg) % (Mg) % (Mg) % (Mg) % 

Odpady organiczne 225,65 9,02 229,65 9,13 233,54 9,19 236,34 9,22 

Odpady kuchenne  205,24 8,20 208,88 8,30 212,41 8,36 214,96 8,39 

Odpady zielone  48,78 1,95 52,04 2,07 55,49 2,18 58,87 2,30 

Papier tektura 172,22 6,88 174,84 6,95 177,36 6,98 179,04 6,99 

Tworzywa 

sztuczne 
68,44 2,74 62,81 2,50 57,59 2,27 52,55 2,05 

Szkło 221,49 8,85 236,33 9,39 251,95 9,92 267,32 10,43 

Stalowe 16,48 0,66 16,73 0,66 16,97 0,67 17,13 0,67 O
P

A
K

O
W

A
N

IA
 

Aluminiowe 4,75 0,19 4,82 0,19 4,89 0,19 4,94 0,19 

Papier tektura 118,76 4,75 120,56 4,79 122,30 4,81 123,46 4,82 

Tworzywa 

sztuczne 
212,60 8,50 195,10 7,75 178,89 7,04 163,24 6,37 

IN
N

E
 

Szkło 11,73 0,47 12,51 0,50 13,34 0,53 14,15 0,55 

Tekstylia  51,90 2,07 55,38 2,20 59,04 2,32 62,64 2,44 

śelazo i inne metale  46,00 1,84 46,70 1,86 47,37 1,86 47,82 1,87 

Odpady mineralne  133,95 5,35 142,92 5,68 152,37 6,00 161,67 6,31 

drobna frakcja popiołowa 300,75 12,02 262,18 10,42 228,39 8,99 197,98 7,73 

Odpady budowlane 425,01 16,99 453,47 18,02 483,46 19,03 512,94 20,02 

odpady niebezpieczne  28,86 1,15 29,30 1,16 29,72 1,17 30,00 1,17 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

93 

Odpady wielkogabarytowe 192,36 7,69 195,28 7,76 198,09 7,80 199,97 7,80 

Wielomateriałowe  16,89 0,68 17,15 0,68 17,40 0,68 17,56 0,69 

Razem: 2 501,85 100 2 516,64 100 2 540,55 100 2 562,59 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 

5.3. PROGNOZA ZMIAN ILO ŚCI I JAKO ŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 

OPAKOWANIOWYCH 

 Ze względu na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania 

materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniŜeniu ich masy, a 

takŜe ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy 

opakowań      w systemach pakowania towarów w latach 2010-2025 nie przewiduje się 

znacznego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy krajowe zuŜycia 

poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany w strukturze odpadów 

opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagi na masę będą odpady z tektury lub 

papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. 

 W perspektywie lat 2010-2025 oczekuje się równieŜ pozytywnych zmian w zakresie 

przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika                

to z konieczności zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektywy 94/62/WE w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 Oszacowaną masę odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy 

Bobowa przedstawiono w Tabeli 19,  
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Tabela 19. Prognozowana ilość odpadów opakowaniowych 

Ilość wytworzonych odpadów[Mg/rok]  Rodzaj materiału odpadu 

opakowaniowego 2010 2015 2020 2025 

Papier i tektura  148,42 150,67 152,84 154,29 

Szkło  221,49 236,33 251,95 267,32 

Tworzywa sztuczne  68,44 62,81 57,59 52,55 

Opakowania stalowe  16,48 16,73 16,97 17,13 

Opakowania aluminiowe  4,75 4,82 4,89 4,94 

Wielomateriałowe  16,89 17,15 17,40 17,56 

Razem: 476,47 488,51 501,64 513,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 

5.4. PROGNOZA ILOŚCI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

WYTWARZANYCH W GMINIE BOBOWA 

 Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden            

z najwaŜniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a takŜe 

podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych 

latach winna wynosić:  

� w 2010 r. 75% * 

� w 2013 r. 50% * 

� w 2020 r. 35% * 

* wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej          

w 1995 r. Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona 

została na poziomie 4,38 mln Mg, co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca miasta 

przypadało 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. W tabeli 20 przedstawiono ilość 

odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995 r. 
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Tabela 20. Odpady biodegradowalne wytworzone w gminie Bobowa w 1995 r. 

  
Liczba mieszka ńców w 1995 r. 

Ilość Mg odpadów 

biodegradowalnych w 1995 r. 

Tereny miejskie - - 

Tereny wiejskie 9561 430,2 

Razem 9561 430,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 Gmina Bobowa jest gminą wiejską z typowo zagrodową zabudową, gdzie 

problem z odpadami biodegradowalnymi jest widoczny w niewielkim stopniu i dotyczy on 

głowieni obszaru miasta. Indywidualni właściciele nieruchomości, w szczególności na 

obszarach wiejskich oddzielają odpady organiczne do kompostowania dla własnych potrzeb. 

Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji podana została z Tabeli 21 

 

Tabela 21. Szacunkowa ilość odpadów biodegradowalnych powstających w latach 2010- 2025 

Ilość wytworzonych odpadów[Mg/rok]  
Strumień odpadów komunalnych 

2010 2015 2020 2025 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  225,65 229,65 233,54 236,34 

Odpady zielone  48,78 52,04 55,49 55,49 

Papier i tektura (nie opakowaniowe)  172,22 174,84 177,36 179,04 

Opakowania z papieru i tektury  118,76 120,56 122,3 123,46 

Razem: 565,41 577,09 588,69 594,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 

W tabeli 22 przedstawiono maksymalne ilości odpadów z Gminy Bobowa, jakie 

według załoŜeń KPGO 2010 będą mogły być składowane na przeznaczonych do tego celu 

instalacjach.  
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Tabela 22. Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Bobowa, moŜliwa do 

składowania  w poszczególnych latach. 

Rok Ilość odpadów wytworzonych (Mg) 
Maksymalna ilość odpadów 

przeznaczonych do składowania (Mg) 

w 2010 r. 565,4 367,5 

w 2013 r. 572,2 286,7 

w 2020 r. 588,7 147,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 Prowadzone na przestrzeni lat badania wskazują na stały wzrost ilości odpadów 

komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyczyną tego jest rozwój 

gospodarczy oraz wzrost konsumpcyjnych postaw mieszkańców.  

 Ocenianie zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie trudniejsze od 

szacowania zmian ilości. Przewiduje się wzrost odpadów opakowaniowych (makulatura, 

tworzywa sztuczne), które winny być poddawane recyklingowi. Decydujące znaczenie dla 

zmian składu odpadów będzie miał poziom zamoŜności społeczeństwa i związany z nim model 

konsumpcyjny. Nie bez znaczenia będzie teŜ kształtowanie się poziomu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Dzięki temu mogą występować na szerszą skalę pewne zjawiska 

wpływające na skład morfologiczny odpadów np. świadome wybieranie opakowań szklanych 

przy jednoczesnej rezygnacji z opakowań z tworzyw sztucznych. Istotna moŜe być takŜe 

popularyzacja pewnych zachowań. Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na 

sposób prowadzonej gospodarki odpadami, bowiem podstawowym elementem, na który 

projektowany będzie system jest ilość odpadów. 

 Istotne znaczenie przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami odgrywają zmiany 

ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian                

społeczno- gospodarczych. W związku ze spowolnieniem gospodarczym na terenie całej Europy, 

w tym równieŜ w Polsce przewiduje się krótkotrwały spadek dochodów mieszkańców gminy      

w stosunku do wzrostu cen i usług. Efektem tego moŜe być krótkotrwały spadek ilości 

wytwarzanych odpadów 
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5.5. PROGNOZA ZMIANY ILO ŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW  

POCHODZĄCYCH Z WYEKSPLOATOWANYCH POJAZDÓW I  ZU śYTYCH 

OPON 

 Na prognozę ilości wycofanych uŜytku samochodów, poza ilością rejestrowanych                    

i wyrejestrowanych, ma wpływ kilka innych czynników, między innymi: wartość wskaźnika 

ilości osób przypadających na jeden samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę 

rozwoju gospodarki i zamoŜności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc takŜe liczba 

pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie 

zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co równieŜ przyczyni się do 

wzrostu ilości odpadu w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ze względu na brak 

dostatecznych danych do zbilansowania aktualnie wytwarzanych ilości odpadów z tego 

sektora, nie jest moŜliwe dokładne szacowanie prognozy zmian w przyszłych latach 

5.6. PROGNOZA ZMIAN ILO ŚCI WYTWARZANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

W GMINIE BOBOWA 

 Brak dostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacyjnej moŜe stanowi ograniczenie 

moŜliwości rozwojowych Gminy Bobowa. W roku 2007 z sieci kanalizacyjnej korzystało 

1905 mieszkańców gminy, z czego większość zamieszkała na terenie miasta Bobowa. 

Zakładając ze tempo rozwoju sieci kanalizacyjnej z poprzednich 3 lat utrzyma się na stałym 

poziomie, w roku 2025 do sieci będzie przyłączonych ponad 30% mieszkańców. Szacunkowa 

liczba mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2025 wynosi: 

• 2010 rok- 2 060 mieszkańców 

• 2015 rok- 2 348 mieszkańców 

• 2020 rok- 2 677 mieszkańców 

• 2025 rok- 3 051 mieszkańców 

 Szacunkową ilość powstających ścieków odprowadzanych do oczyszczalni oraz ilość 

osadów ściekowych w latach 2010-2025 przedstawia Tabela 23. 
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Tabela 23.  Szacunkowa ilość powstających ścieków odprowadzanych do oczyszczalni oraz ilość 
osadów ściekowych w latach 2010-2025 

Ilość wytworzonych odpadów[Mg/rok] 

 2010 2015 2020 2025 

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni (dam3/rok)       60,90           64,33           67,95           71,78     

Ilość osadów wytwarzanych na rok (Mg)       63,82           72,74           82,90           94,49     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KPGO i GUS 

 Z racji ciągłej rozbudowy systemu oczyszczania ścieków komunalnych (rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej, budowa małych oczyszczalni przydomowych) zakłada się wzrost ilości 

osadów ściekowych. Działalność dotycząca unieszkodliwiania tej grupy odpadów winny 

prowadzić do większego zagospodarowania i wykorzystania tej grupy w rolnictwie. 

 

5.7. PROGNOZA ZMIAN ILO ŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 

NIEBEZPIECZNYCH 

 WaŜnym elementem funkcjonowania gospodarki odpadami jest rozwiązanie problemu 

odpadów azbestowych. Podstawa do oszacowania ilości usuwanego azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zuŜycia tych 

wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być 

gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatu celem 

opracowania programu likwidacji wyrobów azbestowych. 

 W związku z brakiem dokładnych danych dotyczących ilości występujących na terenie 

Gminy Bobowa wyrobów azbestowych, nie moŜna prognozować ilości wytwarzanych 

odpadów tego typu, lecz moŜna przypuszczać, Ŝe w tym przypadku będzie występowała 

tendencja zwyŜkowa. W związku z tym, Ŝe trwałość płyt azbestowych szacuje się na około   

30 lat, przyjmuje się, Ŝe okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2032 roku.            

Na terenie gminy nie zidentyfikowano występowania urządzeń zawierających PCB.  

 Według KPGO zakłada się stały wzrost odpadów niebezpiecznych związanych            

z eksploatacją pojazdów i unieszkodliwianiem pojazdów wyeksploatowanych. Do odpadów 
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takich zalicza się między innymi odpady olejowe i ropopochodne oraz baterie i akumulatory. 

Brak jest moŜliwości określenia wzrostu ilości tych odpadów. 

 Ilość odpadów niebezpiecznych powstających w placówkach słuŜby zdrowia                

i placówkach weterynaryjnych w prognozowanym czasie będzie równieŜ wzrastać. Wzrost 

będzie oscylował na poziomie 10-15% w stosunku do stanu bieŜącego.  

   

PODSUMOWANIE 

• w najbliŜszych latach dominować będą postawy konsumpcyjne, charakteryzujące się 

wytwarzaniem większej ilości odpadów komunalnych, 

• wzrośnie zuŜycie papieru i tektury (opakowania, prasa, ulotki reklamowe)  

oraz tworzyw sztucznych, wynikające z nasilającej się tendencji do stosowania 

opakowań jednorazowego uŜytku, 

• wzrośnie w najbliŜszych latach udział metali w odpadach komunalnych na skutek 

wymiany urządzeń i sprzętu domowego. 

 

6. ZAŁOśONE CELE I PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI, W TYM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI I OPAKOWANIOWYMI, UWZGL ĘDNIAJĄCY ICH 

ZBIERANIE, TRANSPORT, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE, Z E 

WSKAZANIEM NA MIEJSCA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251, tekst 

ujednolicony), wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, 

które podlegają aktualizacji nie rzadziej, niŜ co 4 lata. 

Pierwszy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) przyjęty został uchwałą        

Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).        

W 2006 r. dokonano jego aktualizacji – tzw. KPGO 2010 (M.P. z 2006 r., nr 90, poz. 946). 

Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 

października 2002 r. do 29 października 2004 r. wykazało niewielki postęp w zakresie 

poprawy gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi i komunalnymi 

osadami ściekowymi. Zawarto w nim szereg rekomendacji, z których część została 

zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji. Do najwaŜniejszych zrealizowanych 
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rekomendacji naleŜy przedstawienie przez Rząd Parlamentowi propozycji nowelizacji ustaw 

związanych z gospodarką odpadami (I połowa, 2005 r.), które miały na celu m.in. ułatwienie 

gminom przejmowania od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zdyscyplinowanie samorządów w zakresie 

realizacji przez nie ustawowych obowiązków (rekomendacja 5.10, 5.5 i 5.12). NaleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe Parlament nadał innych kształt proponowanym rozwiązaniom systemowym, 

które zostały zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz       

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441). 

Pośród rekomendacji, które są w trakcie realizacji, naleŜy wymienić rekomendację 5.2 

dotyczącą analizy stawek opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku składowania 

odpadów. W 2006 r. zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia                      

4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 

2007 (M.P. 2006 nr 71 poz. 714).  

Od 1 stycznia 2008 r. zadania w zakresie gospodarki odpadami będące dotychczas         

w kompetencjach wojewody zostały przeniesione do kompetencji marszałka województwa. 

Dzięki temu nastąpiło skupienie w jednym urzędzie na szczeblu województwa zadań              

w zakresie m.in. planowania gospodarki odpadami, i wydawania decyzji, co powinno 

korzystnie wpłynąć na wdraŜanie polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami. 

Ze względu na zgłaszane ze strony samorządów wnioski, aby w krajowym planie 

gospodarki odpadami określić docelowy system gospodarki odpadami oraz w bardziej 

konkretny sposób zadania, przyjęto nieco odmienną formułę Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami 2010 w porównaniu do pierwszego krajowego planu gospodarki odpadami. 

Plan obejmie pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 

gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając 

obecne i przyszłe moŜliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny 

istniejącej infrastruktury. 

Plan gospodarki odpadami obejmuje odpady powstające w kraju, a w szczególności 

odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe i inne rodzaje odpadów. 

Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak równieŜ krajowe 

uwarunkowania rozwoju gospodarczego. 

Nie przewiduje się generalnych zmian systemu gospodarowania poszczególnymi 

rodzajami odpadów. Mogą wystąpić tylko korekty funkcjonujących systemów. Zgodnie          
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z polityką ekologiczną państwa głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarki 

odpadami są: 

• wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty 

prywatne, które przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, 

zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, 

zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

• sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz 

odpadów, które moŜna poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a takŜe 

wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami, 

• kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do 

zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz 

zapewniających wykorzystanie moŜliwie wszystkich składników stosowanych 

surowców, 

• promowanie wdraŜania systemu zarządzania środowiskowego, 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania 

odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 

• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania                 

i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

• wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego                       

i biochemicznego ich przekształcania, 

• weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 

eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa, 
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• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• wprowadzenie instrumentów finansowych umoŜliwiających realizację zadań         

w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego                   

i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków. 

6.1. CELE PRZYJĘTE Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 2010 

ORAZ PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 2010 

Celem dalekosięŜnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście 

do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, w którym    

w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania          

z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania               

i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości 

niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych 

odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie moŜna poddać procesom odzysku ich 

unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej poŜądany 

sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umoŜliwi osiągnięcie innych celów 

takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez 

minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy teŜ 

zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez 

zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego                  

i zwierzęcego. W związku z powyŜszym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto 

następujące cele główne: 

• utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od 

wzrostu gospodarczego kraju PKB, 

• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

• zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 

standardów Unii Europejskiej, 
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• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

• stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach          

i gospodarce odpadami w Polsce,  

 Wprowadzanie zmian prawa będzie ograniczone do niezbędnego minimum, 

wynikającego z konieczności transpozycji prawa unijnego oraz potrzeby wprowadzenia zmian 

wskazanych w Krajowym planie. Szczególny nacisk zostanie połoŜony na egzekwowanie 

przepisów prawa w odniesieniu do gospodarki odpadami, równieŜ w kontekście 

transgranicznego przemieszczania odpadów. 

 Ze względu na fakt, Ŝe kierunki zmian prawa ochrony środowiska są obecnie 

wyznaczane głównie na poziomie Unii Europejskiej, jednym z głównych celów w zakresie 

gospodarki odpadami staje się równieŜ aktywny udział Polski w pracach na forum Unii. 

Polska jako członek społeczności międzynarodowej podpisała Konwencję Sztokholmską       

w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jeszcze przed przystąpieniem do Unii 

Europejskiej. Ze względu na fakt, Ŝe Unia Europejska juŜ ratyfikowała tę Konwencję, celem 

jest ratyfikowanie najpóźniej do końca 2007 r. przez Polskę Konwencji. 

 Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów 

niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano poniŜej przedstawione dodatkowe 

cele szczegółowe. 

 

ODPADY KOMUNALNE 

Przyjęto następujące cele: 

• objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 

najpóźniej do końca 2008 r., 

• zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w niniejszym Krajowym 

planie, najpóźniej do końca 2007r., 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

o w 2010 r. więcej niŜ 75%, 

o w 2013 r. więcej niŜ 50%, 

o w 2020 r. więcej niŜ 35% 
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masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% 

wytworzonych odpadów do końca 2014 r., 

• zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na 

których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r. 

  
 

ODPADY ZAWIERAJ ĄCE PCB 

W okresie od 2007 do 2010 r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB 

ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub 

unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB. 

 W okresie od 2011 do 2018 r. naleŜy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB 

o stęŜeniu poniŜej 50 ppm. 

 

OLEJE ODPADOWE 

W latach 2007-2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie, co najmniej 50%,        

a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie, co najmniej 35%. 

 

ZUśYTE BATERIE I AKUMULATORY 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania. 

 W okresie od 2007 do 2010 r. naleŜy osiągnąć, co najmniej poziomy odzysku               

i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607, tekst ujednolicony).  

W okresie od 2011 do 2018 r. stawia się następujące cele: 

• osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz 

zuŜytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG), tj.: 

o minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów (w tym 

akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. . zgodnie z art. 10 ust.2 
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o minimalnego poziomu zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów w wysokości 

45% do 2016 r.. zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b, 

o minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii            

i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu     

w najwyŜszym, technicznie moŜliwym do osiągnięcia stopniu przy 

jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 

ust.4, 

o minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii         

i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu       

w najwyŜszym, technicznie moŜliwym do osiągnięcia stopniu przy 

jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 

ust.4, 

o minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów             

w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4, 

• ustanowienie od 2008 r. (czyli 2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu 

wprowadzania do obrotu: 

o wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyŜej 0,0005% 

wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z 

wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyŜszą niŜ 2% 

wagowo, 

o baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyŜej 0,002% wagowo 

kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii 

i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do uŜytku w: 

� systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, 

� sprzęcie medycznym, 

� elektronarzędziach bezprzewodowych. 

• ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-

Cd). 

 

ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE 

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności 

selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów 
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u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne 

w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej 

skuteczności działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych                    

z eksploatacji. W związku z powyŜszym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie 

od 2007 r. do 2018 r.: 

• dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po                

1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niŜszych niŜ 

75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku, 

• dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku         

i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co 

najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku, 

• uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % 

i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku. 

 

ZUZYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania. W związku z powyŜszym 

wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.: 

• osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu 

 w wysokości: 

• dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych 

urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

o poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zuŜytego sprzętu, 
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o poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji 

pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 75 % masy zuŜytego 

sprzętu; 

• dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

o poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zuŜytego sprzętu, 

o poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji 

pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 65 % masy zuŜytego 

sprzętu; 

• dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń 

gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych               

i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do 

nadzoru i kontroli: 

o poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zuŜytego sprzętu, 

o poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji 

pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 50 % masy zuŜytego 

sprzętu; 

• dla zuŜytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części 

składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytych lamp w wysokości 

80 % masy tych zuŜytych lamp. 

• osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu 

 elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych                 

w  wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

 

ODPADY ZAWIERAJ ĄCE AZBEST 

W okresie od 2007 r. do 2018 r. zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym 

w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Programie usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 
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PRZETERMINOWANE PESTYCYDY 

W okresie do 2010 r. planuje się likwidację mogilników i magazynów zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin. 

W okresie od 2011 r. do 2018 r. planuje się likwidację pestycydowych skaŜeń terenu 

spowodowanych przez mogilniki, zagraŜających bezpieczeństwu uŜytkowych wód 

podziemnych. 

 

ODPADY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz dostosowanie go do wymagań ochrony 

środowiska. 

 

ZUśYTE OPONY 

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania zuŜytych opon, w tym osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu 

zuŜytych opon: 

• 2007 r. – odzysk - 75%; recykling – 15% 

• 2010 r. – odzysk - 85%; recykling – 15% 

• 2018 r. – odzysk - 100%; recykling – 20% 

 

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTA śU OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontaŜu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50%    

w 2010 r. oraz 80% w 2018 r. 

 

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi są następujące: 

• całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych, 
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• zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami 

termicznymi, 

• maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach 

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa 

sanitarnego i chemicznego, 

zgodnie z celami przedstawionymi na Rysunku 6 poniŜej. 

 

 

Rysunek 6.  Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów z komunalnych oczyszczalni 
ścieków w perspektywie do 2018 r. 

 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 r. do 2018 r. przyjęto 

jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 23 poniŜej: 
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Tabela 24.  Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018 

2007 2010 2018 

poziom % poziom % poziom % Lp. Rodzaj produktu, z 
którego powstał odpad 

odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling 

1 Opakowania (ogółem) 50 25 60 55-80 60 55-80 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych - 25 - 22,5 - 22,5 

3 Opakowania z aluminium - 40 - 50 - 50 

4 Opakowania ze stali - 20 - 50 - 50 

5 
Opakowania z papieru i 

tektury - 48 - 60 - 60 

6 Opakowania ze szkła - 38 - 60 - 60 

7 

Opakowania z materiałów 
naturalnych (drewna i 

tekstyliów) - 15 - - - - 

8 Opakowania z drewna - - - 15 - 15 

Źródło danych KPGO 2010 

 

ODPADY Z WYBRANYCH GAŁ ĘZI GOSPODARKI, KTÓRYCH 

ZAGOSPODAROWANIE STWARZA PROBLEMY 

W okresie od 2007 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele: zwiększenie udziału 

odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r. oraz zwiększenie udziału 

odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r., natomiast w okresie od 

2011 r. do 2018 r. . następujące cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom 

odzysku do 85% w 2018 r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza 

składowaniem do 7% w 2018 r. 

 

KIERUNKI DZIAŁA Ń W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU 

ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI 

• kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania 

i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 
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• wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz 

zapewniających wykorzystanie moŜliwie wszystkich składników stosowanych 

surowców, 

• promowanie wdraŜania systemu zarządzania środowiskowego, 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 

oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 

• realizacja "Krajowego planu działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na 

lata 2007 -2009" oraz wersji na kolejne lata w zakresie zamówień publicznych, 

• wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych, w tym sukcesywne podnoszenie 

stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które moŜna 

poddać procesom odzysku, w tym recyklingu. 

• W zakresie kształtowania polityki gospodarki odpadami nie przewiduje się 

gruntownych zmian w systemach gospodarowania poszczególnymi rodzajami 

odpadów. Niemniej jednak w trakcie tworzenia się i rozwoju poszczególnych 

systemów mogą być dokonywane pewne korekty. Głównymi kierunkami działań w 

zakresie gospodarowania odpadami są: 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami 

oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 

• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii 

odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 

• wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku      

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie 

energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich 

przekształcania, 

• weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 

eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa, 

• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• wprowadzenie instrumentów finansowych umoŜliwiających realizację zadań               

w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego                    
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i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie 

obowiązków, 

• wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk 

odpadów. 

6.2.  DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO ZAPOBIEGANIA I MINIMALIZACJI 

POWSTAWANIA ODPADÓW  

 1) Działania edukacyjno– informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów 

w kierunku: 

• zakupu produktów o minimalnej liczbie opakowań (tylko niezbędnych), 

• zakupu produktów wykonanych z materiałów z recyklingu, 

• oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zuŜywanych materiałów    

(np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, 

poczty elektronicznej), 

• ograniczania zakupu produktów jednorazowego uŜytku, 

• popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości - prowadzone w systemie 

nauczania począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich 

i wyŜszych, za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio              

i telewizja), za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp. 

2) Działania organizacyjne, np.: 

•  wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach, 

•  recykling opakowań tonerów z drukarek i kopiarek. 

