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1. Wprowadzenie. 
 
1.1. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami - stan prawny. 
 
 Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 2)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) zarząd powiatu przygotowuje sprawozdanie  
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami oraz przedkłada je radzie powiatu  
i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu 
sprawozdawczego. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres 
dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, 
zwany „okresem sprawozdawczym”, przygotowuje zarząd powiatu – z realizacji planu 
powiatowego. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego został przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/264/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. 
 
Pierwsze sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego” zostało przedłoŜone Radzie Powiatu Wodzisławskiego i Zarządowi 
Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2007 r. Termin ten wynikał z art. 9 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który 
stanowił, Ŝe pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia  
31 grudnia 2006 r. 
Drugie sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego” obejmuje okres sprawozdawczy 2007-2008 r. i winno być przedłoŜone 
Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Zarządowi Województwa Śląskiego do dnia  
30 czerwca 2009 r. 
 Ustawa o odpadach nie precyzuje wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania 
z realizacji planu gospodarki odpadami, w związku z tym uznano, Ŝe sprawozdanie powinno 
odnosić się do oceny realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w planie gospodarki 
odpadami uznano za priorytetowe.  
Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych 
planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach. 
Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 3 i § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zm.). 
W dniu 13 października 2005 r. weszła w Ŝycie ustawa 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), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: 
1) zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami, 
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 
powiatowego planu gospodarki odpadami. 
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy  
o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu 
gospodarki. 
Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia  
2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333  
i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r. 
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W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres 
sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres dwóch lat 
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. 
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 
określono, Ŝe sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd 
powiatu przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do dnia 30 
czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego. 
Oznacza to, Ŝe pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
winno było zostać przedłoŜone radzie powiatu i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca  
2007 r. Termin ten wynikał zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który stanowił, Ŝe pierwsze 
sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia 
uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. Natomiast 
drugie sprawozdanie obejmuje lata 2007 i 2008 i winno być przedłoŜone do 30 czerwca  
2009 r. 
 
 
1.2. Cel sporządzania Planów Gospodarki Odpadami i sprawozdań z ich realizacji. 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego spełnia rolę narzędzia 
ułatwiającego uzyskanie w Powiecie sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu 
odpadów na zanieczyszczenie środowiska oraz określenia działań zmierzających do 
właściwego gospodarowania wytworzonymi odpadami, w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego określa: 
− aktualny stan gospodarki odpadami, 
− rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, 
− prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 
− rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddawane systemowi 

odzysku lub unieszkodliwiania, 
− działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
− instrumenty finansowe słuŜące realizacji zamierzonych celów, 
− system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych 

w Planie Gospodarki Odpadami. 
 
Zgodnie z wymogami prawa – art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach oraz Planu Gospodarki 
Odpadami dla województwa śląskiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego obejmuje wszystkie rodzaje powstających odpadów, a zwłaszcza: 
1. Odpady komunalne, w tym: 

− odpady biodegradowalne, 
− odpady wielkogabarytowe, 
− odpady budowlano-remontowe, 
− odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. 

2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym, w tym: 
− odpady inne niŜ niebezpieczne, 
− odpady niebezpieczne. 

3. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, w tym: 
− odpady zawierające PCB, 
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− oleje odpadowe, 
− baterie i akumulatory, 
− odpady zawierające azbest, 
− pestycydy, 
− odpady medyczne, 
− odpady weterynaryjne. 

4. Inne odpady, w tym: 
− zuŜyte pojazdy samochodowe, 
− zuŜyte opony, 
− zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
− zuŜyty sprzęt gospodarstwa domowego. 

 
Opracowany plan obejmuje okres 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-
2015.  
Zasady postępowania z odpadami opisane w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego spełniają wytyczne zawarte w prawodawstwie polskim i unijnym. Przyjęte 
zasady postępowania z odpadami obejmują: 
− zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, 
− zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których w danych warunkach 

techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć, 
− unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem składowania, 
− bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których  

ze względu na swój charakter bądź z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne nie da 
się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 

 
Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania  
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. W samym Planie załoŜono, iŜ analiza 
jego realizacji polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian  
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru 
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 
Stąd niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu przeprowadzono na podstawie analizy 
realizacji zadań własnych zawartych w Planie, określonych dla Powiatu Wodzisławskiego, 
jak równieŜ zadań koordynowanych przez Powiat oraz stosując się do „Wytycznych oraz 
wzoru sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami”.  
Ww. opracowanie powstało na zamówienie Ministra Środowiska i zostało sfinansowane  
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 

Zakres niezbędnych informacji jakie powinny zawierać sprawozdania z realizacji 
powiatowych planów gospodarki odpadami, powinien odpowiadać treści przyjętego planu. 
Natomiast przyjęty powiatowy plan gospodarki odpadami winien być zgodny z planami 
wyŜszego szczebla oraz zawierać wszystkie informacje wymagane w ustawie o odpadach  
i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami. Sprawozdanie naleŜy potraktować jak fotografią obrazującą 
system gospodarki odpadami na terenie powiatu w dniu 31 grudnia 2008 r. Chodzi tu  
o wszystkie zadania zapisane w planie. Te realizowane bezpośrednio przez samorząd powiatu, 
jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Wnioski 
zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji powiatowego planu 
gospodarki odpadami. 
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Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami będzie podstawą do aktualizacji planu, w tym określenia: 
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania 

na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na 

składowiska odpadów, 
e) planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, 

niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest moŜliwa  
z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, 
wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 
Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno przede 
wszystkim zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań 
postawionych w powiatowym planie gospodarki odpadami. 
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2. Aktualny stan gospodarowania odpadami na terenie Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego. 

 
 
2.1. Odpady komunalne. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  
ze zm.) w artykule 3 ust. 3 pkt 4 definiuje odpady komunalne 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.  
Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są: 

• gospodarstwa domowe,  
• obiekty infrastruktury. 

MoŜna wśród nich wyróŜnić odpady: 
• odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego  

i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące  
z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - 
ulegające biodegradacji), 

• odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców 
miejskich, z pielęgnacji cmentarzy - ulegające biodegradacji), 

• papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na 
bazie papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe), 

• tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne -
nieopakowaniowe), 

• tekstylia, 
• szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe), 
• metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady 

metalowe), 
• odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp., 
• drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych 

(głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu 
wyodrębniono tą frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi 
metodami poza składowaniem, 

• odpady wielkogabarytowe, 
• odpady budowlane - odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 

budowlanych - w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych, 
• odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych. 
 

2.1.1. Odpady zbierane selektywnie. 
Ilość odpadów zbieranych selektywnie w poszczególnych gminach powiatu wodzisławskiego 
zamieszczono w poniŜszej tabeli.
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Zestawienie ilości odpadów komunalnych [Mg/rok] zebranych selektywnie na terenie powiatu wodzisławskiego w okresie 2006 – 2008 

 

Tworzywa sztuczne Metal 
Papier  

i tektura 
Szkło 

Wielkogabarytowe Biodegradowalne 

Gmina 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Godów 127,270 74,562 68,55 6,930 23,500 22,53 17,240 9,710 6,67 153,730 124,640 123,86 8,250 5,96 53,16 - - - 

Gorzyce 57,90 67,820 69,12 8,200 4,590 4,570 14,400 28,880 33,400 186,400 208,360 198,38 119,700 193,88 306,50 - - - 

Mszana 57,110 42,800 46,000 0,400 0 2,60 0,300 8,100 2,30 133,850 110,500 111,60 - 7,900 18,20 - - 5,4 

Marklowice 36,460 29,100 34,93 - - - - - - 37,940 82,100 92,72 7,600 22,800 16,00 - 5 - 

Lubomia 14,670 11 11,5 - - - - - - 39,230 37,5 36,2 2,3 15 14,01 - - - 

Pszów 13,800 25,640 22,594 5,100 3,390 2,12 2,400 4,510 5,041 46 33,460 44,43 8,520 9,900 75,3 - - - 

Wodzisław 115,60 162,45 133,95 5,030 7,08 6,85 60,600 90,41 36,15 174,50 335,14 366,12 99,740 122,64 85,54 - - 6,42 

Radlin 124,69 55,790 42,197 0 2,070 1,96 13,490 31,790 36,15 152,49 129,08 111,41 100,00 3,090 1,76 - - 4,85 

Rydułtowy 34,040 45,210 42,68 14,200 5,260 0,13 1,600 16,890 4,96 93,120 56,770 91,54 12,810 14,90 14,14 - 45,06 25,34 

POWIAT 581,54 514,372 471,521 39,86 45,89 40,76 110,03 190,29 124,671 1017,26 1117,55 1176,26 358,92 396,07 584,61 - 50,06 42,01 

Źródło: Gminy Powiatu Wodzisławskiego   
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Biorąc pod uwagę dane z powyŜszej tabeli, ilość odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2006, 2007, 2008 przedstawia się 
następująco: 

• 2006 – 2107,31 Mg, 
• 2007 – 2309,23 Mg, 
• 2008 – 2439,83 Mg. 

 
Jak wynika z przedstawionej powyŜej tabeli Gminy Powiatu prowadzą selektywną zbiórkę 
odpadów. Gmina Marklowice i Lubomia nie prowadzi selektywnej zbiórki metali, papieru  
i tektury. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego w ostatnich latach zaobserwowano wzrost ilości 
wysegregowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. W roku 2008 ilość tych 
odpadów wzrosła o ok. 11 % w porównaniu z rokiem 2006.  
Największą ilość odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych  
w analizowanym okresie stanowiły odpady szklane. 
 
2.1.2. Odpady wielkogabarytowe. 

 

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza są odpady o duŜych rozmiarach jak  
np. meble i inne, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z przedstawionych 
danych wynika, iŜ w latach 2006 - 2008 wytworzono łącznie 1303,60 Mg odpadów 
wielkogabarytowych. ZauwaŜalny jest coroczny wzrost ilości zbieranych odpadów 
wielkogabarytowych. 

 

2.1.3. Odpady biodegradowalne. 
 Są to odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego  
i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji 
ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji), 
odpady usług komunalnych, czyli odpady z czyszczenia ulic i placów, targowisk oraz 
cmentarzy. Według danych zamieszczonych w tabeli na poprzedniej stronie na terenie 
powiatu wodzisławskiego w roku 2008 zebrano ich 42,01 Mg. 
 
2.1.4. Odpady zmieszane. 

W oparciu o dane posiadane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz 
dane pochodzące z bazy Głównego Urzędu Statystycznego określono ilości odpadów 
komunalnych zbieranych na terenie powiatu wodzisławskiego.  
Przedstawiona poniŜej tabela, sporządzona na podstawie otrzymanych informacji  
z poszczególnych gmin powiatu wodzisławskiego, zawiera dane dotyczące rzeczywistej ilości 
zmieszanych odpadów komunalnych zebranych i wywiezionych z gmin powiatu 
wodzisławskiego w latach 2006 - 2008.  
Z uwagi na fakt, iŜ część mieszkańców gmin wiejskich powiatu wodzisławskiego nie posiada 
umów na odbieranie odpadów komunalnych uznano, Ŝe ilość odpadów zbieranych nie jest 
toŜsama z ilością odpadów wytwarzanych. Stąd teŜ, widoczne są niewielkie róŜnice pomiędzy 
wytworzonymi ilościami odpadów komunalnych, podanymi w PGO dla województwa 
śląskiego, a danymi otrzymanymi z poszczególnych gmin powiatu wodzisławskiego. 
Wyliczono równieŜ jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wyraŜony w Mg/M/rok 
(megagramy/mieszkańca/rok). 
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Zebrane odpady komunalne zmieszane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach powiatu wodzisławskiego w latach 2006 - 2008 
 

 2006 
 

2007 
 

2008 

Gmina 

 
Stan  

ludności 

Ilość 
odpadów 

komunalnych 
(Mg) 

Emisja 
jednostkowa 
[Mg/M/rok] 

 
Stan  

ludności 

Ilość odpadów 
komunalnych 

(Mg) 

Emisja 
jednostkowa 
[Mg/M/rok] 

 
Stan  

ludności 

Ilość 
odpadów 

komunalnych 
(Mg) 

Emisja 
jednostkowa 
[Mg/M/rok] 

Godów 12496 1833,31 0,148 12566 1123,17 0,089 12764 1325,53 0,104 

Gorzyce 19668 1640,58 0,083 19824 1687,69 0,085 19943 2006,89 0,101 

Lubomia 7999 1862,66 0,233 7981 678,95 0,085 8043 606,99 0,075 

Marklowice 5116 190,27 0,037 5159 49,29 0,01 5292 336,53 0,064 

Mszana 7023 406,70 0,058 7018 622,03 0,09 7050 663,92 0,094 

Pszów 14056 3177,98 0,226 14011 3324,38 0,238 14276 3223,81 0,226 

Radlin 17656 3458,70 0,196 17711 4013,94 0,227 18315 4167,1 0,227 

Rydułtowy 21915 4270,38 0,195 21915 5161,57 0,236 21713 8773 0,404 

Wodzisław Śl. 49 293 9004,59 0,183 49132 12601,90 0,256 49440 12146,00 0,246 

POWIAT 155 222 25845,17 0,151 155317 29262,92 0,188 156836 33249,77 0,171 

 



Dane zamieszczone w projekcie PGO dla województwa śląskiego sporządzonego w 2008 r. 