•  zbieranie selektywne odpadów na budowach, 

• kompostowanie przydomowe (na obszarach z zabudową jednorodzinną) odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przy wykorzystywaniu: 

−  przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008, tekst ujednolicony, z 

późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      

(Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251, tekst ujednolicony) dotyczących 

obowiązków właścicieli nieruchomości i innych posiadaczy odpadów, 
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− przepisów gminnych (lokalnych) obligujących właścicieli nieruchomości          

i innych odpadów moŜe być wykorzystane do efektywnego wprowadzania 

selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów 

pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z Ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 

2005 nr 236 poz. 2008, tekst ujednolicony, z późniejszymi zmianami), 

− instrumentów ekonomicznych, związanych np. ze zmniejszeniem kosztów 

ponoszonych za odpady niesegregowane w wyniku zbiórki selektywnej 

(mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór tych odpadów) lub obniŜenie opłaty za 

usuwanie odpadów w przypadku prowadzenia kompostowanie odpadów 

ulegających biodegradacji we własnym zakresie, 

− edukacji społecznej; w celu zachęcenia mieszkańców do ograniczania ilości 

wytwarzanych odpadów, segregacji wytworzonych odpadów „u źródła”            

i zwiększenia efektywności zbiórki selektywnej; 

 

6.1.2. DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO REDUKCJI ILO ŚCI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJ ĄCYCH BIODEGRADACJI, KIEROWANYCH NA 

SKŁADOWISKA ODPADÓW  

Na odpady biodegradowalne składają się: 

• bioodpady z terenów zielonych,  

• odpady kuchenne i ogrodowe, 

• odpady papieru i tektury opakowaniowe,  

• inne odpady papieru i tektury. 

 

Recykling odpadów papieru i tektury oraz recykling organiczny odpadów zielonych 

nie zapewnią wymaganego stopnia redukcji masy składowanych odpadów 

biodegradowalnych. Aby spełnić postawione załoŜenia dotyczące redukcji ilości odpadów 

biodegradowalnych w odpadach składowanych konieczna będzie, poza realizacją przyjętych 

załoŜeń dotyczących selektywnej zbiórki tektury i papieru oraz odpadów kuchennych            

i zielonych, kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną. 
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Kompostowaniu moŜna poddać ponad 35 % odpadów domowych, czyli                       

w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co          

z tym związane, znacznie obniŜyć koszty wywozu odpadów.  

UwaŜa się, Ŝe najlepsze efekty uzyskuje się kierując do kompostowania odpady 

ulegające biodegradacji, takie jak: 

• trawy, 

• listowie drzew i krzewów, 

• popielęgnacyjne i pouŜytkowe części roślin ozdobnych i uŜytkowych, z rabat 

ogródków działkowych i przydomowych, 

• popielęgnacyjne i pouŜytkowe części roślin z polowej i szklarniowej uprawy 

warzyw, 

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

• zepsute i przeterminowane pasze i środki Ŝywności, 

• trociny i kora drzewna, 

• rozkładalne organiczne odpady domowe w skład których wchodzą: 

• odpady spoŜywcze - roślinne i zwierzęce, 

• niekiedy takŜe papier - głównie gazetowy i opakowaniowy. 

Najprościej proces kompostowania prowadzi się w pryzmie kompostowej ułoŜonej 

bezpośrednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz 

rzadziej znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej. 

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta gotowych urządzeń do przydomowego 

kompostowania bioodpadów. Dostępne są kompostowniki drewniane i z tworzyw 

sztucznych, o pojemności od kilkuset litrów do ponad 1 m3. Rynek oferuje urządzenia          

o róŜnych rozwiązaniach technicznych: od prostych otwartych skrzynek bez dna do 

kompostowników zamkniętych o izolowanych termicznie ścianach, z moŜliwością regulacji 

dostępu powietrza. Dostępne są urządzenia z dwoma otworami – zasypowym                         

i opróŜniającym - do ciągłego prowadzenia kompostowania oraz wyłącznie z otworem 

zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych - gotowy kompost usuwany jest po 

rozbieraniu całej kompostowanej masy. 

NiezaleŜnie od przyjętego rozwiązania waŜne jest stworzenie optymalnych warunków 

dla przebiegającego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewnić: 
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• dobre napowietrzanie kompostowanego materiału, 

• odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy moŜliwości nawadniania 

materiału, 

• dostępność do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu, 

• stałe warunki prowadzonego procesu, umoŜliwiające aktywność 

mikroorganizmów takŜe przy niekorzystnych warunkach pogodowych. 

PoniŜej przedstawiono przykładowy kompostownik z tworzyw sztucznych. Cena 

urządzeń zaleŜy od przyjętego rozwiązania i waha się od kilkudziesięciu złotych do ponad 

tysiąca złotych. 

 

Rysunek 7.  Pojemnik do kompostu SSI SCHAFER - CT - 120 L 

 

Tabela 25. Porównanie róŜnych rozwiązań kompostowania przydomowego 

 zalety wady 

pryzma 
kompostowa 

brak nakładów inwestycyjnych 

moŜliwość duŜego przerobu 
kompostu 

niska estetyka prowadzenia procesu 

konieczność uszczelnienia podłoŜa 

prosty 
kompostownik 

drewniany 

niskie koszty 

moŜliwość samodzielnego 
wykonania 

niska trwałość urządzenia 

proces prowadzony porcjowo 

konieczność uszczelnienia podłoŜa 

„zaawansowany” 
kompostownik 

wysoka trwałość urządzenia 

przyspieszony proces 
kompostowania 

ciągły proces kompostowania 

wysokie koszty inwestycyjne 
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Dalsze zmniejszenie zawartości frakcji biorozkładalnych w odpadach składowanych 

moŜliwe jest przez: 

• zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki frakcji surowcowych podatnych na 

biologiczny rozkład (papier i tektura), 

• wydzielenie z frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych frakcji 

surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura), 

• przeznaczenie do produkcji paliwa alternatywnego frakcji grubej po mechanicznej 

obróbce odpadów mieszanych,  

• termiczne przekształcanie całości odpadów mieszanych lub części pozostałej po 

mechaniczno-biologicznej obróbce odpadów. 

Ze względu na rolniczy charakter Gminy Bobowa przyjmuje się, Ŝe ok. 90 % odpadów 

ulęgających biodegradacji jest zbieranych w przydomowych kompostowniach, a następnie 

wykorzystywanych w we własnym zakresie. Natomiast w miastach z reguły nie prowadzi się 

selektywnego zbierania tych odpadów.  

Na terenie powiatu korzystne było by wybudowanie kompostowni. Sugeruje się, aby 

kompostownia zlokalizowana była w pobliŜu pozostałych elementów ZGO. W zaleŜności od 

moŜliwości lokalizacyjnych moŜliwe jest prowadzenie procesu kompostowania dwoma 

metodami:  

• Pryzmową - polegającą na kompostowaniu bioodpadów usypanych w pryzmy.  

• Zamkniętą - kompostowanie prowadzi się w zamkniętych bioblokach lub reaktorach 

co zmniejsza zapotrzebowanie na teren jednak konsekwencją prowadzenia 

wymuszonego procesu kompostowania jest wzrost nakładów inwestycyjnych. 

Wybór metody i technologii kompostowania oraz dobór niezbędnych urządzeń 

wspomagających uzaleŜniony jest przede wszystkim od masy odpadów organicznych 

kierowanych do procesu.  

6.3. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMI NY 

BOBOWA 

 System  gminny  organizacji  systemu  gospodarki  odpadami zakłada jego 

decentralizację wynikającą z postanowień Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyŜszym załoŜeniem Gminy Bobowa będzie 
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realizować wszystkie zadania związane ze zbiórką transportem, odzyskiem                               

i unieszkodliwianiem odpadów na swoim terenie samodzielnie lub wspólnie z innymi 

gminami. 

Dla zrealizowania celów załoŜonych w Planach Gospodarki Odpadami wyŜszego 

szczebla wyznaczono działania, które zapewnią kompleksowość i trwałość projektowanego 

systemu.  

I.  działania w zakresie informacji o odpadach 

II.  działania w zakresie odbierania i zbierania odpadów komunalnych  

III.  działania w zakresie transportu odpadów komunalnych  

IV.  działania w zakresie odzysku odpadów komunalnych  

 Kluczowe znaczenie dla efektywnego wprowadzenia zaplanowanych rozwiązań 

organizacyjnych mieć będzie społeczna akceptacja nowych zasad i wymagań stawianych 

społeczeństwu w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z dyrektywami unijnymi           

i prawem polskim. Istotnym zadaniem będzie doprowadzenie do powszechnej zmiany 

sposobu gromadzenia i odbioru odpadów oraz dostosowanie się do nowych wymagań 

zarówno wytwórców odpadów komunalnych, jak i firm zajmujących się ich transportem i 

utylizacją. Program edukacyjny, o którym mowa w punkcie 10) winien objąć między innymi; 

• tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów 

środowiska, 

• kształtowanie prośrodowiskowych postaw i zachowań społeczeństwa, wartości             

i przekonań jednostek oraz grup społecznych. 

  

 WdroŜenie opisanego systemu znacznie ograniczy ilość odpadów trafiających na 

składowisko odpadów komunalnych. Władze powinny dołoŜyć wszelkich starań, aby 

moŜliwe było zrealizowanie w wyznaczonych terminach, zadań ujętych w zaktualizowanej 

wersji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa. Optymalizacja systemu gospodarki 

odpadami na terenie miasta przyniesie, bowiem w określonej perspektywie czasowej 

wymierne korzyści, nie tylko ekologiczne, lecz takŜe ekonomiczne. 

 Do szczegółowych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy 

Bobowa naleŜy: 
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I. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM I 

ZADANIE 1: Rozbudowa, usprawnienie oraz rozszerzenie dostępu do bazy danych odnośnie 

odpadów na terenie Gminy Bobowa 

Rosnąca ilość gromadzenia informacji oraz konieczność sporządzania raportów, 

sprawozdań oraz udzielania informacji z zakresu gospodarki odpadami powoduje, Ŝe 

niezbędne staje się posługiwanie się komputerową bazą danych, jako narzędziem 

wspomagającym zarządzanie gospodarką odpadami. Zadaniem zintegrowanego systemu 

informacyjnego jest rejestrowanie wszystkich zdarzeń w gospodarce odpadami, tak, aby 

informacje wprowadzane do systemu w jednym jego ogniwie, miejscu były dostępne              

w kaŜdym miejscu systemu i zakresie. W szczególności zakres tych zadań obejmuje: 

� tworzenie i obsługę baz danych związanych z wydawanymi przez urząd dokumentami 

dotyczącymi gospodarki odpadami, 

� archiwizacja danych dotyczących gospodarki odpadami na podstawie decyzji 

administracyjnych (zezwoleń) wydanych przez organy wyŜszego szczebla, 

� prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania 

zezwoleń, bazy wytwórców i firm zajmujących się unieszkodliwianiem, odzyskiem, 

zbieraniem i transportem odpadów, 

� obsługę baz danych o składowiskach oraz instalacjach do odzysku, unieszkodliwiania         

i termicznego przekształcania odpadów, 

� sporządzanie róŜnorodnych raportów zawierających m.in.:  

− rejestry wydanych dokumentów w zakresie gospodarowania odpadami i rejestry 

posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwoleń,  

− liczne wykazy i zestawienia dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

wytwarzanych, zbieranych, transportowanych, unieszkodliwianych odzyskiwanych 

na danym terenie, 

� rejestrację „dzikich wysypisk”: 

− informacje dotyczące jakościowego i ilościowego składu wysypisk, ich lokalizacji, 

czasu i częstości powstawania, 
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− gromadzenie informacji o róŜnego typu nakładach poniesionych na likwidację 

dzikich wysypisk takich jak robocizna, sprzęt, transport czy teŜ udział 

poszczególnych firm współpracujących przy likwidacji, 

− ilościowe i tworzone pod kątem lokalizacji zestawienia dla wysypisk 

zarejestrowanych, zlikwidowanych i przeznaczonych do likwidacji, 

− wykazy kosztów ponoszonych przy likwidacji wysypisk,  

� udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

� informacje na temat podmiotów realizujących poszczególne obszary systemu 

gospodarki odpadami, np.: 

− ilość odpadów zmieszanych odbieranych przez poszczególnych operatorów, 

− ilość i rodzaj odpadów zebranych w ramach zbiórki selektywnej, 

− ilość odpadów odzyskiwanych w wyniku segregacji wtórnej, 

− ilość odpadów uŜytecznych przekazywanych recyklerom. 

Zintegrowana baza danych pozwala równieŜ na monitorowanie funkcjonowania 

systemu wg róŜnych charakterystyk: ilościowej ,kosztowej, podmiotowej, rodzajowej. 

ZADANIE 2: Kompleksowa edukacja ekologiczna mieszkańców 

Przy tworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami naleŜy połoŜyć 

szczególny nacisk na edukację. Bez rzetelnego informowania i edukowania mieszkańców 

miasta nawet najlepiej zorganizowane działania mogą nie przynieść poŜądanych rezultatów. 

Dla prawidłowego przeprowadzenia kampanii przygotowującej społeczeństwo  

do racjonalnej gospodarki odpadami, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów           

w  gminie Bobowa niezbędna jest koordynacja wszystkich działań. Stąd koniecznym wydaje 

się skupienie odpowiedzialności za te działania w rękach jednej osoby zarządzającej, której 

zadaniem będzie planowanie i koordynowanie zadań z zakresu ekoedukacji.  