Gminy 
Ogółem 

[Mg] 

Odpady komunalne 
składowane 

[Mg] 

Odzysk 
i unieszkodliwianie 

innymi metodami niŜ 
składowanie 

(D-8, R-1, R-10, R-
14) 

Powiat 28 874 28 529 344,38 
Obszar miejski 23 952,16 23 607,78 344,38 
Pszów 3 141,13 3 096,21 44,92 
Radlin 3 389,22 3 269,24 119,98 
Rydułtowy 4 357,71 4 252,69 105,02 
Wodzisław Śląski 13 064,10 12 989,63 74,47 
Obszar wiejski 4 921,95 4 921,95 0,00 
Godów 806,64 806,64 0,00 
Gorzyce 1 572,30 1 572,30 0,00 
Lubomia 1 863,00  1 863,00  0,00 
Marklowice 268,14 268,14 0,00 
Mszana 411,87 411,87 0,00 
 
Z powyŜszych obliczeń zamieszczonych w PGO dla województwa śląskiego wynika,  
iŜ w gminach wiejskich powiatu wodzisławskiego zebrano około 4921,95 Mg odpadów 
komunalnych, natomiast w gminach miejskich - około 23 952,16 Mg odpadów. Łącznie na 
terenie powiatu zebrano ich 28 529 Mg. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika ze 
odpady zebrane z obszaru wiejskiego poddane były w całości składowaniu. Około 14% odpadów 
miejskich poddane zostało w 2006 r. procesowi odzysku i unieszkodliwianie innymi metodami 
niŜ składowanie (D-8, R-1, R-10, R-14). 

W PGO dla województwa śląskiego ilość wytwarzanych odpadów obliczono  
z uwzględnieniem wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych, które przedstawiają się 
następująco: 

• małe miasta – 0,230 [Mg/M/rok], 
• wieś – 0,140 [Mg/M/rok]. 

Wyliczona emisja jednostkowa dla gmin miejskich pokrywa się z ww. wskaźnikiem dla małych 
miast, natomiast dla wsi powiatu wodzisławskiego jest znacznie niŜsza. 
Pomimo zwiększającej się ilości zbieranych odpadów zmieszanych z terenów gmin powiatu 
wodzisławskiego, emisja jednostkowa wytwarzanych odpadów jest zmienna. W 2006 roku 
wynosiła ona dla powiatu 0,151 Mg/M, w 2007 - 0,188 Mg/M, zaś w 2008 roku 0,171 Mg/M. 

RóŜnice występujące pomiędzy ilością zebranych odpadów komunalnych na terenie 
powiatu wodzisławskiego, a wielkością wynikającą ze wskaźnika przyjętego dla województwa 
śląskiego nagromadzenia odpadów, jak równieŜ znacznie mniejsza emisja jednostkowa dla gmin 
wiejskich powiatu w stosunku do gmin miejskich, moŜe wynikać z wielu przyczyn. Jedną z nich 
jest unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych i kuchennych, stanowiących ok. 50 % 
odpadów zmieszanych, na terenach wiejskich w przydomowych kompostownikach lub 
wykorzystywanie ich do karmienia zwierząt domowych. Nie moŜna równieŜ odrzucić 
negatywnej przyczyny tj. spalania w domach jednorodzinnych odpadów w piecach i kotłowniach 
czy teŜ wyrzucania śmieci na „dzikie wysypiska”. 
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2.2. Istniejący system zbierania i wywozu odpadów komunalnych. 
Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego posiadają uchwalone regulaminy 

utrzymania czystości i porządku w gminach, które regulują sposób postępowania z odpadami 
komunalnymi na terenie gminy. Utworzony w gminach system ewidencji zawartych umów 
między wytwórcami odpadów a podmiotami odbierającymi odpady umoŜliwia wskazanie 
mieszkańców gminy, którzy uchylają się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcia  
w stosunku do nich odpowiednich działań.  

Segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest selektywnie u „źródła” powstania 
odpadu, czyli najczęściej w gospodarstwach domowych. 
Segregowane odpady gromadzone są w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach 
workowych, których rodzaj i ilość zaleŜy od poszczególnej gminy. Wywóz odpadów  
z selektywnej zbiórki odbywa się raz w miesiącu, w wyznaczony dzień, dla kaŜdej miejscowości 
lub sołectwa, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez prowadzących zbiórkę odpadów, 
zatwierdzonym przez władze gminne oraz podanych do publicznej wiadomości. Z osiedli 
mieszkaniowych odpady zbierane są do kolorowych pojemników typu „dzwon”. 
Głównymi odbiorcami odpadów z selektywnej zbiórki wraz z ich doczyszczaniem są: 
 

1) Zakład Usług i Higieny Komunalnej, Racibórz; 
2) „JUMBO-EXPRES” Sp. z o.o., Połomia; 
3) „Wtórex”, Wodzisław Śl.; 
4) Mentel Jacek, Skup złomu i surowców wtórnych, Radlin; 
5) Recykling Centrum Sp. z o.o., Jarosław; 
6) Huta Orzesze; 
7) IMP „Polowat” Sp. z o.o., Bielsko-Biała; 
8) „Rafmed”, Połomia. 

 
Innymi odbiorcami odpadów pochodzących ze zbiórki na terenie powiatu są: 

1) „ElektroEko” Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., 
Warszawa; 

2) „Ekoland” Zabełków; 
3)  „Ekom”, Zabłocie; 
4) MZPOK „Lipówka II”, Dąbrowa Górnicza; 
5) „EKO – MAX”, Gliwice; 
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zabrze; 
7) ACS Plast Sp. z o.o., Kraków Zakład Produkcyjny Ruda Śl.; 
8) TEW Recykling Szkła Sp. z o.o., Ruda Śląska; 
9) Świecie Recykling Sp. z o.o., Świecie; 
10) REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o., Warszawa; 
11) SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza; 
12) SITA Starol Sp. z o.o., Chorzów; 
13) Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o., Polkowice; 
14) Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie, 

Sabuczyn; 
15) EKOFOL II S.A., Bytom; 
16) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych EKOCENTRUM Sater Kamieńsk, 

Kamieńsk; 
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17) „DREWNEX RECYCLING PLASTICS” Przemysław Miśkiewicz i S-ka, Dąbrowa 
Górnicza; 

18) Górnośląska Agencja Handlowa „GAH” Sp. z o.o., Katowice;  
19) Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o., ZESPÓŁ MAGAZYNÓW, Głuchołazy; 
20) F.H.U. „WOJAK” s.c. Wojak Grzegorz i GraŜyna, Wodzisław Śląski; 
21) F.H.U. „Recykling Szkło”, Wodzisław Śl.; 
22)  DSS „Recykling” Sp. z o.o., Sławków. 

 
Odpady stałe komunalne są gromadzone w pojemnikach o pojemności 110, 120, 240,  

1100 l (dwa ostatnie dotyczą głównie firm), a następnie usuwane przez wyspecjalizowane firmy 
na składowiska odpadów.  

Wywóz odpadów nieselekcjonowanych odbywa się głównie co dwa tygodnie, zgodnie  
z harmonogramem przedstawionym przez firmy odbierające odpady. Częstotliwość wywozu dla 
mieszkańców gmin, wynika z zapisów w przyjętych przez gminy regulaminach  
i uzaleŜniona jest od ilości mieszkańców danej posesji. Minimalna częstotliwość pozbywania się 
zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powiatu wodzisławskiego, 
przedstawia się następująco dla poszczególnych gmin powiatu wodzisławskiego: 

 
1) Godów 

• w cyklu miesięcznym, w przypadku gospodarstw domowych liczących powyŜej  
4 osób, 

• w cyklu półtoramiesięcznym, w przypadku gospodarstw domowych liczących  
4 osoby, 

• w cyklu dwumiesięcznym, w przypadku gospodarstw domowych liczących do  
3 osób; 

2) Gorzyce 
• 6 razy w roku (ok. jeden raz na dwa miesiące) – dla budynku zamieszkałego przez  

1 do 4 osób, 
• 12 razy w roku (ok. jeden raz na miesiąc) – dla budynku zamieszkałego przez  

5 i więcej osób; 
3) Lubomia 

• dla pojemników 120 l – 1 raz na 2 tygodnie; 
4) Marklowice 

• dla pojemników 120 l – 4 razy w roku; 
5) Mszana 

• dla gospodarstw domowych od 1 do 4 – osobowych – 1 raz na 2 miesiące, 
• dla gospodarstw domowych 5 - osobowych i więcej – 1 raz w miesiącu; 

6) Radlin 
• raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, 
• raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych i pozostałych nieruchomości; 

7) Rydułtowy 
• raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych, 
• raz w miesiącu z budynków wielorodzinnych; 

 
8) Pszów 

• raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych, 
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• raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych i pozostałych nieruchomości; 
9) Wodzisław Śl. 

• dla gospodarstw domowych od 1 do 4 – osobowych – 1 raz na 2 miesiące, 
• dla gospodarstw domowych 5 - osobowych i więcej – 1 raz w miesiącu. 

 
W przypadku odpadów biodegradowalnych przedsiębiorcy prowadzący działalność  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości mogą na podstawie 
zaktualizowanych zezwoleń odbierać takie odpady. W przypadku gmin wiejskich moŜna przyjąć, 
Ŝe odpady biodegradowalne – odpady kuchenne oraz zielone, pochodzące z ogródków są  
w większości zagospodarowywane w gospodarstwach domowych do karmienia zwierząt oraz do 
przetwarzania w przydomowych kompostownikach, po czym wykorzystywane do uŜyźniania 
gleby. Prowadzenie takiej formy odzysku odpadów biodegradowalnych jest dopuszczone zgodnie 
z obowiązującymi na terenach gmin powiatu regulaminami utrzymania czystości i porządku. 
 
2.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi: 
 

• Gmina Wodzisław Śląski 
 

1) SłuŜby Komunalne Miasta, ul. Marklowicka 21, Wodzisław Śląski; 
2) GLOBAL SERVICES Usługi Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Moszczeńska 27, Mszana; 
3) „Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, Rydułtowy; 
4) Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, ul. Raciborska 37, Bełsznica; 
5) PPHU „KOMART” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, Knurów; 

 
• Gmina Gorzyce 

 
1)  „Eko-Glob” Janusz Kuczaty, ul. Raciborska 34, Bełsznica; 
2) „Ekoland” Mariola Studnic, ul. Długa 19, Zabełków;  
3) „Wodociągi - Esox” Sp. z o.o., ul. Odległa 138, Radlin; 
4) Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „KUCZA” Sebastian Kucza, ul. Graniczna 27,  

Turza Śl.; 
5) Komax s.c. Urszula Koczy, Ilona Koczy, ul. Frontowa 5a, Rybnik; 
6) HENKAS Henryk Pawlus, ul. Mszańska 1c, Wodzisław Śl.; 
7) „MANEK-INSTAL” Emanuel Adamczyk ul. Kolonia Studzienska, Pawłowice; 
8) Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Marklowicka 15, Wodzisław 
Śl.; 

9) „Naprzód” sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy;  
10) „Global Services Usługi Ekologiczne” sp. z o. o., ul. Moszczeńska 3, 44-325 Mszana 

(odpady stałe);  
11) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o., ul. Piastowska 3, Ruda Śląska; 
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• Gmina Radlin 
 

1)  „Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b Rydułtowy; 
2) SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21, Wodzisław Śl.; 
3) „Global Services” Usługi Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice/ Oddział 

Mszana, ul. Moszczeńska, Mszana; 
4) „Eko” Spółka Jawna, M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka, ul. Kościuszki 45a, Rybnik; 
5) Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S. A., ul. Jankowicka 9,  

Rybnik; 
6) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska; 

 
• Gmina Rydułtowy 

 
1) A.S.A Eko Polska Sp. z o.o., Katowice ul. PCK 10/13; 
2) Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe „Transgór" S.A., ul. Jankowicka 9, Rybnik; 
3) REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, Gliwice; 
4) „Naprzód" Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, Rydułtowy; 
5) „EKO" M. Goik, J. Serwotka, J. Konsek Sp. Jawna, ul. Kościuszki 45a; Rybnik; 
6) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska; 
7) GLOBAL SERVICES Usługi Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, Katowice; 
8) Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Raciborska 150, Rydułtowy; 
9) ALBA Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, Radzionków; 

 
• Gmina Mszana 

 
1) PPUH „KOMUNALNIK” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, Jastrzębie Zdrój; 
2) Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-GLOB” Kuczaty Janusz, ul. Raciborska 37, 

Bełsznica; 
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska; 
4) Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A., ul. Jankowicka 9, 

Rybnik; 
5) „GLOBAL-SERVICES” Usługi Ekologiczne, ul. Graniczna 29, Katowice; 
6) Wodociągi ESOX Sp z o.o., ul. Odległa 138, Radlin; 

 
• Gmina Godów 

 
1) „Eko-Glob” Janusz Kuczaty, ul. Raciborska 34, Bełsznica; 
2) „Recykling-Szkło” Dawid Reszel, ul. Skrzyszowska 47b, Wodzisław Śląski; 

 
• Gmina Marklowice 

 
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska; 
2) SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21, Wodzisław 
Śląski; 

3) „ Naprzód” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144b, Rydułtowy; 
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4) „GLOBAL SERVICE USŁUGI EKOLOGICZNE” Sp. z o.o., ul. Graniczna 29,  
Katowice; 

5) Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S. A., ul. Jankowicka 9,  
Rybnik; 

6) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Marklowicka 15, Wodzisław Śląski; 
 

• Gmina Pszów 
 

1. „GLOBAL SERVICE USŁUGI EKOLOGICZNE” Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 
Katowice; 

2. „ Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, Rydułtowy; 
3. SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21, Wodzisław 
Śląski; 

4.  Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S. A., ul. Jankowicka 9,  
Rybnik; 

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska; 
6. KOMAX” S. C. U. Koczy I. Koczy, ul. Frontowa 5a, Rybnik; 
7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Marklowicka 15, Wodzisław Śląski; 
8. Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól, ul. Jastrzębska 53, Wodzisław Śląski; 
9. Usługi Asenizacyjne ECO-GRYT Szweda, ul. Adama Mickiewicza 25 m. 6., Rydułtowy. 

 
2.4. Składowiska odpadów innych niŜ obojętne i niebezpieczne. 
 

Na terenie powiatu nie występują czynne składowiska odpadów komunalnych. Aktualnie, 
z firm zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, odbierających od mieszkańców 
odpady komunalne, segregację odpadów wtórnych prowadzą tylko SłuŜby Komunalne Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. Odpady z makulatury, tworzywa sztucznego, szkła i metali trafiają na 
linię sortowniczą, gdzie zostają doczyszczone i podzielone na frakcje. Następnie zostają 
zbelowane belownicą i przekazane do recyklera, a następnie firmom zajmującym się ich 
odzyskiem. Zdolność przerobowa instalacji wynosi 756 Mg/rok.  
Z uzyskanych informacji wynika, iŜ Zakład planuje rozszerzyć działalność o instalację do 
odzysku odpadów ze źródła odpadów komunalnych zmieszanych. RównieŜ Przedsiębiorstwo 
Komunalne „EKO – GLOB” z Bełsznicy złoŜyło wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia “Segregacji odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz budowa bazy 
przeładowczej odpadów komunalnych” w Wodzisławiu Śląskim, na terenach byłej kopalni 
„Marcel – Ruch 1 Maja”.  

Składowisko odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju, będącego własnością 
„COFINCO - POLAND” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Granicznej w Katowicach, na które 
najczęściej odprowadzane są odpady z terenu powiatu wodzisławskiego, zalicza się do 
składowisk innych niŜ niebezpieczne z moŜliwością instalacji kompostowni. Składowisko  
w Jastrzębiu jest składowiskiem nadpoziomowym. Rzędne maksymalne składowiska nie 
powinny przekroczyć 285 m n.p.m. tzn. wysokości niwelety wierzchowiny zwałowiska 
„Kościelniok”. Składowisko ma budowę sektorową.  
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2.5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
 

• zbyt mała ilość zawieranych umów z mieszkańcami na odbiór tych odpadów, 
• brak odpowiednich pojemników do wstawienia pod zlew przez przeciętnego mieszkańca, 

który byłby tani, funkcjonalny, a przez to ułatwiałby prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów w kaŜdym gospodarstwie domowym, 

• kaŜdy mieszkaniec powiatu wodzisławskiego powinien posiadać wiedzę na temat jakie 
odpady mogą być wrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki, a jakie nie mogą tam 
się znajdować, 

• brak skutecznych metod wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych, 

• brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym  
w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji, 

• niewielki postęp w zakresie zmniejszania ilości odpadów deponowanych na składowisku, 
na korzyść metod odzysku, 

• brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku 
niewypełniania przez nie obowiązków ustawowych, 

• nielegalne składowiska na terenie powiatu, 
• spalanie odpadów w paleniskach domowych. 

 
2.6. Odpady niebezpieczne. 

 
2.6.1. Odpady zawierające PCB 

 

Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty utylizacji. Zadania te, zgodnie  
z zapisami Krajowego Programu Gospodarki Odpadami (w skrócie 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. 

Wytwórcy tych odpadów nie mają w praktyce Ŝadnych obowiązków i nie podlegają 
Ŝadnym restrykcjom z tytułu niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Jedynie 
przepisy o opłacie depozytowej, wymuszające na producentach substancji niebezpiecznych 
pobieranie kaucji za wprowadzane do obrotu opakowania oraz obligujące ich jednocześnie do 
odbioru zuŜytych opakowań, ograniczają w wąskim zakresie ilość odpadów niebezpiecznych 
przedostających się w sposób niekontrolowany do środowiska.  

 
 PoniŜej podano dane firm, które uzyskały zezwolenie Starosty Wodzisławskiego  
na zbieranie odpadów z grupy 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
– bardzo toksyczne i toksyczne), powstających w związku z prowadzoną na terenie powiatu 
działalnością: 
 

1) CENTRUM OGRODNICZEGO „I&L” Adamczyk, ul. Bogumińska 18, Olza; 
2) Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „AGROCENTRUM” Andrzej Ćwik, 

ul. Powstańców Śl. 9, Skrzyszów; 
3) Małgorzata Marcol (kwiaciarnia), ul. 1-go Maja 67, Gołkowice; 
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4) Małgorzata Marcol, ul. Wyzwolenia 1, Skrzyszów; 
5) Centrum Ogrodnicze „RANCHO” Krawczyńscy, ul. Sobieskiego 2-4, Rydułtowy; 
6) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Antoni Rduch, ul. Centralna 91, Połomia; 
7) Sklep „Artykuły do produkcji rolniczo – ogrodniczej i przemysłowe Handel detaliczny 

Bronisława Tront”, Wodzisław Śląski. 
 

Identyfikacja problemów: 
• pomimo tego, Ŝe na terenie powiatu wodzisławskiego istnieją firmy posiadające 

zezwolenie na zbieranie odpadów po środkach ochrony roślin, część tych odpadów trafia 
do strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, bądź jest nadal przechowywana na 
terenie gospodarstw wiejskich. 
 

2.6.2. Oleje odpadowe. 
 

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zuŜyte oleje 
silników spalinowych i oleje przekładniowe, a takŜe oleje hydrauliczne stanowią grupę 13. 
Odpady olejowe powstające na terenie powiatu odbierane są przez firmy specjalistyczne 
trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów 
zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów olejowych i odstojników.  

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania  
w istniejących na terenie kraju instalacjach.  

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. 

 
Identyfikacja problemów: 

• niewystarczająco rozwinięty system zbierania olejów odpadowych ze źródeł 
rozproszonych (małe przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), 

• brak pełnej sprawozdawczości dotyczącej ilości i sposobu gospodarowania olejami 
odpadowymi, składanej przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego. 
 

2.6.3. Baterie i akumulatory. 
 

ZuŜyte akumulatory są nabywane od ich uŜytkowników poprzez sieć skupu (sklepy 
motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne).  
Zbiórki prowadzone są w szkołach, specjalnych punktach zbierania zuŜytych baterii, świetlówek. 
Gmina Wodzisław Śląski organizując zbiórkę baterii rozmieściła 15 sztuk specjalnych 
pojemników w placówkach oświatowych oraz jeden pojemnik w budynku 4a Urzędu Miasta. 
Pierwsze przekazanie zebranych odpadów miało miejsce we wrześniu 2006 r., zebrano wtedy 
353 kg baterii. W latach 2007 i 2008 wskaźnik ten równieŜ wahał się na poziomie ok. 400 kg. 
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Identyfikacja problemów: 
• duŜe rozproszenie źródeł powstawania odpadów w postaci zuŜytych baterii  

i akumulatorów, głównie małogabarytowych, 
• słabo rozwinięty system zbierania zuŜytych baterii i akumulatorów, głównie 

małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw, indywidualnych gospodarstw 
domowych, jednostek handlu detalicznego, 

• niska świadomość ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami zuŜytych baterii  
i akumulatorów. 

• niewystarczające działania edukacyjno – informacyjne w stosunku do mieszkańców  
w zakresie sposobu pozbywania się zuŜytych baterii i akumulatorów. 

 
2.6.4. Odpady zawierające azbest. 

 
Zgodnie z przeprowadzoną w 2005 r. ankietą wśród gmin, ilość materiałów zawierających 

azbest występujących na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 2804 Mg. 
PoniŜej w tabeli przedstawiono ilość odpadów azbestowych wytworzonych na terenie powiatu 
wodzisławskiego w latach 2006 – 2008. 
 

Odpady zawierające azbest 
[Mg] Gmina 

2006 2007 2008 
Godów 26,26 29,54 69,60 
Gorzyce 81,50 49,44 87,20 
Mszana 191,66  171,4  37,58  
Marklowice - 25,02 21,26 
Lubomia 61,134 41,316 41,52 
Pszów - 48,11 47,11 
Wodzisław Śl. 88,24 5,129 82,36 
Radlin 35,42 20,9 17,53 
Rydułtowy 44,136 66,260 43,47 

SUMA 538,35 457,115 447,63 
Źródło: Gminy Powiatu Wodzisławskiego 
 

W myśl obowiązujących przepisów azbest naleŜy usunąć do 2032 r. 
 

Sposób postępowania z odpadem. 
Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego uczestniczą w realizacji zadania  

pn. „Likwidacja i utylizacja azbestu”. Do dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków 
mieszkalnych połoŜonych na terenie gmin. Dotacja do utylizacji materiałów budowlanych 
zawierających azbest odbywa się według następujących zasad: 40% kosztów pokrywane jest  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40% kosztów pokrywane 
jest z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 20% kosztów pokrywa 
wnioskodawca. 
Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot gospodarczy 
wybrany przez Gminę. 
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 Identyfikacja problemów: 
• brak dokładnej inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu, która wynika z niepełnej sprawozdawczości ilości materiałów zawierających 
azbest zlokalizowanych na posesjach mieszkańców, składanej do mieszkańców miast 
 i gmin, 

• niska świadomość mieszkańców powiatu dotycząca szkodliwości azbestu dla zdrowia  
i Ŝycia, a takŜe bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

• wysoki koszt unieszkodliwiania odpadów azbestowych poprzez składowanie - 600 zł  
za Mg, gdzie przyjmując przeciętną powierzchnię dachu budynku mieszkalnego około 
100 m2 waga jego będzie wynosić 1,1 Mg w takim wypadku koszt unieszkodliwienia na 
składowisku jest równy 660 zł, oprócz tego dochodzą koszty demontaŜu 
przeprowadzonego przez specjalistyczną firmę oraz koszty nowego pokrycia dachowego. 
Niejednokrotnie przekracza to moŜliwości finansowe mieszkańców powiatu 
wodzisławskiego, 

• trudności w uzyskaniu bezzwrotnego dofinansowania usuwania azbestu dla 
indywidualnych gospodarstw domowych. 