Ponadto w ramach szerokiej akcji edukacyjno-informacyjnej, na terenie gminy 

korzystne byłoby zawiązanie dobrowolnego porozumienia z dyrektorami placówek 

oświatowych, nauczycielami prowadzącymi zajęcia przyrody i środowiska w szkołach             

i przedstawicieli podmiotów prowadzących edukację ekologiczną. Celem takiego 

porozumienia byłby: 

� łatwiejszy kontakt z zainteresowanymi nauczycielami, 
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� utworzenie sprawnego i jednolitego programu informacyjno-edukacyjnego  

 PowyŜsze jednostki organizacyjne, przy współpracy z lokalnymi mediami 

bezpłatnymi gazetami, telewizją regionalną i innymi, prowadziłyby zintegrowaną edukację 

ekologiczną obejmującą: 

− uświadomienie mieszkańcom ilości i szkodliwości opadów powstających  

na terenie gminy i ich wpływu na środowisko naturalne i ludzi, 

− zapoznanie mieszkańców z ich obowiązkami, obowiązkami firm odbierających 

odpady i Urzędu Miejskiego w Bobowej wynikającymi z aktów prawnych 

regulujących sferę gospodarki odpadami, 

− zapoznanie mieszkańców ze sposobem finansowania sytemu gospodarki odpadami: 

z kosztami wywozu śmieci, eksploatacji istniejących instalacji  

i źródłami finansowania nowych instalacji; 

− zapoznanie mieszkańców z nowymi systemami selektywnej zbiórki odpadów  

− informowanie o moŜliwości oddania odpadów problemowych (odpadów 

wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych np. zuŜytych opon, 

akumulatorów, baterii, przeterminowanych leków); 

− zwrócenie uwagi na konsekwencje zakupowe (np. wybieranie opakowań 

plastikowych a nie szklanych, uŜywanie naczyń jednorazowych) i ich wpływ  

na zwiększenie masy odpadowej, 

− zachęcenie do wybierania opakowań zwrotnych i wielorazowych (materiałowych) 

toreb na zakupy zamiast foliowych. 

PoniŜej przedstawiono przykłady róŜnych działań edukacyjnych, które szczególnie 

polecane są w kształtowaniu świadomości ekologicznej. 

Organizacja wycieczek przyrodniczych 

Edukacja ekologiczna nie powinna obracać się tylko i wyłącznie „wokół śmieci”. 

UwraŜliwienie dzieci na przyrodę jest bardzo waŜne. Prowadzi nie tylko do szacunku wobec 

niej, ale równieŜ do dbałości o jej czystość. Najlepszym sposobem jest kształcenie dzieci 

poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Wiele szkół korzysta juŜ z takiego modelu 

organizując np. „zielone szkoły”. Dobrym pomysłem są wycieczki krajoznawcze, połączone    

z zabawą i nauką. 
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Ekologiczne organizacje pozarządowe – aktywizacja młodzieŜy 

PoniŜsza lista wymienia działania, które moŜna zrealizować we współpracy                  

z Urzędem Miejskim oraz szkołami:  

� rozdawanie ulotek  

� akcja plakatowa, 

� happeningi np. na rynku, w szkołach, 

� prowadzenie zajęć dla młodszych kolegów, 

� udział w edukacji ekologicznej w mediach, 

� udział w przygotowywaniu wystaw, konkursów, festynów, 

� organizowanie akcji ekologicznych. 

Biblioteka multimedialna dotycząca problematyki gospodarki odpadami 

Niezbędnym instrumentem edukacyjnym jest stworzenie takiej biblioteki zawierającej 

materiały związane z gospodarką odpadami. 

� kaŜda szkoła powinna posiadać przynajmniej jedną półkę z ksiąŜkami o tematyce 

ekologicznej, 

� niezbędne są informacje na temat funkcjonowania i wyposaŜenia biblioteki  

w mediach i ulotkach. 

Wskazane jest, aby zbiory biblioteki były równieŜ udostępniane i aktualizowane  

na stronach internetowych. 

Wystawy 

W ramach edukacji przygotowującej do segregacji odpadów naleŜy przygotować 

róŜnorakie wystawy plastyczne w szkołach, domach kultury i bibliotekach publicznych. Ich 

tematyka moŜe być poświęcona miedzy innymi: 

� korzyści jakie moŜna osiągnąć z odzyskiwania odpadów (warto je zilustrować 

konkretnymi przykładami: odpady szklane uŜywane są z innymi domieszkami  

do wykładania nawierzchni dróg lub ponownego przetopienia na szkło, odpadów  

z tworzyw sztucznych wykorzystuje się do produkcji płyt lub środków do utwardzania 

tynków i na róŜnorodne materiały budowlane, itd.), 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

122 

� przykładowy punkt selektywnej zbiórki odpadów zorganizowany przy udziale dzieci 

i przez nie zaprojektowany (gromadzący trzy rodzaje surowców wtórnych: szkło, 

plastik, makulatura). 

Wycieczki edukacyjne 

Celem tej akcji jest uświadomienie mieszkańcom, Ŝe biorą oni udział  

w kształtowaniu estetyki i bezpieczeństwa swojego miejsca zamieszkania. W tym celu naleŜy 

poprzez szkoły, media lub inne zorganizowane środki przekazu zapoznać mieszkańców z: 

� obiektami związanymi z ochroną środowiska (składowisko odpadów, oczyszczalnia 

ścieków, punkty segregacji odpadów, zakładu utylizacji odpadów, sortownie 

odpadów, kompostownie), 

� interesującymi formami przyrody i krajobrazu na terenie miasta i okolic. 

Festyny ekologiczne 

Festyny mogą być organizowane w współpracy z innymi gminami i mogą być 

połączeniem róŜnych form edukacyjno-widowiskowych. Pełnią one szczególnie pozytywną 

rolę wokół rozwiązywania spraw lokalnych jak i ponad gminnych. Edukacja ekologiczna na 

festynach moŜe pojawić się w formie: 

� wystaw, konkursów, turniejów, warsztatów plenerowych np. plastycznych; 

� koncertów, happeningów, przedstawień teatralnych i innych działań artystycznych; 

� stoisk związanych z ekologicznym stylem Ŝycia (kosze do segregacji odpadów, zdrowa 

Ŝywność, ogrodnictwo, produkcja z naturalnych materiałów np. wikliny, alternatywne 

źródła energii); 

� stoisk na których mogą się prezentować organizacje ekologiczne, organizacje związane 

z problemami społecznymi, działalnością charytatywną, instytucje i firmy związane        

z przyrodą (nadleśnictwo, gospodarstwa agroturystyczne, klasy o profilu 

ekologicznym). 
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ZADANIE 3.  Aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Bobowa i dostosowanie go do Planu Gospodarki Odpadami 

ZADANIE 4 .  Objęcie 100% mieszkańców gospodarstw domowych oraz działów 

produkcyjnych i nieprodukcyjnych (szkoły, urzędy itp.) zorganizowaną zbiórką odpadów  

� BieŜąca aktualizacja zapisów zawartych w „Regulaminie utrzymania porządku 

i czystości w gminie”  

� WzmoŜony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach 

indywidualnych, podmiotach gospodarczych 

 

ZADANIE 5: Zapewnienie wszystkim mieszkańcom moŜliwości selektywnego zbierania 

odpadów 

� Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki w miejscach publicznych, 

zabudowie wielorodzinnej i placówkach oświatowych 

� Akcja edukacyjno- informacyjna na temat celowości selektywnej zbiórki odpadów „u 

źródła” 

  

ZADANIE 6: Stworzenie skutecznego systemu zbiórki i transportu odpadów 

wielkogabarytowych  

 Utworzenie gminnego systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych opartego na 

okresowym odbiorze odpadów bezpośrednio od ich właścicieli przez uprawnionych 

odbiorców odpadów oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi bezpośrednio 

przez telefon. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców powinna być 

prowadzona w formie „ wystawki”. Akcję taką naleŜy poprzedzić informacją na jej temat 

wywieszając ogłoszenia, plakaty w sklepach lub budynkach uŜyteczności publicznej. 

Proponuje się, aby zbiórka odbywała się w okresach przedświątecznych. Daty raz ustalone nie 

powinny być zmieniane w kolejnych latach, by mieszkańcy mogli się do nich przyzwyczaić. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych powinna być prowadzona nie częściej niŜ 2 razy w 

roku, musi jednak istnieć moŜliwość odbioru tego rodzaju odpadów na zamówienie. 
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 Rozwiązaniem mogłoby równieŜ być organizowanie giełdy uŜywanych sprzętów, 

które moŜna byłoby nabyć za niewielką cenę, co ograniczałoby do minimum ilość odpadów 

przeznaczonych do deponowania na składowisku. 

  

ZADANIE 7: Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych   

 Kompostowaniu moŜna poddać ponad 35% odpadów domowych, czyli w wymiernym 

stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, 

znacznie obniŜyć koszty wywozu odpadów. Wprowadzanie selektywnej zbiórki bioodpadów 

na terenie Gminy Bobowa   będzie koordynowane przez Urząd Miejski w Bobowej, do 

którego zadań naleŜeć będzie: 

� Inwentaryzacja przydomowych kompostowników; ich ilości oraz ilości odpadów 

biogedradowalnych powstających na terenie gminy 

� Przeprowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnej wśród mieszkańców gminy 

promującej przydomowe kompostownie odpadów organicznych. 

 

 Najprościej proces kompostowania prowadzi się na pryzmie kompostowej ułoŜonej 

bezpośrednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz rzadziej 

znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka 

oferta gotowych urządzeń do przydomowego kompostowania bioodpadów. Dostępne są 

kompostowniki drewniane i z tworzyw sztucznych, o pojemności od kilkuset litrów do ponad 

1m3. Rynek oferuje urządzenia o róŜnych rozwiązaniach technicznych: od prostych otwartych 

skrzynek bez dna do kompostowników zamkniętych o izolowanych termicznie ścianach, z 

moŜliwością regulacji dostępu powietrza. Dostępne są urządzenia z dwoma otworami- 

zasypowymi i opróŜniającymi do ciągłego kompostowania oraz wyłącznie z otworem 

zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych- gotowy kompost usuwany jest po 

rozbieraniu całej kompostowanej masy. 

� NiezaleŜnie od przyjętego rozwiązania waŜne jest stworzenie optymalnych warunków 

dla przebiegającego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewnić: 

� Dobre napowietrzenie kompostowanego materiału 

� Odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy moŜliwości nawadniania materiału 

� Dostępność do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu 
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� Stałe warunki prowadzonego procesu, umoŜliwiające aktywność mikroorganizmów 

takŜe przy niekorzystnych warunkach pogodowych. 

 

 Cena urządzeń zaleŜy od przyjętego rozwiązania i waha się od kilkudziesięciu złotych 

do ponad tysiąca złotych. 

 

Tabela 26. Porównanie róŜnych rozwiązań kompostowania przydomowego 

 ZALETY WADY 

Pryzma 

kompostowa 

• Brak nakładów inwestycyjnych 

• MoŜliwość duŜego przerobu 

• Niska estetyka procesu 

• Konieczność uszczelniania podłoŜa 

Prosty 

kompostownik 

drewniany 

• Niskie koszty 

• MoŜliwość samodzielnego 

wykonana 

• Niska trwałość urządzenia 

• Proces prowadzony porcjowo 

• Konieczność uszczelniania podłoŜa 

„Zaawansowany” 

kompostownik 

• Wysoka trwałość urządzenia 

• Przyspieszony proces 

kompostowania 

• Ciągły proces kompostowania 

• Wysokie koszty inwestycyjne 

 

WERMIKOPOST 

 Wprowadzanie dŜdŜownic do przekompostowanego materiału przyspiesza naturalne 

procesy dojrzewania, a w efekcie uzyskuje się materiał o lepszych właściwościach 

nawozowych (wermikopost), niŜ w przypadku kompostowania bez dŜdŜownic.  

 

ZADANIE 8. Stworzenie efektywnej – w ramach bazy danych – procedury umoŜliwiającej: 

� określenie stosowanych przez firmę odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości 

rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (m.in. rodzaj i ilość 

stosowanych pojemników, ilość worków) 

� wydzielenie strumieni surowców wtórnych pochodzących z gospodarstw domowych        

i podmiotów gospodarczych i oddzielne ich ewidencjonowanie, 

� określenie ilości i źródła pochodzenia danego typu odpadu materiałowego (rodzaj 

zabudowy, instytucje publiczne, szkoły, placówki handlowe). 
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ZADANIE 9.Usprawnienie gospodarki gruzem budowlanym. 

� Przeprowadzenie analizy obecnego stanu w zakresie gospodarowania gruzem 

budowlanym. 

� Opracowanie koncepcji zagospodarowania gruzu budowlanego. 

� WdroŜenie procedur wydawania decyzji administracyjnych i budowlanych 

zapewniających selektywne gromadzenie odpadów budowlanych i kierowanie ich  

do upowaŜnionych podmiotów. 