 
2.6.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji. 

 
Pojazdy wycofane z eksploatacji są odpadami o kodzie 16 01 04*- zuŜyte lub nienadające 

się do uŜytkowania pojazdy i są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne wg obowiązującego 
katalogu odpadów. W myśl ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, właściciel takiego pojazdu moŜe przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy 
prowadzącego stacje demontaŜu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 
DemontaŜ pojazdu moŜe być prowadzony tylko na stacjach demontaŜu.  

Recykling wraków samochodowych obejmuje fazę usunięcia odpadów niebezpiecznych  
to znaczy: osuszenie z płynów i smarów, usunięcie elementów eksplozyjnych i usunięcie 
akumulatora i baterii. Później dokonywany jest demontaŜ strukturalny z odzyskiem 
produktowym w postaci części zamiennych, i odzyskiem surowcowym w postaci metali, 
tworzyw itp. Przeciętna łączna objętość płynów i smarów poeksploatacyjnych do usunięcia 
wynosi od 23,2 do 33,2 litrów. DemontaŜ samochodu obejmuje przeciętnie osiem grup 
materiałowych, w tym znaczącą ilość stanowi: stal 400 kg, tworzywa 125 kg, silnik 100 kg, 
opony 60 kg.  

Na terenie powiatu wodzisławskiego nie ma Ŝadnego koncesjonowanego zakładu 
złomowania pojazdów. Nie nadające się do uŜytkowania pojazdy kierowane są z reguły do tak 
zwanych auto-złomów, gdzie prowadzona jest sprzedaŜ uŜywanych i regenerowanych części 
samochodowych. Jednostki te często prowadzą działalność z naruszeniem elementarnych zasad 
ochrony środowiska. Ocenę stanu i sposobu gospodarowania wyŜej wymienionymi odpadami 
utrudnia brak wiarygodnych danych o ilości wycofanych z eksploatacji pojazdów poddawanych 
procesowi demontaŜu. 

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. Według szacunku w Polsce wycofuje się  
z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. połowa z nich jest 
wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontaŜem  
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i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, trafiają głównie do 
tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontaŜem pojazdów.  
Na terenie powiatu działa firma „Leta Auto-Test" Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. MłodzieŜowej 67b, która posiada decyzję na zbiórkę pojazdów wycofanych  
z eksploatacji. Z uzyskanych danych wynika, iŜ w 2007 roku firma przyjęła 276 sztuk zuŜytych 
samochodów, w 2008 zaś 76 sztuk. DuŜa ilość przyjęta w 2007 wynikała z przeprowadzonej 
akcji „czyszczenia” parkingów policyjnych. 

 
Identyfikacja problemów: 

• znaczny import pojazdów z zagranicy, wśród których znajdują się takŜe pojazdy juŜ 
wyeksploatowane, 

• prowadzenie demontaŜu pojazdów poza stacjami demontaŜu, 
• brak stacji demontaŜu na terenie powiatu. 

 
2.6.6. Odpady medyczne i weterynaryjne. 

 
Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo 

zróŜnicowanym 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 mieszanką wszelkich typów 
odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na 
odpadach zainfekowanych biologicznie. 

Na terenie powiatu wodzisławskiego brak jest instalacji do utylizowania przedmiotowych 
odpadów. Ww. odpady medyczne utylizowane są prze firmy specjalistyczne posiadające 
pozwolenie na tego typu działalność. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych zlokalizowane są m. in. w Cieszynie, Gliwicach, Katowicach, 
Dąbrowie Górniczej oraz Bielsku – Białej. 

PoniŜej podano zakłady zlokalizowane na terenie województwa śląskiego 
unieszkodliwiające odpady medyczne wraz z zdolnością przerobową instalacji [Mg]: 

1) Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach: 1 500 - 1 600; 
2) Zakład Utylizacji Odpadów przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - 

Curie Oddział w Gliwicach: 200; 
3) Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej: 

600; 
4) Spalarnia Odpadów „SARPI” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej: 4 000; 
5) Spalarnia Odpadów Medycznych (zlokalizowana na terenie Szpitala Śląskiego)  

w Cieszynie: 320. 
 

Identyfikacja problemów: 
• brak dokładnej sprawozdawczości dotyczącej ilości wytwarzanych odpadów  

z leczenia i profilaktyki medycznej, zwłaszcza w indywidualnych praktykach lekarskich, 
• brak informacji w wojewódzkiej bazie o wytwarzanych odpadach weterynaryjnych, co 

moŜe świadczyć o tym, Ŝe w sposób niewłaściwy jest prowadzona ewidencja 
powstających odpadów weterynaryjnych,  

• niedostatecznie rozwinięty system zbierania przeterminowanych leków zwłaszcza 
powstających w gospodarstwach domowych. 
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2.6.7. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) definiuje następujące grupy zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt 
audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem 
wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny  
i sportowy, przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skaŜonych 
produktów, przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.  

We wszystkich gminach powiatu wdroŜono system selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, który w większości opiera się na tzw. wystawkach. W ramach tej zbiórki 
zbierane są równieŜ odpady w postaci zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Mieszkańcy w wyznaczonych terminach (1 – 2 razy w roku) mogą wystawiać przed swoje 
nieruchomości odpady wielkogabarytowe, które są następnie odbierane przez firmy wywozowe. 
Firmy odbierające zuŜyty sprzęt posiadają w większości podpisane umowy z organizacjami 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na ich odbiór. Na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta 
utworzono punkt zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Firma „EKO-GLOB” 
Kuczaty Janusz z Bełsznicy działająca na terenie gmin Gorzyce, Godów oraz Mszana odbiera 
wraz z odpadami wielkogabarytowymi zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady te 
zarówno od SłuŜb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim jak i od firmy „EKO-GLOB” są 
dalej odbierane przez „ElektroEko” Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  
i Elektronicznego S.A. z Warszawy. 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywany jest równieŜ bezpośrednio przez 
właścicieli nieruchomości do punktów sprzedaŜy nowego sprzętu, gdzie następuje zamiana na 
nowy sprzęt (wymiana 1:1). Ustawa o zuŜytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495) nakłada obowiązek odbioru zuŜytego 
sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego 
samego typu. Obowiązek ten obowiązuje sprzedawców od 1 lipca 2006 r. Zebrany w ten sposób 
zuŜyty sprzęt jest przekazywany do zakładów przetwarzania, a następnie za ich pośrednictwem 
do zakładów odzysku. 

 
Identyfikacja problemów: 

•  niski stopień rozwinięcia systemu informacyjnego dla mieszkańców powiatu 
wodzisławskiego o punktach zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, 

• niska świadomość ekologiczna uŜytkowników sprzętu, a takŜe niekiedy sprzedawców 
detalicznych, 

• brak sprawozdawczości dotyczącej ilości zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 
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2.7. Pozostałe odpady. 
 
2.7.1. Osady ściekowe. 
 

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków  
w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzaleŜniona jest od zawartości 
zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania, oraz stopnia 
rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane  
w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 roku na terenie powiatu 
wodzisławskiego wytworzono 936 Mg suchej masy odpadów komunalnych poddanych 
składowaniu. W roku 2007 r. wytworzono 1060,9 Mg, natomiast dane GUS za 2008 r. są na razie 
niedostępne. 
PoniŜej podano ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wytworzonych oraz ludność 
korzystającą z oczyszczalni ścieków. Podana ilość ścieków wymagających oczyszczania to ilość 
odprowadzana do wód lub do ziemi. 
 
Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (dane GUS-dostępne tylko za 
lata 2006 i 2007) 
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korzystająca 
z oczyszczalni 
ścieków 

 Rok 

w hm3 w % wymagających 
oczyszczania w hm3 

w % 
ludności 
ogółem 

2006 10,3 9,2 63,8 9,3 16,2 1,1 0 44,3 

2007 9,9 8,9 59,7 4,2 26,0 1,0 0 39,9 

* - dotyczy tylko ścieków przemysłowych 
 
PoniŜej podano ilość osób obsługiwanych przez komunalne oczyszczalnie ścieków  
z uwzględnieniem rodzaju oczyszczalni: 

• mechaniczne – 68 798, 
• mechaniczno-chemiczne – 7 400, 
• biologiczne – 22 039, 
• z podwyŜszonym usuwaniem biogenów (PUB) – 39 359. 

 
Gospodarka osadami ściekowymi na terenie gmin powiatu wodzisławskiego nie jest  

w chwili obecnej w pełni monitorowana. Udostępnione przez podmioty gospodarcze dane 
ograniczone są jedynie do informacji miesięcznych z zakresu ilości podpisanych umów  
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z właścicielami nieruchomości na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych do miejsc unieszkodliwiania. Występuje nadal wiele przypadków tak 
zwanych umów „ustnych” polegających na tym, Ŝe właściciele nieruchomości telefonicznie 
zgłaszają potrzebę opróŜnienia zbiornika bezodpływowego. Usługa taka jest wykonywana przez 
uprawniony podmiot bez spisywania dodatkowych umów.  

Liczne są równieŜ przypadki, kiedy to właściciele nieruchomości nie posiadają Ŝadnych 
zbiorników bezodpływowych, bądź teŜ mają zbiorniki nie spełniające odpowiednich wymogów. 
Wówczas ścieki odprowadzane są bezpośrednio do przydroŜnych rowów, rozlewane na okoliczne 
pola i grunty. 
 
 Instalacje do odzysku odpadów ściekowych 
 

Do efektów ekologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie powiatu 
wodzisławskiego naleŜy uzyskanie następujących stęŜeń zanieczyszczeń, podanych  
w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych: 

- BZT5 < 15 mg O2 / dm3, 
- ChZTCr < 125 mg O2/dm3, 
- Zawiesiny ogólne < 35 mg/dm3, 
- Azot ogólny < 15 mgN/dm3, 
- Fosfor ogólny < 2 mgP/dm3. 

Instalacje: 
• Oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II”, 
• Oczyszczalnia ścieków w Rydułtowach, 
• Oczyszczalnia ścieków w Pszowie, 
• Oczyszczalnia ścieków „Halson” w Gołkowicach. 

 
Inne mniejsze oczyszczalnie: 

• Gorzyce – OŚ „Bełsznica”,  
• OŚ dla Domu Pomocy Społecznej, 
• OŚ „WOLO”. 

 
Oprócz wymienionych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie powiatu znajdują 

się równieŜ zakładowe oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych oraz przemysłowych. NaleŜą 
do nich m.in. zakładowa oczyszczalnia ścieków przy Koksowni „Radlin” na terenie gminy 
Radlin. Stanowi ona nowoczesną biologiczną oczyszczalnię, gdzie wszystko jest 
zautomatyzowane. To efekt zakończenia jednego z etapów kompleksowej przebudowy 
radlińskiej koksowni, która wchodzi w skład Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A.  
Na terenie gminy Marklowice są dwie oczyszczalnie ścieków znajdujące się  
w KWK Jankowice – przy szybie VI oraz szybie Marklowice. 

 
Identyfikacja problemów: 
• wzrost wytwarzania komunalnych osadów ściekowych, 
• mała ilość terenów skanalizowanych, 
• odprowadzanie ścieków bytowych do rowów, cieków. 
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2.7.2. Odpady remontowo – budowlane. 
 

W skład odpadów z przemysłu remontowo-budowlanego wchodzą między innymi: 
• gruz budowlany z konstrukcji betonowych i Ŝelbetonowych, a takŜe ceglanych, 
• stal konstrukcyjna i zbrojeniowa, a takŜe inne metale, 
• drewno, 
• materiały wykończeniowe: szkło, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne i inne, 
• ziemia z wykopów (często zanieczyszczona), 
• gruz drogowy: asfalt, beton, kruszywa naturalne. 

 
Odpady budowlane odbierane są na indywidualne zgłoszenie właściciela posesji, wtedy 

podmiot odbierający odpady podstawia kontener typu Kp7. 
Głównie jednak odpady budowlane zagospodarowywane są przez ich wytwórcę czyli firmy 

remontowe, dlatego brak danych dotyczących aktualnej ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych budowlanych. 

W coraz większym stopniu następuje rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych 
wchodzących w strumień odpadów komunalnych na terenie powiatu, poprzez wykorzystanie 
gruzu po uzgodnieniu z wytwórcą na remont i utwardzanie gruntowych dróg gminnych.  
W 2006 roku Miasto Wodzisław Śl. zakupiło koparko-ładowarkę JCB wyposaŜoną  
w przystawkę tzw. młota wyburzeniowego, która współpracując z kruszarką i przesiewaczem 
wstępnym umoŜliwia recykling odpadów betonowych. 

 
Identyfikacja problemów: 

• niski udział selektywnego zbierania odpadów z grupy 17, zwłaszcza wśród 
gospodarstw domowych. 

 
2.7.3. ZuŜyte opony. 
 

Dokładne określenie ilości zuŜytych opon jest trudne do wyszacowania ze względu na brak 
ewidencji w tym zakresie. ZuŜyte opony powstają w wyniku bieŜącej eksploatacji pojazdów 
mechanicznych. Ich źródłem są teŜ pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych 
odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości 
zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zuŜycia opon. 

Z danych uzyskanych z terenu gmin powiatu wodzisławskiego wynika, iŜ tych odpadów  
z terenu powiatu wodzisławskiego zebrano w latach 2007 i 2008 około 70 Mg zuŜytych opon. 
Trudność oszacowania ilości wynika równieŜ z faktu, iŜ odpady te dość często przez 
mieszkańców traktowane są jako odpady wielkogabarytowe i razem z nimi oddawane w dniu 
przypadającym na ich zbiórkę.  

Zbierane są one przez punkty serwisowe. Zbierane są równieŜ przez odbiorców odpadów 
komunalnych jako odpady wielkogabarytowe. 

 
Identyfikacja problemów: 
• nielegalne pozbywanie się części zuŜytych opon lub ich spalanie. 
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2.8. Punkty zbierania odpadów niebezpiecznych. 
 

Na terenie powiatu wodzisławskiego tylko niektóre gminy utworzyły gminne punkty 
zbierania odpadów niebezpiecznych, gdzie odpady te zbierane są w specjalnie oznakowanych 
pojemnikach (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Mszana). Na terenie SłuŜb Komunalnych 
Miasta Wodzisławia Śl. znajduje się Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  
W Punkcie tym znajdują się pojemniki na zuŜyte baterie, na przepracowany olej, pojemnik na 
zuŜyte świetlówki oraz pojemniki na opakowania po farbach i rozpuszczalnikach. Odpady 
odbierane są nieodpłatnie. W gminie Godów odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia 
odpadów komunalnych zbierane są w czerwonych workach do selektywnej zbiórki odpadów. 
Od 2007 roku równieŜ gmina Mszana prowadzi zbiórkę odpadów niebezpiecznych w postaci 
zuŜytych świetlówek i opakowań po substancjach niebezpiecznych w Gminnym Punkcie 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (kontener w kolorze czerwonym usytuowany na placu przy 
budynku Urzędu Gminy w Mszanie). 
 
3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym. 
 

Głównym źródłem wytwarzania odpadów przemysłowych na terenie powiatu 
wodzisławskiego jest górnictwo i przeróbka węgla kamiennego. Na obszarze powiatu 
wodzisławskiego zlokalizowane są dwie główne kopalnie węgla kamiennego: 

• KWK  „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, 
• KWK  „Marcel” w Radlinie. 

Na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska działają równieŜ: 
• KWK Jankowice – północna cześć Powiatu, gminy Radlin i Markowice, 
• KWK „Jas-Mos” południowa cześć Powiatu, gmina Mszana, 
• KWK „Borynia” południowa część Powiatu, gmina Mszana. 

 
PoniŜej w tabeli podano ilość oraz sposób gospodarowania odpadów z sektora gospodarczego, 
powstających na terenie powiatu wodzisławskiego, z podziałem na rodzaj wytworzonych 
odpadów (kody odpadów). 
 

Ilo ść odpadów z sektora gospodarczego wg sposobu gospodarowania nimi. 
ODZYSK 

 
KOD METODA ODZYSKU ILO ŚĆ 

010412 Biol R10 [Mg] 1309118 
010412 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 604506,2 
010481 Biol R10 [Mg] 151297,4 
010481 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 649 
070213 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 47,6 
100101 Biol R10 [Mg] 15 
100101 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 21658,3 
100102 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 33252,7 
100180 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 3436,5 
100182 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 36774,6 
100903 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 368,3 
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100906 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 69,6 
100908 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 1096,7 
101008 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 697,5 
101201 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 1470,5 
101206 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 822,6 
150102 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 725 
160119 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 41,1 
170101 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 7564,5 
170102 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 1450 
170103 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 395 
170107 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 3889,1 
170201 Wytwarzanie energii R1 [Mg] 1317,2 
170203 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 6 
170504 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 4,6 
190802 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 25644 
190805 Biol R10 [Mg] 130,4 
190814 Biol R10 [Mg] 4385,3 
191204 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 110,1 
191209 Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 6,8 
200201 Biol R10 [Mg] 6160,4 
050603*
*  

Kompostowanie R3 [Mg] 80,1 

070108* Inne R11, R12, R13, R14 [Mg] 0,25 

SUMA 2217457 

UNIESZKODLIWIANIE 

KOD METODA ODZYSKU ILO ŚĆ 

060199 Fiz – chem D4, D9 [Mg] 0 

050680* Biol D2, D8 [Mg] 0,015 

060311* Spalanie D10, D11 [Mg] 0,001 

170503* Spalanie D10, D11 [Mg] 0,1 

190811* Spalanie D10, D11 [Mg] 12 

SUMA 12,116 
Źródło: PGO dla województwa śląskiego 

 
Jak wynika z powyŜszej tabeli do głównych grup odpadów innych niŜ niebezpieczne 

wytwarzanych w powiecie wodzisławskim naleŜą odpady z grup: odpady powstające przy 
poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin (01) oraz 
odpady z procesów termicznych (10) o następujących kodach: 

• 01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niŜ wymienione 
w 01 04 07 i 01 04 11, 

• 10 01 01 – ŜuŜle, 
• 10 01 02 – popioły lotne z węgla kamiennego, 
• 10 01 81 – mikrosfery z popiołów lotnych, 
• 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 
spalanie w złoŜu fluidalnym). 
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Odpady podgrupy 10 01 powstają przede wszystkim w procesie spalania węgla kamiennego oraz 
w efekcie stosowania metod odsiarczania spalin. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów 
paleniskowych i odpadów z oczyszczania spalin są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe  
i przemysłowe. Odpady z przemysłu energetycznego, takie jak ŜuŜle czy popioły lotne, 
wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako dodatki odziarniające, częściowo teŜ 
stosowane są do budowy nasypów komunikacyjnych. 
 

 
Odpady wytworzone i nagromadzone oraz tereny ich składowania (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 

Rok Ogółem 
Poddane 

odzyskowi 

Unieszkodliwiane 
poprzez 

składowanie 

Magazynowane 
czasowo 

Odpady  
dotychczas  

składowane* 
(magazynowane) 

stan na koniec roku 
[tys. Mg] 

Tereny  
składowania 

odpadów 
niezrekultywowane 

[ha] 

2006 3237,3 1979,4 1257,9 - 77900,0 149,5 

2007 3027,9 1964,5 1060,9 2,5 78572,1 142 

Źródło: GUS 
* - składowane na terenach własnych zakładów 

 
Dane GUS za 2008 r. są w chwili obecnej niedostępne. 
 
 
3.1. Odpady niebezpieczne. 
 

Z dostępnych informacji wynika, iŜ na obszarze powiatu występują odpady niebezpieczne 
przede wszystkim z przemysłu wydobywczego. 
Ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie powiatu przedstawia poniŜsze 
zestawienie. Przedstawione dane zaczerpnięto z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 
śląskiego. 
 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiecie wodzisławskim 

ILO ŚCI ODPADÓW [Mg] 

Wytworzone Magazynowane Wykorzystane 
Unieszkodliwiane 
bez składowania 

Składowane 

376 1 316 61 0 
Źródło: GUS 
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3.2. Podmioty gospodarcze zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów  
 z sektora gospodarczego. 
 

Spośród firm prowadzących działalność z zakresu gospodarki odpadami na terenie 
powiatu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów posiadają następujące podmioty gospodarcze. 

Firmy posiadające zezwolenia na odzysk odpadów 

Nazwa podmiotu gospodarczego Kod odpadu Ilo ść Jednostka 

Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rybnik,  
ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik 

01 04 12 60 000 
Mg/rok 

„DAREX” Dariusz Tatarczyk, Jolanta Tatarczyk Sp.J.,  
ul. Daszyńskiego 1, 43-450 Ustroń  

15 01 02 3 000 
Mg/rok 

17 01 01  300 m3/rok SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim,  
ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski 17 03 02 100 m3/rok 

10 01 01 8 200 Mg/rok Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”  
Sp. z o.o.,  ul. Wiejska 7, 44-201 Rybnik 10 01 02 1 300 Mg/rok 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Henryk Sokulski,  
ul. Mickiewicza 20, 44-350 Gorzyce 

10 01 01 2 500 Mg/rok 

01 01 02 13 000 Mg/rok 
01 04 08  19 500 Mg/rok 
01 04 12 3 250 000 Mg/rok 
01 04 81 340 000 Mg/rok 
10 01 01 10 500 Mg/rok 

„BAROSZ – GWIMET” Sp. z o.o., ul. Zana 67,  
44-321 Marklowice 

10 01 02 15 500 Mg/rok 
15 01 02 196 Mg/rok 
17 02 03 2 Mg/rok 

Z.P.H.U. „MAX-PLAST” M. Kuźnik, A. Mielańczyk s.c.,  
ul. Raciborska 1, 44-362 Rogów 

19 12 04 2 Mg/rok 
10 01 01 1200 Mg/rok „ARBET” – Artur Nosiadek, ul. Raciborska 112, 

44-300 Wodzisław Śl. 10 01 02 250 Mg/rok 
03 01 05 5000 Mg/rok „DOMINIK”, Usługi Transportowe, Karina Grześ-Noga, 

ul. Bełsznicka 2, 44-354 CzyŜowice 15 01 03 5000 Mg/rok 
01 04 12 200 000 Mg/rok 
01 04 81 6 000 Mg/rok 
10 01 02 150 000 Mg/rok 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Katowicach, Oddział 
w Wodzisławiu Śl., Zakład KWK „1 Maja-Morcinek-
Moszczenica” S.A., Os. 1 Maja 16A,  
44-304 Wodzisław Śl. 10 01 82 185 000 Mg/rok 

01 01 02 25 000 Mg/rok 
01 04 12 1500 000 Mg/rok 

Gwarex Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 8, 
41-600 Świętochłowice 

01 04 81 90 000 Mg/rok 
10 01 80 5 0000 Mg/rok 
17 05 04 5 0000 Mg/rok 

Spółka Zielony Śląsk Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Warszawy 152 D, Rydułtowy  

19 12 12 30 000 Mg/rok 
Grupa 12 PHU SPiO ”Fire System” L.Wnuk, A. Kuźnik Spółka Jawna 

ul. Bogumińska 46, 44-300 Wodzisław Śląski Grupa 17 
- - 

01 01 02 4 000 Mg/rok 
01 04 12 950 000 Mg/rok „Barosz Gwimet” Sp. z o.o. 

ul. Zana 67, Marklowice  
01 04 81 250 000 Mg/rok 
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3.3. Podmioty, które uzyskały decyzje na odzysk odpadów: 
• Haldex Polsko Węgierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (kod 01 01 02,  

01 04 12), 
• Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Jankowice” z siedzibą w Rybniku (kod  

17 05 04), 
• Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Rydułtowy - Anna” z siedzibą  

w Rydułtowach (kody odpadów z grupy 01, 10, 17), 
• Spółka Zielony Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach (grupy 04,15,17,19,20), 
• Firma Transbud – Wulkan (kod 01 01 02), 
• Zakład Ceramiczny Jerzy Dziąćko z siedzibą w Rydułtowach (proces odzysku R14), 
• „MOBIL” Joanna Węgrzyn z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (proces odzysku R1, R14, 

R15), 
• Spółka „Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie  

(proces odzysku R14), 
• „Rent Hus” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (proces odzysku R14), 
• PHU Antoni Rduch z siedzibą w Połomii, 
• WPBP Strekovny „KRUSZBET” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (proces 

odzysku R14). 
 