� Podjęcie formalnej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 

w tym zakresie. 

ZADANIE 10. Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich składowisk”. 

ZADANIE 11. Stworzenie warunków dla działań w zakresie zmniejszenia uciąŜliwości oraz 

zwiększenia efektywności ekonomicznej w zakresie transportu odpadów komunalnych: 

� optymalizacji sieci logistycznej gromadzenia i transportu odpadów oraz efektywności 

przewozów (przesypownie i zagęszczanie odpadów w kontenerach transportowych), 

� ograniczenia długości tras, 

� optymalizacji częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości, 

� optymalizacji opakowań transportowych i środków transportu, 

� zmniejszenia uciąŜliwości operacji odbierania odpadów z nieruchomości, 

� zwiększenie bezpieczeństwa dla innych uŜytkowników dróg, 

� ograniczenia uciąŜliwości związanych z prowadzeniem działalności firm 

transportujących odpady w miejscu parkowania i przetrzymywania kontenerów. 

 

ZADANIE 12:  Rekultywacja i monitoring zamkniętego w 2001 składowiska odpadów 

znajdującego się na terenie gminy 
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II. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIE CZNYMI 

ZADANIE 1. Prawidłowe  postępowanie z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 

� Systematyczna aktualizacja stanu obecnego w zakresie ilości wyrobów azbestowych 

na terenie gminy 

� Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji architektonicznej 

i budowlanej w zakresie problematyki wyrobów zawierających azbest. 

� Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla firm budowlanych i remontowo-

montaŜowych oraz administracji osiedli w zakresie problematyki usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 

� Ścisła współpraca z Urzędem Powiatowym w Gorlicach w ramach działań 

„Powiatowego Programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest” 

 

ZADANIE 2. Prawidłowe postępowania z odpadami zawierającymi PCB. 

� Przeprowadzenie analizy stanu obecnego w zakresie odpadów zawierających PCB. 

� Opracowanie programu usuwania odpadów zawierających PCB. 

 

ZADANIE 3.  Stworzenie skutecznego systemu zbiórki olejów odpadowych od mieszkańców 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

 

ZADANIE 4: Ustawienie pojemników na baterie w instytucjach publicznych (szkołach, 

urzędzie, ośrodkach zdrowia) oraz większych sklepach. 

 

ZADANIE 5: Zbiórka przeterminowanych leków przez apteki na terenie gminy oraz 

dostarczanie ich do uprawnionych odbiorców odpadów w celu ich unieszkodliwienia. 

 

ZADANIE 6:  Promocja działań związanych z przedłuŜaniem okresu 

uŜytkowania sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
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ZADANIE 7 : Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zuboŜające warstwy ozonowe 

 

ZADANIE 8:  Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania 

opakowań po środkach ochrony roślin 

 

ZADANIE 9 : Akcja informacyjno - edukacyjna w sprawie postępowania z wrakami 

samochodów oraz oponami. 

ZADANIE 10. Zorganizowanie efektywnego systemu selektywnej zbiórki zuŜytych opon na 

terenie gminy.  

 

III. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI OSADAMI ŚCIEKOWYMI 

ZADANIE 1: Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych przez 

wprowadzanie nowych, efektywnych ekonomicznie technologii.   

 

ZADANIE 2: Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 

w osadach ściekowych poprzez dalsze wykorzystanie w rolnictwie i przyszłościowe 

wykorzystanie do rekultywacji składowiska odpadów. 

 

 W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz rozwoju systemu na 

terenie Gminy Bobowa naleŜy zrealizować przedsięwzięcia opisane w harmonogramie na lata 

2009 – 2013. Odstąpiono od wykonania harmonogramu finansowego, z uwagi na 

wcześniejsze doświadczenia związane z rozbieŜnościami pomiędzy harmonogramami 

finansowymi a realizacją inwestycji w rzeczywistości 
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Tabela 27. Harmonogram celów krótkookresowych dla Gminy Bobowa w zakresie gospodarki odpadami na lata 2009-2013 

L.p. Zadania Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostka 
nadzorująca 

Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami 

1. 

Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i 
ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich przekształcania 

Gmina Bobowa Gmina Bobowa 
Działania 

ciągłe 
BudŜet gminy 

2. 

Współpraca Urzędu Miejskiego z organizacjami odzysku i 
przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku 

surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 
wtórne 

Gmina Bobowa Gmina Bobowa Działania 
ciągłe 

BudŜet gminy 

3. 
Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy 

finansowaniu zadań ze środków publicznych 
Gmina Bobowa Gmina Bobowa Działania 

ciągłe 
BudŜet gminy 

4. 

Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, 
nieposiadających statusu składowiska odpadów i wydanie 

decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze 
środowiska do sporządzenia i przedłoŜenia przeglądu 

ekologicznego 

Gmina Bobowa Gmina Bobowa Działania 
ciągłe 

BudŜet gminy 

5. 
Sporządzanie sprawozdań z realizacji Planu Gospodarki 

Odpadami 
Gmina Bobowa Gmina Bobowa 2011 BudŜet gminy 

6. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Gmina Bobowa Gmina Bobowa 2013 BudŜet gminy 
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Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

1. 
Rozbudowa, usprawnienie oraz rozszerzenie dostępu do 

bazy danych odnośnie odpadów 
Gmina Bobowa Gmina Bobowa 

Działania 
ciągłe 

BudŜet gminy, 
dotacje 

2. 
Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych 
promujących właściwe postępowanie z odpadami 

Gmina Bobowa, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 
Gmina Bobowa 

Działania 
ciągłe 

BudŜet gminy, 
dotacje 

3. 
Aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Bobowa i dostosowanie do Planu 
Gospodarki Odpadami na lata 2009- 2013 

Gmina Bobowa Gmina Bobowa 2009-2010 BudŜet gminy 

4. 
Objęcie 100% mieszkańców gospodarstw domowych oraz 

działów produkcyjnych i nieprodukcyjnych (szkoły, 
urzędy itp.) zorganizowaną zbiórką odpadów 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące zbiórka i 

transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2011 BudŜet gminy 

5. 
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom moŜliwości 

selektywnego zbierania odpadów 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące zbiórka i 

transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2011 BudŜet gminy 

6. 
Stworzenie skutecznego systemu zbiórki i transportu 

odpadów wielkogabarytowych 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące zbiórka i 

transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2010 BudŜet gminy 

7. 
Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące zbiórka i 

transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2010 BudŜet gminy 
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8. 

Stworzenie efektywnej- w ramach bazy danych- 
procedury umoŜliwiającej: 

• określenie stosowanych przez firmę odbierającą 
odpady od właścicieli nieruchomości rozwiązań w 
zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(m.in. rodzaj i ilość stosowanych pojemników, ilość 
worków) 

• wydzielenie strumieni surowców wtórnych 
pochodzących z gospodarstw domowych        
i podmiotów gospodarczych i oddzielne ich 
ewidencjonowanie, 

• określenie ilości i źródła pochodzenia danego typu 
odpadu materiałowego (rodzaj zabudowy, instytucje 
publiczne, szkoły, placówki handlowe) 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące zbiórka i 

transportem odpadów 
Gmina Bobowa 2009 BudŜet gminy 

9. Usprawnienie gospodarki gruzem budowlanym 
Gmina Bobowa, firmy 

zajmujące zbiórka i 
transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2011 BudŜet gminy 

10. 
Inwentaryzacja i likwidacja zagroŜeń środowiska 

powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów 
tzw. „dzikie wysypiska” 

Gmina Bobowa, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

Gmina Bobowa 2009-2010 
BudŜet gminy, 

właściciele 
nieruchomości 

11. 

Stworzenie warunków dla działań w zakresie 
zmniejszenia uciąŜliwości oraz zwiększenia efektywności 

ekonomicznej w zakresie transportu odpadów 
komunalnych: 

Gmina Bobowa, Zarząd 
Dróg, firmy zajmujące 
zbiórka i transportem 

odpadów 

Gmina Bobowa 2010 

BudŜet gminy, 
właściciele 

nieruchomości, 
firm zajmujących 
się gospodarką 

odpadami 
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12. 
Rekultywacja i monitoring zamkniętego w 2001 

składowiska odpadów  

Gmina Bobowa, 
właściciele składowiska 

odpadów 
Gmina Bobowa Działania 

ciągłe 

BudŜet własny 
jednostek 

realizujących 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

1.   
Prawidłowe postępowanie z azbestem i  wyrobami 

zwierającymi azbest 
właściciele 

nieruchomości 
Gmina Bobowa 2032 

właściciele 
nieruchomości, 

dotacje 

2.  Inwentaryzacja i likwidacja urządzeń zawierających PCB Gmina Bobowa Gmina Bobowa 2010-2013 BudŜet gminy,  

3.  
Stworzenie skutecznego systemu zbiórki olejów 

odpadowych od mieszkańców oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Gmina Bobowa Gmina Bobowa 2009-2010 BudŜet gminy 

4. 
Ustawianie pojemników na baterie w instytucjach 
publicznych (szkoły, urzędy, ośrodki zdrowi) oraz 

większe sklepy 

Gmina Bobowa, ośrodki 
zdrowia, placówki 

oświatowe, właściciele 
sklepów 

Gmina Bobowa 2009 
BudŜet własny 

jednostek 
realizujących 

5. 
Zbiórka przeterminowanych leków przez apteki na terenie 
gminy oraz dostarczanie ich do uprawnionych odbiorców 

w celu ich unieszkodliwiania 
apteki Gmina Bobowa 2009-2010 BudŜet gminy 

6. 
Promocja działań związanych z przedłuŜaniem okresu 

uŜytkowania sprawnych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych 

Gmina Bobowa, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

Gmina Bobowa 
Działanie 

ciagłe 
BudŜet gminy, 

dotacje 

7. 
Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w 

zakresie prawidłowego postępowania z urządzeniami 
zawierającymi substancje zuboŜające warstwy ozonowe 

Gmina Bobowa, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

Gmina Bobowa 2010 
BudŜet gminy, 

dotacje 
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8. 
Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy 

systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące się zbiórką i 
transportem odpadów 

Gmina Bobowa 
Działanie 

ciągłe 

BudŜet własny 
jednostek 

realizujacych 

9. 
Akcja informacyjno- edukacyjna w sprawie postępowania 

z wrakami samochodów oraz oponami 

Gmina Bobowa, placówki 
oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

Gmina Bobowa 2009 
BudŜet gminy, 

dotacje 

10. 
Zorganizowanie efektywnego systemu selektywnej 

zbiórki zuŜytych opon na terenie gminy 

Gmina Bobowa, firmy 
zajmujące się zbiórką i 
transportem odpadów 

Gmina Bobowa 2009-2010 
BudŜet gminy, 

właściciele 
nieruchomości 

Zadania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi 

1. 
Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów 
ściekowych przez wprowadzanie nowych, efektywnych 

ekonomicznie technologii. 
Gmina Bobowa  Gmina Bobowa 2011 

BudŜet gminy, 
dotacje 

2. 

Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji 
biogennych zawartych w osadach ściekowych poprzez 
dalsze wykorzystanie w rolnictwie i przyszłościowe 

wykorzystanie do rekultywacji składowiska odpadów. 

Gmina Bobowa  Gmina Bobowa 2012-2013 BudŜet gminy 
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Tabela 28.  Harmonogram celów długookresowych dla Gminy Bobowa w zakresie gospodarki odpadami na lata 2009-2016 

Lp. Przedsięwzięcie 
Okres 

realizacji 
Instytucja odpowiedzialna Źródło finansowania 

1 
Zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki 

odpadów surowcowych od mieszkańców oraz od 
małych i średnich podmiotów gospodarczych 

2013-2016 Gmina Bobowa 
Gmina Bobowa, firmy 

zajmujące zbiórka i 
transportem odpadów 

2. 

Rozwój systemu gromadzenia odpadów 
zielonych, niebezpiecznych, 

wielkogabarytowych, budowlanych, zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

2013 - 2016 Gmina Bobowa BudŜet Gminy, dotacje 

3. Budowa kompostowni odpadów organicznych 2014 Gmina Bobowa BudŜet Gminy, dotacje 

4 Budowa biogazowi rolniczej 2016 Gmina Bobowa BudŜet Gminy, dotacje 

5 Systematyczne  usuwanie azbestu z terenu gminy 2032 
właściciele nieruchomości, 

Gmina Bobowa 
BudŜet własny jednostek 

realizujących, dotacje 

6 
Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców 

w zakresie postępowania z odpadami 
Działanie ciągłe Gmina Bobowa BudŜet gminy 
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7. SPOSOBY FINANSOWANIA ZAMIERZONYCH ZADA Ń I CELÓW  

Według kryterium podmiotowego, źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami moŜna podzielić na: 

• publiczne, 

• niepubliczne (prywatne)  

• mieszane: publiczno – prywatne.  

Podział ten ma podstawowe znaczenie w kontekście przygotowywania tzw. „montaŜy” 

finansowania zadań (w tym inwestycji). 

7.1. ŚRODKI PUBLICZNE 

 Gdy chodzi o środki publiczne, to ich pozyskiwanie, dysponowanie i rozliczanie 

wykonywane jest na podstawie prawa i w granicach prawa. Są to środki wydatkowane 

głównie przez administrację publiczną, która związana jest zasadą legalizmu: działania 

zgodnego z prawem i na podstawie prawa. Podstawowym aktem prawnym, regulującym 

zasady gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych jest ustawa z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003 nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami).        

W przedmiotowym zakresie opracowania, do środków publicznych ustawa zalicza: 

• dochody publiczne: daniny publiczne i pozostałe dochody (m. in.  opłaty za 

korzystanie ze środowiska), 

• niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

• przychody jednostek sektora finansów publicznych, pochodzące z działalności 

finansowej. 

 Gospodarkę środkami publicznymi prowadzą jednostki sektora finansów publicznych, 

do których w przedmiotowym zakresie ustawa zalicza: 

• organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, oraz 

związki komunalne i ich organy, 

• jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek 

budŜetowych, 

• fundusze celowe (a więc fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), 

• państwowe szkoły wyŜsze, 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

136 

• ZUS, KRUS i ich fundusze, 

• Narodowy Fundusz Zdrowia, 

• państwowe i samorządowe osoby prawne, wykonujące zadania z zakresu uŜyteczności 

publicznej (z wyjątkiem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).  

 

 Zasady pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych, w tym na cele 

ekologiczne, określone są ustawami i rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie. 

Pomijając nawet pobieŜną analizę tych aktów prawnych, trzeba tylko wspomnieć, Ŝe wszelkie 

zamówienia udzielane przez podmioty sektora finansów publicznych, albo z wykorzystaniem 

środków publicznych, które stanowią ponad 50% wartości finansowanego zadania, 

dokonywane są według zasad określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r.                       

o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2002 nr 72 poz. 664, z późniejszymi zmianami).  

 Redystrybucja środków publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadań 

proekologicznych, zarówno w sektorze finansów publicznych, jak teŜ przez podmioty 

prywatne, czy publiczno-prywatne odbywa się w sposób bezpośredni. Są to udzielane 

bezpośrednio inwestorom dotacje celowe do realizowanych, konkretnych projektów. 

Podmiotem dotującym mogą być dysponenci części budŜetowych budŜetu państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego; fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

fundacje; instrumenty finansowe programów pomocowych UE. 

 PoŜyczki preferencyjne, udzielane przez narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz kredyty preferencyjne udzielane przez banki 

komercyjne (z dopłatą ze środków publicznych do kosztów oprocentowania) nie są zaliczane 

do publicznych źródeł finansowania. 

 

7.2. ŚRODKI NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) 

 Pamiętając, Ŝe chodzi o źródła pozyskiwania środków trzeba zauwaŜyć, iŜ środki 

pozyskane przez podmioty sektora finansów publicznych, ze źródeł niepublicznych                

(z kredytów, poŜyczek) stają się przychodami tych podmiotów. Przychody podmiotów 

sektora finansów publicznych są środkami publicznymi, a więc ich wydatkowanie podlega 

rygorom finansów publicznych. 
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KREDYTY 

 Podstawowym, prywatnym źródłem pozyskiwania środków na realizację zadań           

w ochronie środowiska i gospodarce odpadami są kredyty. Jeśli chodzi o jednostki sektora 

finansów publicznych, to kredyt, w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, jest 

usługą bankową. Tak, więc, pomijając specyficzne regulacje prawne, do zaciągania kredytów 

przez podmioty sektora finansów publicznych, stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego zaciągające zobowiązania kredytowe, muszą 

spełnić cały szereg warunków i przeprowadzić wymagane procedury: 

• zadanie musi być umieszczone w budŜecie lub  wieloletnim programie 

inwestycyjnym, lub wynikać z kontraktu wojewódzkiego, w kaŜdym jednak wypadku 

zadanie musi być ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budŜetowej. 

• Uchwała budŜetowa musi zawierać upowaŜnienia dla organu wykonawczego, do 

zaciągania zobowiązań finansowych, łączna kwota przypadających w roku 

budŜetowym spłat rat kapitałowych i odsetek od  udzielonych kredytów, poŜyczek, 

emisji obligacji, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie 

moŜe przekraczać 15% planowanych na dany rok dochodów, 

• łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego nie moŜe przekraczać 60 % 

dochodów budŜetowych w danym roku, 

• usługa kredytowa zamawiana jest w drodze przetargu, a w wypadku kredytów 

zaciąganych na czas dłuŜszy niŜ trzy lata wymagana jest zgoda Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych, 

• zamówienie usługi kredytowej, poprzedza wydanie opinii przez regionalną izbę 

obrachunkową - o moŜliwości spłaty kredytu, zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego, (którego całkowita spłata nastąpi po upływie bieŜącego roku 

budŜetowego), po przeprowadzeniu procedury przetargowej naleŜy do wyłącznej 

właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

 

POśYCZKI  

 W zakresie przedmiotowego opracowania, instytucja poŜyczki omawiana jest               

w kontekście środków, które mogą być pozyskiwane w drodze umowy poŜyczki                      

z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby 
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lepiej zrozumieć zamiar ustawodawcy, który wybrał taką formę finansowania zadań               

w ochronie środowiska i gospodarce odpadami, naleŜy wskazać na róŜnicę między 

instytucjami poŜyczki i kredytu.  PoŜyczka jest instytucją prawa cywilnego, jej istota 

polega na zobowiązaniu do przeniesienia na własność biorącego poŜyczkę określonej ilości 

pieniędzy. Nie jest to umowa wzajemna, ale dwustronnie zobowiązująca i nieodpłatna. 

Biorący poŜyczkę zobowiązuje się do jej zwrotu. Dlatego ustalenie odpłatności za moŜliwość 

korzystania z poŜyczki w formie odsetek nie prowadzi do ekwiwalentności świadczeń. 

Przeniesienie własności na biorącego poŜyczkę powoduje, Ŝe moŜe on swobodnie nią 

dysponować. PoŜyczka jest instytucją, której stroną moŜe być kaŜdy podmiot, mający 

zdolność do czynności prawnych. Kredyt jest instytucją o innej konstrukcji. Jest to stosunek 

prawny oparty na umowie, której co najmniej jedną stroną jest bank, a polega na 

zobowiązaniu się banku do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy określonej ilości 

pieniędzy i zobowiązaniu kredytobiorcy do zwrotu wykorzystanych środków wraz                    

z odsetkami. Kredytobiorca nie jest właścicielem środków postawionych do jego dyspozycji 

przez bank, dlatego zakres swobody korzystania ze środków określa bank – jako strona 

umowy kredytu. Kredytu mogą udzielać tylko banki. Dlatego instytucje udzielające poŜyczek, 

świadczące usługi związane z transferem środków, towarzystwa leasingowe itp prawo 

bankowe zalicza do instytucji finansowych. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej są instytucjami finansowymi, dlatego nie podlegają 

rygorom prawa bankowego. 

 Dokonując charakterystyki poŜyczki, jako instrumentu finansowania zadań w zakresie 

ochrony środowiska, naleŜy wymienić następujące cechy: 

swobodę kontraktowania, gdyŜ Księga III Kodeksu Cywilnego – Zobowiązania,  której 

instytucją jest poŜyczka, opiera się na ogólnej zasadzie swobody umów (art.3511 KC). Wzory 

umów mogą być w miarę swobodnie kształtowane przez organy funduszy, 

prostota procedury, która jest skutkiem wyłączenia poŜyczek spod rygorów prawa 

bankowego, a takŜe pewnej typizacji poŜyczkobiorców, której skutkiem jest uproszczenie 

analizy zdolności kredytowej, swoboda kształtowania stóp procentowych, uzaleŜniona od 

organów funduszy, pozwalająca na stymulowanie stopą procentową poŜyczki i dotacją, 

korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju kierunków 

inwestowania i modernizowania, zewnętrzne zasilanie zasobów poŜyczkowych funduszy, 

których dochodem są ustawowo określone udziały w dochodach z opłat za korzystanie ze 
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środowiska i kar; dzięki temu zasilaniu organy funduszy mogą przy pomocy instrumentów 

finansowych prowadzić politykę proekologiczną. 

 

7.3. ŚRODKI PUBLICZNO- PRYWATNE 

 Zarówno ustawa o samorządzie gminnym w art. 9, jak teŜ ustawa o samorządzie 

powiatowym w art. 6, uprawnia organy samorządowe do zawierania umów z róŜnymi 

podmiotami w celu wykonywania zadań i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa        

o samorządzie powiatowym ogranicza zakres moŜliwego partnerstwa publiczno – prywatnego 

do wykonywania zadań o charakterze uŜyteczności publicznej. Gminy mogą prowadzić 

działalność gospodarczą równieŜ poza zakresem uŜyteczności publicznej, ale tylko                     

w przypadkach, określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

( Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1937). Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze 

uŜyteczności publicznej, zgodnie z art. 7 tej ustawy nie moŜe być prowadzona w formie 

zakładu budŜetowego.  Umowy o wykonywaniu zadań publicznych przez podmioty spoza 

sfery finansów publicznych nie mogą wchodzić do zakresu nazwy partnerstwo publiczno – 

prywatne. W krajach zachodnich, skąd przybyło do Polski pojęcie partnerstwa publiczo-

prywatnego, rozumiane jest ono jako forma powiązań kapitałowo – organizacyjnych, w celu 

wspólnego wykonywania zadań. Proces nostryfikacji tej nazwy nie spowodował modyfikacji 

tej definicji w warunkach polskich. Ustawodawstwo polskie jest zgodne z duchem tej 

definicji. Taką drogą przebiegał teŜ proces komercjalizacji dawnych zakładów komunalnych. 

Do roku 1990 były to przedsiębiorstwa państwowe, po tej dacie organy stanowiące gmin 

dokonały wyboru formy organizacyjnej zakładów: albo jako spółki kapitałowej z udziałem 

gminy, albo jako zakładu budŜetowego gminy. Udziałowcami spółek komunalnych stali się 

pracownicy tych spółek. Do dzisiaj zachował się pewien nawyk mentalny, polegający na tym, 

Ŝe w oglądzie pracowników tych spółek a takŜe radnych, świadczenie usług komunalnych jest 

działalnością deficytową, a podmioty, które je wykonują są dotowane podmiotowo (zakłady 

budŜetowe), czy przedmiotowo (spółki). Przełamanie tego stereotypu, mogłoby się 

przyczynić do szybszego rozwoju gmin i częściowo powiatów. Zaniechanie dotowania usług 

komunalnych i obniŜenie kosztów inwestycji komunalnych, (o czym mowa była przy 

obligacjach i leasingu) zwolniłoby środki gminne przeznaczane dotąd na te cele. OdciąŜone w 
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ten sposób budŜety, pozwalałyby na prowadzenie rozumnej polityki podatkowej, premiującej 

inwestorów tworzących miejsca pracy. Art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej wskazuje na 

przypadki, w których gmina jest uprawniona do tworzenia, bądź przystępowania do spółek 

działających poza sferą usług publicznych. Jednak w przedmiotowym zakresie opracowania, 

chodzi o partnerstwo publiczno – prywatne w zakresie działań dotyczących ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami. Tak, więc zakres partnerstwa jest rodzajowo taki sam dla 

gmin jak i dla powiatów, choć realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska                     

i gospodarki odpadami są inne.  

 

7.4. ŚRODKI WŁASNE GMINY 

 Przeznaczanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków własnych na 

realizacje zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami nie 

wymagałoby omówienia, gdyby nie dwie istotne kwestie. Środki własne i zadania własne nie 

są pojęciami potocznymi, są to pojęcia normatywne, a precyzyjne ustalenie zakresu ich nazwy 

ma kapitalne znaczenie dla procesu pozyskiwania środków. 

 Zadania własne gminy określone są klauzulą generalną „zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej”, w szczególności zadanie te obejmują (m. in.) ochronę 

środowiska, przyrody, gospodarkę wodną, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, 

usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, unieszkodliwianie i składowanie odpadów 

komunalnych. Katalog zadań własnych gminy ma charakter otwarty, a jego granica określona 

jest wspomnianą klauzulą zaspokajania potrzeb zbiorowych. Gmina, zgodnie z zasadą 

legalizmu, moŜe wydatkować środki własne na zadania określone ogólnie ustawą ustrojową   

o samorządzie gminnym, ale teŜ na zadania dookreślone w innych ustawach, na przykład na 

zadania określone ustawą prawo ochrony środowiska. Środki gminnego funduszu ochrony 

środowiska, to teŜ są środki własne gminy (analogicznie środki powiatowego f.o.ś.i g.w. są 

środkami własnymi powiatu). Katalog działań, które mogą być finansowane ze środków 

gminnego funduszu mieści art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jest to równocześnie 

katalog zadań własnych gminy, jednak pod warunkiem, Ŝe odpowiadające mu zadania są 

zgodne z klauzulą zaspokajania potrzeb zbiorowych. Dlatego uchwalenie i finansowanie      

np. gminnego programu rozwoju rolnictwa ekologicznego będzie zadaniem własnym gminy. 
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Dotowanie poszczególnych gospodarstw ekologicznych poza programem, nie będzie naleŜało 

do zadań własnych gminy, bo jest to zaspokajanie potrzeb indywidualnych.       