3.4. Podmioty gospodarcze na terenie powiatu posiadające zezwolenie na prowadzenie 
 działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów z sektora gospodarczego. 
 

Z danych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
wynika, iŜ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów  
z sektora gospodarczego posiadają następujące podmioty gospodarcze: 

1) Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, ul. Graniczna 2,  
44-360 Lubomia; 

2) Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, ul. Rybnicka 10,  
44-350 Gorzyce; 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Produkcyjne „GEPEX” Sp. z o.o.,  
ul. Ks. Pośpiecha 4, 44-300 Wodzisław Śląski; 

4) SprzedaŜ Opon Artykułów Motoryzacyjnych Adam Maroszczyk, ul. Jastrzębska 71, 
44-304 Wodzisław Śląski; 

5) P.H.U. „ASMET” Jacek Szmyt, ul. Kozielska 67/21, 44-100 Gliwice; 
6) Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Wodzisławiu Śląskim,  

ul. Pszowska 534 44-370 Pszów; 
7) Skup sprzedaŜ Złomu, Metali nieŜelaznych Czesław Ścisło, ul. Pszowska 43a, 44-300 

Wodzisław Śląski; 
8) Firma Handlowa „BROSS” Zdzisław Galbierz, ul. Spacerowa 110 a,  

44-314 Radlin; 
9) Stanisław i Gabriel Zyśko, ul. Skrzyszowska 67, 44-300 Wodzisław Śląski; 
10) „MEAX” A.S.O.A. Otylia Wolny, ul. Sobótki 20, 44-300 Wodzisław Śląski; 
11) Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki Pojazdowej Zbigniew Nowicki, 

ul. Raciborska 177, Rydułtowy; 
12) WALDAM” S.C. Szyra&Mika, ul. MłodzieŜowa 285, 44-373 Wodzisław Śląski; 
13) Firma „WRONKA” ElŜbieta Wronka, ul. Wolności 54, 44-323 Połomia; 
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14) Przedsiębiorstwo Handlowe „KLIMEKS” S.C. Adam Klimek – Jerzy Klimek,  
ul. KrzyŜkowicka 85a, Rydułtowy; 

15) Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INBUD Eugeniusz Pradela, ul. Szczecińska 
50, 47-400 Racibórz; 

16) Firma Motoryzacyjna Hurt-Detal Leokadia i Jan Świech, ul. Marklowicka 25,  
44-300 Wodzisław Śląski; 

17) Firma Handlowo-Usługowa Mariola Wolny, ul. Boh. Warszawy 80, Rydułtowy; 
18) Hurtownia Artykułów Przemysłowo-Budowlanych „BUDEX” inŜ. Mirosław 

Małkiewicz, ul. Niepodległości 80, 42-504 Będzin; 
19) Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku,  

ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik; 
20) Inter Transport „MIGREX” Międzynarodowe Usługi Transportowe Michał Mentel, 

ul. śuŜlowa 559, Pszów; 
21) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAFMET” Rafał Bambrys, ul. Szkolna 19, 

44-323 Połomia; 
22) SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl., ul. Marklowicka 21,  

44-300 Wodzisław Śl.; 
23) „JUMBO-EXPRES” Sp. z o.o., ul. Wolności 63, 44-323 Połomia; 
24) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piastowska 3,  

41-700 Ruda Śl.; 
25) NAPRZÓD” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy; 
26) F.H.U. „WOJAK” s.c., ul. Świętej Jadwigi 16, 44-300 Wodzisław Śl.; 
27) F.H.U. Sylwester Świątek, ul. MłodzieŜowa 36, 44-365 Wodzisław Śl.; 
28) „SILMET” s.c., Jacek Pruś, Piotr Gołowieszko, ul. Główna 15,  

44-230 Czerwionka-Leszczyny; 
29) F.H.U. „MENADśER” Łukasz Kabut, ul. Kasprowicza 13, 44-370 Pszów; 
30) WTÓREX” F.H. Edward Puka, ul. Marklowicka 36, 44-300 Wodzisław Śl.. 
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4. Realizacja poszczególnych zadań własnych i koordynowanych, zawartych  
w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego. 

 
Zadania określone w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego 
przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 

Lp. ZADANIA DO REALIZACJI JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA 

1 Dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin  Gminy 

2 
Zorganizowanie na terenie gmin  i miast punktów odbioru odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 

Gminy  

3 

WdroŜenie systemu monitoringu gospodarki odpadami na terenie powiatu 
polegającego na systematycznej aktualizacji bazy danych dotyczących: ilości  
i rodzajów wytwarzanych odpadów, instalacji prowadzących odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów 

Starostwo 
Powiatowe 

4 

WdroŜenie systemu odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców poprzez 
podpisanie umów z wybranymi aptekami na terenie gmin i miast powiatu oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej niniejszego 
tematu 

Gminy 

5 Wybudowanie stacji odbioru odpadów z selektywnej zbiórki Gminy 

6 Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 
Starostwo 

Powiatowe, 
Gminy 

7 
Wprowadzenie na terenie gmin i miast systemu odbioru odpadów 
biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 

Gminy 

8 Budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych 
Zakład Gospodarki 

Odpadami 

9 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Zakład Gospodarki 

Odpadami 

10 Rozbudowa ZUO o składowisko  
Zakład Gospodarki 

Odpadami 

   11 Wprowadzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych Gminy 

   12 
Prowadzenie edukacji mieszkańców gmin powiatu wodzisławskiego dotyczącej 
selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych 

Gminy 

13 
Zwiększenie stopnia wykorzystywania osadów ściekowych do rekultywacji 
terenów zdegradowanych oraz do celów rolniczych 

Inwestorzy prywatni 

14 
Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania 
osadami ściekowymi 

Gminy, Starostwo 
Powiatowe 

15 Przekazanie części osadów ściekowych do kompostowania 
Oczyszczalnie 
ścieków 

16 
Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie 
powiatu 

Starostwo 
Powiatowe 

17 
Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 
powiatu, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi 

Starostwo 
Powiatowe 

18 
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw działających na terenie powiatu 

Starostwo 
Powiatowe 
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19 
Prowadzenie kampanii informacyjnej o szkodliwości materiałów zawierających 
azbest 

Starostwo 
Powiatowe 

20 
Opracowanie Planu usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na 
terenie gmin powiatu wodzisławskiego uwzględniając załoŜone w Planie 
usunięcie 60% materiałów do roku 2015 

Starostwo 
Powiatowe 

21 
Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych 
budynków materiały zawierające azbest  

Starostwo 
Powiatowe 

22 
Likwidacja magazynów zawierających odpady pestycydowe na terenie 
miejscowości Lubomia i Połomia oraz rekultywacja terenu 

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc 

Chłopska 
ul. Graniczna 2, 

44-360 Lubomia, 
Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc 
Chłopska 

ul. Szkolna 19, 
44-323 Połomia 

23 Prowadzenie monitoringu na zlikwidowanych obiektach Wojewoda Śląski 

 
 
4.1. Dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin. 
 

W większości gmin kontynuowany jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i wielkogabarytowych oraz propaguje się zbiórkę odpadów opakowaniowych, 
zbiórkę baterii i usuwanie azbestu. Ponadto, na etapie opiniowania gminnych planów gospodarki 
odpadami, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zwrócił uwagę na ilości poszczególnych odpadów 
kierowanych na składowiska odpadów w nadchodzących latach, proporcjonalnie do wielkości ich 
powstawania i zakładanych poziomów odzysku lub unieszkodliwiania. 
Aktualnie wszystkie gminy kontynuują bądź prowadzą starania celem objęcia wszystkich 
mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów oraz selektywną zbiórką odpadów.  
Ponadto, w poszczególnych gminach organizuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
wdraŜany jest sukcesywnie system usuwania azbestu, w większości gmin planuje się utworzenie 
punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych 
oraz prowadzi się działania w zakresie edukacji ekologicznej. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ większość 
gospodarstw indywidualnych tworzy tzw. kompostowniki, gdzie gromadzone są odpady 
ulegające biodegradacji, co wpływa na ilość odpadów deponowanych na składowiskach 
odpadów.  

Z danych przekazanych przez Gminy Powiatu Wodzisławskiego wynika, Ŝe w 2006 roku 
zebrano od mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego 24898,66 Mg zmieszanych odpadów 
komunalnych. 
W 2006 r. w wyniku selektywnego zbierania odpadów (papier, tworzywa sztuczne i szkło) 
zebrano 2131,26 Mg odpadów. Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego posiadają 
uchwalone regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach, które regulują sposób 
postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy. Gospodarka odpadami komunalnymi 
na terenie powiatu obejmuje następujące elementy: 

• gromadzenie odpadów; 
• częściowa segregacja odpadów; 
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• częściowy odzysk odpadów; 
• usuwanie / wywóz odpadów; 
• deponowanie na składowiskach; 
• wywóz na oczyszczalnie ścieków. 

Gromadzenie odpadów z gospodarstw indywidualnych, obiektów UŜyteczności publicznej  
i obsługi ludności odbywa się w pojemnikach o objętości od 110 litrów do 1100 litrów. Część 
odpadów z gospodarstw nie objętych systemem gromadzenia jest spalana lub wykorzystana we 
własnym zakresie (np. w piecach domowych lub do produkcji kompostu). W powiecie 
wodzisławskim selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się w ograniczonym zakresie. 
Gospodarstwa domowe wyposaŜone zostały w pojemniki na śmieci oraz częściowo w worki do 
segregacji odpadów. W części miejscowości funkcjonują duŜe pojemniki-segregatory na szkło, 
papier i plastik. Brak jest natomiast systemu kompleksowego wykorzystywania odpadów 
komunalnych, obejmującego: recykling surowców wtórnych, kompostowanie, odzysk biogazu  
ze składowisk czy pozyskiwanie energii cieplnej poprzez spalanie odpadów. 

W gminach organizowane są okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych.  
Z uzyskanych danych wynika, iŜ w roku 2007 wytworzono na terenie powiatu 396,07 Mg 
odpadów wielkogabarytowych, a w roku 2008 584,61 Mg. ZauwaŜalny jest coroczny wzrost 
ilości zbieranych odpadów wielkogabarytowych. Często jednak odpady wielkogabarytowe 
trafiają na „dzikie” wysypiska śmieci lub zalegają na śmietnikach (szczególnie w osiedlach 
miejskich). Deponowanie na składowiskach jest aktualnie podstawowym sposobem 
postępowania z odpadami komunalnymi w powiecie. 
Obecnie w gminach powiatu wodzisławskiego selektywna zbiórka odpadów funkcjonuje  
w niewystarczającym zakresie, co wynika głównie z braku zaangaŜowania i zainteresowania ze 
strony lokalnych społeczności. System zbiórki odpadów w gminach prowadzony jest  
w systemie „umownym” tj. gminy powierzyły obowiązek wykonywania zadań z zakresu 
gospodarki odpadami podmiotom prawnym na drodze umowy. Odpady objęte zbiórką są 
odbierane na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami oraz z podmiotami 
gospodarczymi przez wyspecjalizowane firmy. W Planie podano wykaz podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wytworzonymi na 
terenie powiatu.  
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika ze odpady zebrane z obszaru wiejskiego 
poddane były w całości składowaniu. Około 14% odpadów miejskich poddane zostało procesowi 
odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami niŜ składowanie (D-8, R-1, R-10, R-14).  
 Na terenie powiatu nie występują czynne składowiska odpadów komunalnych. Aktualnie, 
z firm zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, odbierających od mieszkańców 
odpady komunalne, segregację odpadów wtórnych prowadzą tylko SłuŜby Komunalne Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. Planowane są następujące inwestycje w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi: 

• Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów o przewidywanej wydajności  
145 000 Mg/rok, inwestor – Gmina Wodzisław Śląski/Inwestor Prywatny; 

• Sortowania i stacja przeładunkowa odpadów o przewidywanej wydajności  
30 000 Mg/rok, inwestor – firma EKO GLOB z Bełsznicy; 

• Rozbudowa linii sortowniczej przy ul. Marklowickiej o przewidywanej wydajności  
20 000 Mg/rok, inwestor – Gmina Wodzisław Śląski.  
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4.2. Zorganizowanie na terenie gmin i miast punktów odbioru odpadów 
niebezpiezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 
Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność usługowa 

i przemysłowa, ale odpady te mogą równieŜ powstawać w gospodarstwach domowych, 
szkolnictwie czy słuŜbie zdrowia.  
Do grupy tych odpadów występujących na terenie powiatu wodzisławskiego zaliczane są głównie 
odpady zawierające azbest, przeterminowane i niewykorzystane środki ochrony roślin  
i opakowaniach po nich, niewykorzystane i przeterminowane nawozy sztuczne oraz oleje 
odpadowe, zuŜyte baterie i akumulatory czy odpady medyczne. Na terenie powiatu działają 
firmy, które uzyskały zezwolenie Starosty Wodzisławskiego na zbieranie odpadów z grupy  
15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  
i toksyczne), powstających w związku z prowadzoną na terenie powiatu działalnością.   