 Gdy chodzi o zakres zadań własnych powiatu, to jest on wyraŜony zasadą 

pomocniczości (subsydiarności). Tylko to jest zadaniem powiatu, co ma charakter 

ponadgminny; tylko to, z czym gmina nie mogłaby sobie poradzić. Dlatego interesujące nas 

zadania powiatu w ustawie ustrojowej określone są ogólnikowo: są to sprawy o charakterze 

ponadgminnym z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody. Ustawy 

regulujące poszczególne materie normatywne dookreślają kompetencje powiatu, podobnie jak 

gmin. Na przykład ustawa  Prawo ochrony środowiska, zgodnie z zasadą pomocniczości, 

uprawnia władze powiatowe do dysponowania środków powiatowego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na wsparcie działań gminnych (art.407). Z zakresu zadań 

własnych powiatu środki moŜna dysponować na zadania związane z ochroną powierzchni 

ziemi i inne zadania wskazane przez organ stanowiący powiatu, w tym na programy ochrony 

środowiska. Analogiczny mechanizm pomocniczości dla działań gminnych charakteryzuje 

działania funduszy wojewódzkich i narodowego. Ta filozofia dysponowania środkami 

powinna skutkować zakwalifikowaniem wszelkich środków pozyskanych przez gminy ze 

wszystkich szczebli funduszu – jako środki własne gminy. 

 Zdefiniowanie pojęcia środków własnych inwestora jest trudne. Jest to pojęcie 

względne. Przy ubieganiu się o poŜyczkę, czy dotację z funduszu wojewódzkiego środkami 

własnymi będą tylko dochody gminy, bądź gminnego funduszu. Przy ubieganiu się o dotację 

z budŜetu państwa do realizowanych przedsięwzięć, jako środki własne traktowane są 

poŜyczki i kredyty, a niekiedy teŜ (co bywa sporne) dotacje z funduszu wojewódzkiego. 

Jednak, aby montaŜ finansowy sporządzany dla realizowanych przedsięwzięć był efektywny, 

zakres tej nazwy musi być w kaŜdym indywidualnym przypadku ustalony.  

 

7.5. ŚRODKI NIEPUBLICZNE I ŚRODKI POZABUD śETOWYCH INSTYTUCJI 

PUBLICZNYCH 

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA  

 Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie posiadają 

osobowości prawnej. Ich przychody i wydatki zgodnie z zasadą jedności formalnej budŜetu, 
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objęte są planem przychodów i wydatków funduszu, który stanowi załącznik do uchwały 

budŜetowej. Jednak kwoty te nie wchodzą do dochodów, przychodów czy wydatków budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego jako całości. Dysponowanie tymi środkami odbywa się na 

ogólnych zasadach ustawy o finansach publicznych: dysponentem I stopnia jest rada, 

dysponentem II stopnia jest burmistrz albo zarząd powiatu. Na co środki mogą być 

przeznaczane określa art. 406 i 407 ustawy Prawo ochrony środowiska, środki mogą być 

dysponowane przez przyznawanie dotacji. 

 Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są 

osobami prawnymi. Podobnie jak w wypadku funduszy powiatowych i gminnych, ich 

przychodami są udziały we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska                               

i  administracyjnych kar pienięŜnych oraz opłat, o których mowa w art. 362 u Poś. 

Dodatkowo, przychodem funduszu narodowego są wpływy z opłat eksploatacyjnych,              

o których mowa w art. 84 ustawy prawo geologiczne i górnicze i wynagrodzenia za 

ustanowienie uŜytkowania górniczego (art.10). 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera 

przedsięwzięcia podejmowane i realizowane na rzecz poprawy jakości środowiska w Polsce. 

Główne kierunki tych działań określone są w dokumencie „Polityka Ekologiczna Państwa na 

lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. 

 Na podstawie tego dokumentu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu uchwala 

corocznie kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu i projekt 

rocznych planów finansowych. Prócz udzielania poŜyczek i przyznawania dotacji, Narodowy 

Fundusz udziela dopłat do preferencyjnych poŜyczek i kredytów; moŜe obejmować udziały      

i nabywać akcje spółek działających w kraju a takŜe nabywać obligacje. Zasady udzielania 

dotacji i poŜyczek zostaną pominięte w tym opracowaniu, gdyŜ podstawowym źródłem ich 

pozyskiwania są fundusze wojewódzkie. 

 

BANKI 

 Kilka banków w Polsce specjalizuje się w udzielaniu kredytów na finansowanie zadań 

w ochronie środowiska i gospodarce odpadami, są to następujące banki: 

Bank Rozwoju Eksportu S.A. , utworzony Uchwałą Rady Ministrów nr 99 z dnia 20 

czerwca 1986 r. (M.P. Nr 21, poz. 152), Bank Gdański S.A. utworzony Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 139 ze zmianą), Bank 
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Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Statutu, wykonuje m.in.  czynności 

zlecane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. W ramach tych zleceń 

bank realizuje obsługę funduszu termomodernizacji, oraz dopłat do oprocentowania kredytów 

udzielanych w 1998 r. przez ten i inne banki komercyjne podmiotom poszkodowanym przez 

powódź. W tym właśnie banku moŜna otrzymać informacje na temat obsługi przez banki 

komercyjne preferencyjnych kredytów.  

 Bank Ochrony Środowiska S.A., udziela preferencyjnych kredytów, z dopłatą 

funduszy ochrony środowiska. Maksymalny udział kredytowania inwestycji wynosi 50%. 

Bank Światowy, działa na podstawie umowy międzynarodowej, przywołanej                

w przypisie nr 1. Bank finansuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w udziale do 

70%. Podstawą oprocentowania jest jednoroczna stopa depozytów międzybankowych             

w Londynie + 0,5%. 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, działa na podstawie umowy międzynarodowej 

przywołanej w przypisie nr 1. Zadaniem banku jest wspieranie rozwoju państw europy 

środkowej i wschodniej w ich drodze do gospodarki wolnorynkowej. Bank udziela kredytów 

na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, głównie 

inwestycje infrastrukturalne. Bank kredytuje projekty powyŜej 5 mln EURO, w udziale do 

35%.   

 Inne banki komercyjne oferujące kredyty preferencyjne z dopłatą do odsetek 

realizowaną za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, to np. Bank Inicjatyw 

Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie. Banki komercyjne obsługują teŜ linie 

kredytowe banków zagranicznych, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

 

FUNDACJE I PROGRAMY POMOSTOWE 

 

FUNDACJA EKOFUNDUSZ 

 EkoFundusz został powołany przez Ministra Finansów w 1992 r. w celu efektywnego 

zarządzania środkami finansowymi, które pochodzą z zamiany części długu zagranicznego na 

wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Część długów 

zagranicznych zaciągniętych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, Włoszech, 

Szwecji i Norwegii ulega ekokonwersji, a środkami tymi zarządza EkoFundusz. Łączna 
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wielkość środków finansowych pochodzących z ekokonwersji wynosi ponad 571 mln USD, 

które naleŜy wydatkować w latach 1992-2010. 

 EkoFundusz jest niezaleŜną fundacją działającą według prawa polskiego,                      

a w szczególności ustawy o fundacjach oraz Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister 

Skarbu. 

Sektorami ochrony środowiska uznanymi przez EkoFundusz za dziedziny priorytetowe są: 

ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja 

niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza);  

• ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej 

(ochrona wód);  

• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu);  

• ochrona róŜnorodności biologicznej;  

• gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 

• tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji 

odpadów komunalnych i niebezpiecznych;  

• przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych 

w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją 

składowisk odpadów tego rodzaju;  

• rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi 

zagroŜenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

 Pomoc finansową EkoFunduszu mogą uzyskać tylko te projekty z sektorów ochrony 

środowiska, które wykazują się wysoką efektywnością, czyli korzystnym stosunkiem efektów 

ekologicznych do kosztów. Ponadto preferuje się, aby projekty spełniały przynajmniej jeden         

z następujących warunków: 

• wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów;  

• uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska;  

• szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 

 EkoFundusz wspiera finansowo udzielając bezzwrotnych dotacji a takŜe 

preferencyjnych poŜyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji 

związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), 
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a w dziedzinie przyrody równieŜ projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje 

badań naukowych, akcji pomiarowych, a takŜe studiów i opracowań oraz tworzenia 

wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. 

 Wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników 

NPV (wartość zaktualizowana netto) oraz IRR (wewnętrzna stopa zwrotu). JeŜeli wniosek      

o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie 

przekracza 20% kosztów projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe 

dochodzić do 30 %. 

W przypadku, gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja moŜe pokryć do 30 % 

kosztów (w wypadkach szczególnych do 50 %), a dla jednostek budŜetowych, gdy podejmują 

inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie 

EkoFunduszu moŜe pokryć do 50 % kosztów. 

 Projekty prowadzone przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, 

charytatywne) nienastawione na generowanie zysków, mogą być dotowane przez EkoFundusz 

do wysokości 80 % kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50 % 

w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. 

 EkoFundusz moŜe wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące       

w fazie realizacji, jeŜeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. 

Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych 

EkoFunduszu dopiero w 1998 r. 

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uczestniczy we 

wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na wsi poprzez: 

• dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsięwzięć 

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoŜywczym i usługach dla 

rolnictwa, 

• realizację przedsięwzięć objętych branŜowym programem restrukturyzacji                     

i modernizacji mleczarstwa, 

• realizację przedsięwzięć objętych branŜowym programem restrukturyzacji                    

i modernizacji produkcji mięsa, 
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• wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca 

pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-

wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej, 

• wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branŜowego 

programu wspólnego uŜytkowania maszyn rolniczych, 

• udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej w 

gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania 

kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, 

przetwórstwie rolno-spoŜywczym i usługach dla rolnictwa, 

• poŜyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych, 

• dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

 Rozwój przedsiębiorczości na wsi, wspierany z programów realizowanych przez 

Agencję, oznacza równieŜ moŜliwość realizowania inwestycji i modernizacji słuŜących 

ochronie środowiska i gospodarce odpadami.  

 

7.6. FUNDUSZE STRUKTRURALNE I FUNDUSZE SPÓJNOSCI 

 W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do funduszy 

strukturalnych Unii i Funduszu Spójności, przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu       

i ochrony środowiska. Fundusze te pełnią rolę silnego instrumentu pomocowego, 

zapewniającego kierowanie duŜych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska          

i zadania realizowane w tym zakresie, szczególnie przez samorządy terytorialne. 

 Celem strategii dla Funduszu Spójności jest 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, 

• programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, 

• programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych. 

 Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest 

wielkość projektu. Łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln euro, a projekty        



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016 

 

EKO-PROJEKT DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ul. Grobla 13B/14, 61-859 Poznań;     tel. (061) 852 69 60,  600 914 508;     www.eko-projekt.com 

147 

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

miast czy gmin. 

 Fundusze Spójności mają wspierać racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi. 

Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są 

zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.  

 Priorytetem w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska                   

i gospodarka wodna jest ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działania 

dotyczą równieŜ zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu 

realizowane będą zadania, których nie moŜna dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie 

finansowe dotyczyć będzie, takŜe podmiotów niepublicznych.  

 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. W ramach działań dotyczących gospodarki 

odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające 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 wtórnego zagospodarowania odpadów, 

• regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk. 

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe           

i gminne. 

 

8. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONY CH CELÓW 

ORAZ AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

Budowa strategii gospodarki odpadami nie jest aktem jednorazowym, jest to proces       

z natury rzeczy ciągły, w którym uzyskiwane efekty i zmiany uwarunkowań wymuszają 

odpowiednie korekty. Wraz z realizacją planu gospodarki odpadami, z biegiem czasu 

pojawiać się będą nowe zadania, a zrealizowane stopniowo będą tracić swą aktualność. W tej 
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sytuacji szczególnego znaczenia nabiera proces monitoringu i aktualizacji planu gospodarki 

odpadami.  

Ustawa o odpadach zakłada, Ŝe plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis 

systemu monitoringu i oceny wdraŜania zadań i celów. 

Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami to: 

• monitoring istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• monitoring podmiotów wytwarzających odpady poza instalacjami, 

• monitoring przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się 

gospodarką odpadami, 

• monitoring przemieszczania pewnych rodzajów odpadów, 

• identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań. 

 

Sposób monitorowania gospodarki odpadami został określony w ustawie o odpadach 

(art. 37). Podstawowe informacje o odpadach będą gromadzone w  bazach danych 

prowadzonych przez Urząd Miejski w Bobowej. System ten stanowić będzie podstawowe 

źródło informacji przy opracowywaniu, wdraŜaniu i ocenie realizacji planów gospodarki 

odpadami.  

Monitoring ilości, przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie  

na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg 

ewidencjonowania odpadów został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia  

2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).  

W świetle obowiązujących przepisów do prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany 

kaŜdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

niebędących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.                  

W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty 

zajmujące się ich odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.  

System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart 

przekazania odpadów. Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie 

wykonawczym do ustawy – w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. 
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w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  

(Dz. U. Nr 30, poz. 213). 

System monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów oparty jest na dwóch 

zbiorach informacji: 

1. wskaźnikach kontrolnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami obejmujących: 

• wskaźniki recyklingu odpadów opakowaniowych, 

• wskaźniki redukcji odpadów ulegających biodegradacji, 

• wskaźniki zbiórki i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, 

• wskaźniki odzysku odpadów wielkogabarytowych, 

• wskaźniki odzysku odpadów budowlanych, 

 

2. rzeczywistych wynikach działań związanych ze zbieraniem, transportem, odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem odpadów realizowanych w systemie gospodarki odpadami  

w danym roku. 

Wartości wskaźników kontrolnych planu gminnego określa plan powiatowy. Źródłami 

informacji o osiągniętych wynikach działań są zbiorcze zestawienia danych sporządzone 

przez podmioty uczestniczące w realizacji zadań składających się na system gospodarki 

odpadami. Przykładem syntetycznego zapisu takich wyników moŜe być bilans strumieni 

odpadów. 

Zbieranie wyników działań w sposób określony przepisami prawnymi 

oraz zapisywanie tych informacji w komputerowej bazie danych składa się na system 

monitorowania gospodarki odpadami, natomiast porównanie tych wyników z wartościami 

wskaźników kontrolnych (zestawienie tabel zawierających wskaźniki kontrolne z tabelą 

zawierająca wyniki monitorowania systemu gospodarki odpadami) -  

na system oceny realizacji zamierzonych celów.  

Zestawienie takie sporządza się, co najmniej raz na dwa lata. Wynika  

to z obowiązku sporządzania sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami         

(art. 15 ustawy o odpadach). Wskazane jest sporządzanie ocen realizacji planu raz w roku  

w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, którego ta ocena 

dotyczy. Termin taki wynika z ustawowego terminu składania zbiorczych zestawień danych 
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w Urzędzie Marszałkowskim określonego na dzień 31 marca roku kalendarzowego 

następującego po roku, którego to zestawienie dotyczy. 

W celu prawidłowego wdraŜania Planu, Burmistrz Bobowej będzie monitorował jego 

realizacją poprzez: 

• wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami  

• współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach 

• współpracę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Wojewodą Małopolskim, 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające 

z ich kompetencji, słuŜące prawidłowej gospodarce odpadami. 

 

Jednocześnie w Urzędzie Miejskim w  Bobowej prowadzony będzie (podobnie jak to 

ma miejsce obecnie) rejestr decyzji w zakresie gospodarki odpadami.  

Zasady monitorowania reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Stała kontrola wpływu obiektu na 

środowisko pozwoli na szybkie wykrycie źródeł zanieczyszczenia oraz podjęcie 

natychmiastowych działań w celu wyeliminowania ewentualnych zagroŜeń. 

Podstawowym załoŜeniem wdroŜenia i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla  

Gminy Bobowa jest integracja wszystkich narzędzi z roczną procedurą: 

• monitorowania realizacji ww. dokumentów, 

• programowania średniookresowego  

• budŜetowania rocznego. 

 

Wymaga to opracowania i przyjęcia jednej procedury, w ramach, której wszystkie 

jednostki miejskie będą planować i weryfikować swoje zadania, analizując  

jak przyczyniają się do osiągnięcia przyjętych w Strategii i Planie celów, planując stosowne 

działania z odpowiednim wyprzedzeniem i wprowadzając do realizacji (budŜet roczny) 

przedsięwzięcia (projekty) zgodne z przyjętymi celami, skorelowane z działaniami innych 

jednostek i technicznie przygotowane. 

Funkcjonujący system monitorowania stanu gminy i programu realizacyjnego pozwala 

identyfikować zmiany i kluczowe problemy dla kolejnych okresów planistycznych. 
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KaŜda strategia i plan gospodarki odpadami komunalnymi powinna zostać poddana 

ocenie społecznej, a takŜe być umieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w 

Bobowej. 

PoniŜej przedstawiono w tabeli informacje do monitorowania i efektywności realizacji 

projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa w ujęciu tabelarycznym 

 

Tabela 29. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami według KPGO 2010 

L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostki 
 Ogólne  

1. Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg 

2. 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi 

(bez recyklingu organicznego) 
% 

3. 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi 

organicznemu 
% 

4. 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu 

metodami biologicznymi 
% 

5. 
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez 

przetworzenia 
% 

6. Wartość PKB mld zł 

7. 
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 

gospodarki odpadami - ogółem 
mln zł 

8. 
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 

gospodarki odpadami - z funduszy Unii Europejskiej 
mln zł 

 Odpady komunalne  

9. 
Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania 

odpadów komunalnych 
% 

10. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem mln Mg 
11. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie mln Mg 

12. 
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 

komunalne 
mln Mg 

13. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, 
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 

% 

14. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 

komunalne, składowanych bez przetwarzania 
% 

15. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 

recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 
% 

16. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 

recyklingowi organicznego 
% 

17. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 

unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 
% 

18. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 

składowaniu 
% 

19. 
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowiskach odpadów 
mln Mg 
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20. 
Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

składowanych na składowiskach odpadów i masy tychŜe odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

% 

21. 
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są 

składowane odpady komunalne - ogółem 
m3 

22. 
Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
szt. 

23. 
Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
mln Mg 

 Odpady niebezpieczne  
24. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 

25. 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych 

recyklingowi 
% 

26. 
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych 

bez przetworzenia 
% 

27. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 

28. 
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 

niebezpiecznych poddanych recyklingowi 
% 

29. 
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 

niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia 
% 

30. Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych % 
31. Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg 
32. Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg 

33. 
Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - 

do usunięcia i unieszkodliwienia 
mln Mg 

34. 
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 

ogółem 
tys. Mg 

35. 
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 

gospodarstw domowych 
tys. Mg 

36. 
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 

gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca 
kg/mieszkańca 

 Komunalne osady ściekowe  
37. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych tys. Mg 

38. 
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 

poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi 
% 

39. 
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 

bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie 
% 

40. 
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 

bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach 
% 

41. 
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 

składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów 
% 

 Odpady opakowaniowe  
42. Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem % 
43. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem % 
44. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła % 
45. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych % 
46. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury % 
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9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO 

 Obowiązujące przepisy prawne wynikające z zapisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska jasno określają, Ŝe dla projektów planów strategicznych, zwłaszcza zaś 

w dziedzinie gospodarki odpadami naleŜy sporządzić analizę oddziaływania skutków 

realizacji planu na środowisko przyrodnicze. 

 WdroŜenie systemowej gospodarki odpadami proponowanej w niniejszym Planie 

powinno spowodować poprawę stanu środowiska Gminy Bobowa.  

 W Planie Gospodarki dla Gminy Bobowa przewiduje się dalszy rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów, co umoŜliwi, wydzielenie ze strumienia odpadów kierowanych  

na składowiska frakcji nadających się do wykorzystania (surowców wtórnych oraz frakcji 

organicznej), a przez to ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach.  

 Objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 

wyeliminuje niekontrolowane usuwanie odpadów do środowiska i pozwoli ograniczyć liczbę 

nowopowstających tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Ponadto ponowne wykorzystanie 

pozyskanych surowców wtórnych pozwoli znacznie ograniczyć zuŜycie energii potrzebnej do 

ich wytworzenia. 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej skutkować będą wykształceniem  

wśród społeczeństwa poŜądanych nawyków dotyczących sposobu gospodarowania odpadami 

powstającymi w gospodarstwach domowych. Ponadto edukacja ekologiczna jest nadzieją na 

wykształcenie, świadomego zagroŜeń dla środowiska, młodego pokolenia.  

 

 Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa będzie skutkować między 

innymi: 

• poprawą walorów krajobrazowych poprzez likwidację „dzikich wysypisk śmieci”  

oraz zapobieganie ich powstawaniu, 

• wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz ich 

unieszkodliwieniem lub odzyskiem, 

• zwiększeniem odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów 

budowlanych, wielkogabarytowych i opakowaniowych, 
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• ewidencjonowaniem i kontrolą gospodarki odpadami, co pozwoli na bardziej racjonalne 

ich zagospodarowanie i przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi  

na środowisko.  

 

W sferze selektywnej zbiórki odpadów, ze względu na oddziaływanie  

na środowisko naleŜy zwrócić uwagę w szczególności na: 

• odpowiednie zorganizowanie miejsc selektywnej zbiorki, 

• ograniczenie niekontrolowanego składowania, 

• umoŜliwienie dalszego odzysku lub recyklingu, 

• zabezpieczenie środków transportu. 

 

Oddziaływanie na środowisko związane z gospodarką odpadami naleŜy 

przewidzieć równieŜ na wypadek powaŜnych awarii. JednakŜe podstawowym krokiem jest 

przeciwdziałanie ich wystąpieniu poprzez: 

• odpowiednie zabezpieczanie pojemników, zbiorników, w których gromadzone są 

odpady,  

• odpowiednie zabezpieczanie urządzeń i pojazdów transportowych, 

• odpowiednie zabezpieczanie istniejących instalacji do odzysku, unieszkodliwiania 

odpadów,  

• odpowiednie zabezpieczanie podłoŜa składowania odpadów. 

 

 Realizacja niektórych zadań ujętych w niniejszym Planie nie wpłynie bezpośrednio na 

środowisko. JednakŜe moŜe oddziaływać w sposób pośredni lub inicjować sekwencję 

oddziaływań mających znaczący wpływ na środowisko.  

 Analiza kosztów i korzyści środowiskowych wynikających z wdroŜenia niniejszego 

Planu wskazuje, Ŝe realizacja zadań i osiągnięcie załoŜonych celów przyniesie pozytywne 

rezultaty i będzie skutkować poprawą stanu środowiska przyrodniczego na terenie Gminy 

Bobowa. 
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10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami sporządzono dla Gminy Bobowa. Celem Planu 

jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami, a w 

szczególności odpadami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy Bobowa. Istotnym 

aspektem opracowania Planu jest przedstawienie proponowanego  

dla gminy systemu gospodarki odpadami, którego budowa moŜliwa jest poprzez realizację 

poszczególnych zadań strategicznych. 

Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem 

z analizowanej dziedziny oraz kierunkiem działań określonym w Polityce Ekologicznej 

Państwa, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, oraz Planie Gospodarki Odpadami  

dla Województwa Małopolskiego. 

Zasadniczo, w uproszczeniu moŜna wyróŜnić następujące elementy składowe będące 

podstawą konstrukcji niniejszego Planu, a mianowicie: 

1. Wstęp i dane charakteryzujące analizowany obszar; 

2. Uwarunkowania zewnętrzne stanowiące podstawę sporządzenia niniejszego Planu; 

3. Analiza stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami  

4. Cele dotyczące gospodarki odpadami na obszarze Gminy Bobowa oraz konkretne zadania 

słuŜące ich osiąganiu wraz z harmonogramem realizacji; 

5. Projektowany system gospodarki odpadami  

6. Źródła finansowania realizacji niektórych zadań z zakresu gospodarki odpadami; 

7. Monitoring oraz ocenę realizacji Planu; 

8. Analizę oddziaływania projektu Planu na środowisko przyrodnicze.  

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

W oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian opracowano 

plan działań i wytyczono zadania strategiczne. Skuteczna realizacja tych zadań umoŜliwi 

spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie 

i scentralizowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych  

do deponowania, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości środowiska 

na analizowanym terenie. 

Charakterystyka analizowanego obszaru ma na celu wskazanie stanu istniejącego pod 

względem demograficznym, gospodarczym, społecznym oraz przyrodniczym, mającego 
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wpływ na rodzaj planowanego systemu gospodarki odpadami. Dane demograficzne 

i gospodarcze były niezbędne do przeprowadzenia analizy prognozy zmian strumienia emisji 

poszczególnych rodzajów odpadów.  

Celem analizy istniejącego stanu było wskazanie aktualnego postępowania  

w zakresie zorganizowanej gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami komunalnymi. 

Miało to niewątpliwie znaczenie przy wyborze celów i zadań ujętych  

w dalszej, właściwej części Planu. W wyniku rozpoznania stanu istniejącego, moŜna było 

prognozować zmiany w horyzoncie czasowym krótko i długookresowym. 

 Następnym elementem składowym Planu jest szczegółowe przedstawienie  

pod względem ilościowym i jakościowym konkretnych celów i zadań wraz                                

z harmonogramem ich realizacji.  

 Następnie wskazano w  Planie oraz moŜliwości i źródła ich pozyskiwania. 

Zaprezentowano równieŜ niezbędny system tzw. system monitoringu i oceny wdraŜania 

Planu. Ma to niewątpliwe znaczenie dla organów odpowiedzialnych za wprowadzenie          

„w Ŝycie” zapisów niniejszego Planu.  

 

 