Na terenie powiatu wodzisławskiego tylko niektóre gminy utworzyły gminne punkty 
zbierania odpadów niebezpiecznych, gdzie odpady te zbierane są w specjalnie oznakowanych 
pojemnikach (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Mszana, Gorzyce). Na terenie SłuŜb 
Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. znajduje się Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych. W Punkcie tym znajdują się pojemniki na zuŜyte baterie, na przepracowany 
olej, pojemnik na zuŜyte świetlówki oraz pojemniki na opakowania po farbach 
 i rozpuszczalnikach. Odpady odbierane są nieodpłatnie. W gminie Godów odpady niebezpieczne 
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych zbierane są w czerwonych workach do 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Od 2007 roku równieŜ gmina Mszana prowadzi zbiórkę odpadów niebezpiecznych w postaci 
zuŜytych świetlówek i opakowań po substancjach niebezpiecznych w Gminnym Punkcie 
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (kontener w kolorze czerwonym usytuowany na placu przy 
budynku Urzędu Gminy w Mszanie). 
W 2007 roku Gmina Gorzyce utworzyła Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
zlokalizowany w Zabełkowie przy ul. Długiej 19, na terenie firmy „Ekoland” Mariola Studnic.  
Gmina Wodzisław Śląski organizując zbiórkę baterii rozmieściła 15 sztuk specjalnych 
pojemników w placówkach oświatowych oraz jeden pojemnik w budynku 4a Urzędu Miasta. 
Pierwsze przekazanie zebranych odpadów miało miejsce we wrześniu 2006 r., zebrano wtedy 
353 kg baterii, natomiast w latach 2007 i 2008 zebrano około 400 kg. Na terenie gminy Gorzyce 
rozmieszczono 13 pojemników na baterie w placówkach oświatowych i Urzędzie Gminy.  
W 2006 r. odebrano selektywnie 0,4 Mg baterii, w 2007 roku ich ilość wzrosła do 0,91 Mg,  
a w roku 2008 wyniosła 1,27 Mg. 
 Na terenie powiatu działa jedna stacja demontaŜu pojazdu w Wodzisławiu Śląskim przy 
ul. MłodzieŜowej 67 b, która posiada decyzję na zbiórkę pojazdów wycofanych  
z eksploatacji. Z uzyskanych danych wynika, iŜ w 2007 roku firma przyjęła 276 sztuk zuŜytych 
samochodów, w 2008 zaś 76 sztuk. Ilość przyjęta w 2007 wynikała z przeprowadzonej akcji 
„czyszczenia” parkingów policyjnych. W trakcie uzyskiwania decyzji na prowadzenie 
działalności w zakresie prowadzenia stacji demontaŜu pojazdów jest Wodzisławska Spółdzielnia 
Pracy Handlowo – Usługowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej. 
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4.3. WdroŜenie systemu monitoringu gospodarki odpadami na terenie Powiatu 
polegającego na stworzeniu i systematycznej aktualizacji bazy danych 
dotyczących: ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, instalacji 
prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 

 
Aktualnie gromadzone dane znajdują się w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Publicznie dostępny wykaz 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie składa się z kart 
informacyjnych zawierających dane umoŜliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów 
oraz ze spisów kart informacyjnych. Wykaz ten stworzony został zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, 
poz. 827). 
Prowadzony jest zatem publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, spełniający obowiązek informacyjny, jaki 
wprowadzono w projekcie regulacji dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28 stycznia 2003 r. Informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
4.4. WdroŜenie systemu odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców 

poprzez podpisanie umów z wybranymi aptekami na terenie gmin i miast 
powiatu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 
dotyczącej niniejszego tematu. 

 
 Uregulowany stan w zakresie właściwego gospodarowania wytwarzanymi odpadami 
posiadają apteki zlokalizowane na terenie gmin i miast powiatu, w większości odbierające 
przeterminowane leki od mieszkańców. 
Na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych odbierane są m.in. przeterminowane leki. 

Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo 
zróŜnicowanym 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 mieszanką wszelkich typów 
odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na 
odpadach zainfekowanych biologicznie. 

Na terenie powiatu wodzisławskiego brak jest instalacji do utylizowania przedmiotowych 
odpadów. Ww. odpady medyczne utylizowane są prze firmy specjalistyczne posiadające 
pozwolenie na tego typu działalność. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych zlokalizowane są m. in. w Cieszynie, Gliwicach. Katowicach, 
Dąbrowie Górniczej oraz Bielsku – Białej. 

Mieszkańcy gminy Gorzyce i Rydułtowy oddają takŜe w trakcie selektywnej zbiórki 
przeterminowane farmaceutyki. Odpady te zostają przekazane specjalistycznej firmie w celu ich 
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utylizacji. Na terenie powiatu wodzisławskiego brak jest instalacji do utylizowania 
przedmiotowych odpadów.  
W myśl art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o odpadach odpady medyczne powstają w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych  
w zakresie medycyny. 
 Odpady medyczne i weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach medycznych  
i weterynaryjnych na terenie powiatu wodzisławskiego. Do tej grupy odpadów zalicza się dwie 
podgrupy o kodach 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej oraz  
18 02 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Największym wytwórcą 
niebezpiecznych odpadów medycznych są dwa szpitale działające w obrębie powiatu 
wodzisławskiego tj. Szpital Miejski w Wodzisławiu Śl. oraz Szpital w Rydułtowach.  
W palcówkach medycznych i weterynaryjnych stosuje się selektywne zbieranie do 
specjalistycznych pojemników wg wewnętrznego regulaminu. 
 
 
4.5. Wybudowanie stacji odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. 
 
 Na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. wybudowano halę oraz 
zakupiono linię sortowniczą z wykorzystaniem środków PFOŚiGW. 
 Zebrane odpady z makulatury, tworzywa sztucznego, szkła i metali trafiają na linię 
sortowniczą znajdującą się w nowo wybudowanej hali. Tam zostają doczyszczone i podzielone 
na frakcje, następnie zostają zbelowane belownicą i przekazane do recyklera. 
Linia sortownicza, która jest przeznaczona do segregacji odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki składa się z następujących urządzeń stanowiących ciąg technologiczny: 

• lej zasypowy, 
• przenośnik taśmowy załadowczy, 
• przenośnik kanałowy wznoszący, 
• przenośnik kanałowy sortowniczy, 
• trybuna sortownicza ośmiostanowiskowa, 
• kabina sortownicza oświetlana, ogrzewana i wentylowana, 
• sterowanie elektryczne. 

Pod trybuną umieszczone zostały kontenery, do których są zsypywane wyselekcjonowane 
surowce wtórne.  

Inwestycje takie jak: budowa hali, zakup linii sortowniczej, pojemników segregacyjnych 
typu dzwon, Ŝurawia HDS, zakup kruszarki z przesiewaczem wstępnym, koparko-ładowarki  
z młotem wyburzeniowym, budowa placów, boksów i dróg dojazdowych do hali zostały 
sfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
środków Urzędu Miasta, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w formie poŜyczki, oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt nakładów wyniósł 3.256.988,00 zł. 
Ponadto, na terenie byłej KWK „1 Maja” planowana jest inwestycja związana ze zbieraniem  
i odzyskiem odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. 
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4.6. Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami. 
 

Rozwój edukacji ekologicznej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 
Powiatu Wodzisławskiego jest jednym z głównych działań realizowanych w ramach Planu 
Gospodarki Odpadami. Obecnie kształtowanie świadomości ekologicznej w Powiecie 
Wodzisławskim odbywa się głównie poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie 
programów edukacji ekologicznej, które są realizowane we większości szkół znajdujących się na 
terenie Powiatu. MłodzieŜ ucząca się w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat wykazuje 
duŜe zaangaŜowanie w sprawy ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na kształtowanie 
właściwych proekologicznych postaw. Dlatego głównym miejscem dla edukacji ekologicznej 
zawsze będzie szkoła. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepieniu prawidłowych 
nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieŜy. 
 
Prowadzone programy wspomagają kształtowanie proekologicznych postaw młodzieŜy: 
- poczucie współodpowiedzialności za ochronę środowiska, 
- rozwijanie postawy badawczej i zainteresowań przyrodniczych, 
- dostrzegania problemów związanych z degradacją środowiska. 
 
Efektem edukacji ekologicznej będzie ekologiczna świadomość społeczna, na tyle silna, by 
podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska. W ramach prowadzonych 
programów edukacji ekologicznej w poszczególnych jednostkach oświatowych naszego powiatu 
poruszane jest szerokie spektrum zagadnień, obejmujące problemy wymienione w Planie 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego. ZaangaŜowanie uczniów szkół z terenu 
naszego powiatu w sprawy dotyczące ekologii, daje gwarancję, Ŝe oni, ich rodzice i środowisko 
lokalne, w którym Ŝyją, zostaną zaraŜeni ideą ochrony środowiska. 
 
W wyniku przeprowadzonej w gminach ankiety ustalono, iŜ wszystkie gminy uczestniczą  
w prowadzeniu edukacji ekologicznej poprzez organizację konkursów ekologicznych w szkołach, 
udział w akcji „Sprzątanie świata”, wydawanie gminnych gazetek informacyjnych oraz 
rozmieszczanie ogłoszeń. 
 
Corocznie Powiat Wodzisławski przeznacza środki na akcję „Sprzątanie świata” w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Zakupuje się średnio ok. 2 tys. worków i ok. 4 tys. par rękawic. 
W miesiącach maju i czerwcu 2009 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego Wodzisławiu Śl. przeprowadzili szereg szkoleń w zakresie ww. tematyki  
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 
Materiał jaki przedstawiono podczas tychŜe prezentacji obejmował następujące zagadnienia: 
• w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ograniczania ich powstawania i ich termicznego 

przekształcania: 
- cele gospodarki odpadami, 
- prawnie określone zasady postępowania z odpadami i ich gospodarowania, 
- główne zadania w gospodarce odpadami komunalnymi, 
- definicje pojęć: odpady, gospodarowanie odpadami, odzysk odpadów, odzysk energii, 

posiadacz odpadów, recykling, składowisko odpadów, spalarnia odpadów, 
unieszkodliwianie odpadów, wytwórca odpadów, zbieranie odpadów, 

- kategorie odpadów, 
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- negatywne konsekwencje niewłaściwego sposobu postępowania z odpadami, 
- wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej, 
- korzyści wynikające z właściwego gospodarowania odpadami, 
- zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz wynikające z niej korzyści, 
- kompostowanie odpadów biodegradowalnych, 
- ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji aluminium z odpadów (puszek), produkcji 

papieru z makulatury, produkcji szkła z wykorzystaniem stłuczki oraz zbiórki złomu, 
- rodzaje odpadów jakie naleŜy umieszczać w poszczególnych pojemnikach i workach 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 
- procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

• w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest: 
- definicja azbestu, 
- przenikanie azbestu do organizmu i rodzaje chorób jakie wywołuje, 
- metody zabezpieczania terenu przy pracy z azbestem, 
- aspekty formalno-prawne postępowania z azbestem, 
- program pomocowy oferowany przez Powiat Wodzisławski w porozumieniu z gminami  

w usuwaniu azbestu; 
• w zakresie ochrony przyrody: 
 - uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
 - określenie podmiotów (osób) zobowiązanych do uzyskania ww. zezwoleń, 
 - określenie drzew i krzewów, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na 

usunięcie. 
 
Działania z zakresu edukacji ekologicznej podejmowane w szkołach podstawowych i gimnazjach 
na terenie miasta Wodzisławia Śl. w latach 2007-2008: 
1) pozalekcyjne zajęcia ekologiczne, w ramach których funkcjonują koła oraz ścieŜki 

ekologiczne; 
 

Lata Liczba godzin zajęć 
pozalekcyjnych 

Kwota 
dofinansowania 

(GFOŚiGW) 

2007 1 327 24 307 

2008 626 14 754 

 
2) udział w corocznych akcjach: 
− „Sprzątanie świata”, 
− „Dzień Ziemi”, 
− „Święto Drzewa”, 
− „Dzień Czystego Powietrza”, 
− „Dzień Czystej Wody”, 
− zbiórka surowców wtórnych. 
 
3) udział w programach i zadaniach: 
− Program „Zielony Certyfikat”, 
− Program Ekozespołów: „Kampania Ekologicznego Stylu śycia”, „Razem Chronimy Ziemię”, 
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− Program „Green”, 
− Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 pt. „Krajobraz 

kultury”, 
− Program Organizacji „PRO-Natura”, 
− Program Ekologiczny Gimnazjum Nr 1 „Ziemia to jedyny przyjazny świat jaki znamy”, 
− Program ratowania kasztanowców, 
− Program „Pomagamy Zwierzętom”, 
− akcja dokarmiania zwierząt, 
− akcja „Posadź swoje drzewko”, 
− akcja klubu „Gaja” - ratowanie koni (zbiórka puszek). 

 
4) organizowanie i udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych 
i ogólnopolskich o tematyce ekologicznej: 
− Miejski Konkurs Ekologiczny dla klas I-III, IV-VI, 
− międzygimnazjalne konkursy ekologiczne, 
− „Radlińskie Podchody Ekologiczne”, 
− Miejski Konkurs Plastyczny „Stare drzewa naszego miasta. Dęby, lipy, brzozy”. 
− wojewódzki konkurs Program Ekozespołów „Detektywi środowiska w mojej szkole”, 
− ogólnopolski konkurs „Eko-Planeta”, „Czysty las”, 
− ogólnopolska olimpiada „Olimpus”, 
− ogólnopolskie konkursy plastyczne: „Nie śmiećcie, nie trujcie, segregujcie!”, „Zdrowe 

powietrze, zdrowy człowiek”, „Ratujmy Beskidzkie Lasy”. 
W 2008 r. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta opracował  
i rozprowadził na terenie miasta 5000 szt. ulotek edukacyjnych nt. nieczystości ciekłych 
powstających w gospodarstwach domowych. Ulotka informuje mieszkańców o obowiązkach  
w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości, w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawne. Zwrócono równieŜ uwagę na zagroŜenia wynikające z nieprawidłowo prowadzonej 
gospodarki ściekowej.  

Edukacja ekologiczna dot. selektywnej zbiórki odpadów na bieŜąco prowadzona jest 
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu miasta Wodzisławia Śl. Prowadzone są m.in. 
następujące akcje: 

1) „Sprzątanie świata” w miesiącu wrześniu – zbieranie i segregacja śmieci, 
2) zbiórka makulatury – (SP Nr 2 co roku zbiera ok. 3,5 Mg),  
3) zbiórka zuŜytych baterii, 
4) zbiórka kapsli, 
5) akcja „Puszka”, „Złom na wagę złota” „Złota puszka” „Puszek mniej – Ziemi lŜej” – 

zbiórka aluminiowych puszek (SP Nr 1 w latach 2007-2008 zebrała 132 kg puszek, 
Gimnazjum Nr 4 – 25 kg), 

6) konkursy ekologiczne, literackie i plastyczne – o odpadach i surowcach wtórnych, 
„Znamy rady na odpady”, „Nie śmiećcie, nie trujcie, segregujcie!”, 

7) wprowadzenie w SP Nr 21, SP Nr 3, SP Nr 5  koszy na segregowane odpady. 
8) „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny w Wodzisławiu Śl.” - 1-14.03.2008 r. 

organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum Nr 4. Akcja przeprowadzona 
została na terenie dzielnicy Wilchwy i miała głównie na celu zbiórkę surowców 
wtórnych (puszki aluminiowe i zuŜyte baterie). 

 Celem prowadzonych akcji ekologicznych jest wdroŜenie nie tylko uczniów, ale równieŜ 
ich rodziców i nauczycieli, a takŜe całej społeczności lokalnej do selektywnej zbiórki odpadów. 
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Bardzo waŜne jest tworzenie nawyków i zachowań ekologicznego stylu Ŝycia, zarówno w domu, 
jak i szkole. Istotne znaczenie ma włączenie społeczności lokalnej do zbiórki surowców 
wtórnych oraz promocja postaw proekologicznych oraz uwraŜliwienie młodzieŜy na potrzeby 
innych ludzi.  
 W pozostałych gminach równieŜ realizowane są zadania z zakresu edukacji ekologicznej 
m.in. w formie druków bezadresowych dla mieszkańców – informacje dostarczane są pocztą –  
z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz segregowanych, z informacją  
o odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych w wyznaczonych 
sołectwach. W gminnych gazetkach zamieszczane są artykuły o tematyce związanej  
z gospodarowaniem odpadów komunalnych, opakowaniowych i niebezpiecznych. 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum biorą udział w zbiórce surowców wtórnych 
(makulatura, puszki, baterie, taśmy i cardridge z drukarek ). 
W trakcie ciągłej realizacji tego zadania w gminach ukazują się artykuły w prasie, informacje na 
stronach internetowych. Rozprowadzane są i umieszczane plakaty i ulotki na sklepach  
w szkołach, ośrodkach zdrowia. Materiały edukacyjne propagowane są na organizowanych 
piknikach ekologicznych. Przeprowadza się warsztaty edukacyjne o tematyce szkodliwości 
spalania odpadów w szkołach i przedszkolach. 
 
 
4.7. Wprowadzenie na terenie gmin i miast systemu odbioru odpadów 

biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
 W 2007 r. na terenie miasta Wodzisławia Śl. przeprowadzono ankietyzację wśród 
właścicieli nieruchomości, która umoŜliwiła prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych 
posiadających kompostowniki. Na 1898 ankiet, które wpłynęły do Urzędu Miasta 760 
ankietowanych zadeklarowało posiadanie kompostownika przydomowego, co stanowi ok. 40 %. 
Z danych przekazanych za rok 2008 wynika, iŜ zbiórką odpadów biodegradowalnych na terenie 
miasta Wodzisławia Śl. zajmuje się tylko firma „GLOBAL-SERVICES” Usługi Ekologiczne  
Sp. z o.o., która zebrała 6,42 Mg odpadów. 
Na terenie pozostałych miast i gmin powiatu wodzisławskiego nie prowadzi się selektywnego 
zbierania odpadów biodegradowalnych. Większość gospodarstw indywidualnych posiada tzw. 
kompostowniki, w których gromadzone są odpady organiczne ulegające biodegradacji.  
W poszczególnych gminach prowadzi się ewidencję gospodarstw domowych posiadających 
kompostowniki. 
 Brak dokładnych danych dotyczących ilości wytworzonych i oddanych do odzysku odpadów 
ulegających biodegradacji wynika z faktu, Ŝe mieszkańcy wykorzystują te odpady we własnym 
zakresie bez określania ich ilości. 
RównieŜ Zakłady Gospodarki Komunalnej lub SłuŜby Komunalne Miasta prowadzą 
kompostowanie odpadów zielonych z terenów zieleni miejskiej. 
Zapisy Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach dopuszczają moŜliwość 
kompostowania w przydomowych kompostowniach ww. odpadów. Fakt ten winien zostać 
uwzględniony w umowie z przedsiębiorcą.  
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4.8. Budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych. 
 
 Zadanie przewidziane było do realizacji przez Zakład Gospodarki Odpadami.  
W większości gmin odpady te zagospodarowywane są w miejscu ich wytworzenia, a stosowany 
aktualnie system ich zbiórki nie obejmuje jeszcze tego rodzaju odpadów na taką skalę, aby 
konieczne było wybudowanie instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych.  
W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach oraz SłuŜby Komunalne 
Miasta w Wodzisławiu Śląskim prowadzą kompostowanie odpadów zielonych z terenów zieleni 
miejskiej. Kompostownię odpadów zaplanowano w zapisach Planu Gospodarki Odpadami 
Gminy Rydułtowy, jednakŜe inwestycja taka nie została jeszcze uwzględniona w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy. 
 
 
4.9. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 
 
 Zadanie przewidziane było do realizacji przez Zakład Gospodarki Odpadami w latach 
2007-2012. W chwili obecnej podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów, 
prowadzą ich segregację i przekazują odpady do procesu odzysku, recyklingu bądź 
unieszkodliwienia, nie zajmując się unieszkodliwianiem. Brak jest inwestora, który 
wybudowałby instalację do unieszkodliwiania odpadów, jak np. spalarnia odpadów. 
 Na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl. ustalono,  
iŜ w mieście Wodzisław Śl. planuje się budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych metodą zestalania, na terenie gminy. Obecnie inwestycja znajduje się na etapie 
badań laboratoryjnych.  
 
 

4.10. Rozbudowa ZUO o składowisko. 
 
Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Zakład Gospodarki Odpadami w latach 2012-2015.  
 
 
 

4.11. Wprowadzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów 
opakowaniowych. 

 
 Odpady opakowaniowe są odbierane przez firmy zajmujące się gospodarowaniem 
wytworzonych przez mieszkańców odpadów w ramach selektywnej zbiórki odpadów, jak zostało 
to opisane w podpunkcie 4.1. 
 
 

4.12. Prowadzenie edukacji mieszkańców gmin powiatu wodzisławskiego 
dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. 

 
Szeroki opis działań został zamieszczony w podpunkcie 4.6. 
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4.13. Zwiększenie stopnia wykorzystywania osadów ściekowych do rekultywacji 
terenów zdegradowanych oraz do celów rolniczych. 

 
 Zadanie przewidziane jest do realizacji przez inwestorów prywatnych. Odpady  
te wykorzystywane są do rekultywacji terenów zdegradowanych z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 
ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy, a takŜe rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).  
 Komunalne osady ściekowe są produktem ubocznym powstającym w procesie 
oczyszczania ścieków. Ilość i rodzaj osadów ściekowych uzaleŜniony jest od przyjętej 
technologii oczyszczania ścieków, sposobu i stopnia oczyszczania ścieków oraz stopnia rozkładu 
substancji organicznych. 

Ścieki z terenu miasta Wodzisławia Śl. odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 
„Karkoszka”. W latach 2001-2004 przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji części 
mechanicznej oraz budowie części biologicznej oczyszczalni (budowa części osadowej 
i gazowej) ścieków „Karkoszka”. Oczyszczalnia osiągnęła planowany efekt ekologiczny 
w postaci stworzenia warunków do oczyszczania ścieków i dotrzymywania w odprowadzanych 
ściekach wartości stęŜeń zanieczyszczeń o dopuszczalnych parametrach. 
W roku 2007 wytworzono 1932 Mg osadów ściekowych, zaś w roku 2008 - 2150,6 Mg. 
 Komunalne osady ściekowe po przeprowadzeniu obróbki polegającej na dwustopniowej 
stabilizacji tlenowo-beztlenowej z higienizacją przekazywane były w roku 2007 do stosowania  
w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu 
handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, zaś w 2008 r. do uprawy 
roślin nieprzeznaczonych do spoŜycia i do produkcji pasz. 
Szczegółowy sposób postępowania z osadami przedstawiają poniŜsze tabele. 
 

Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych 

ROK Masa [Mg] Miejsce  Powierzchnia 
[ha] 

Cel stosowania komunalnych 
osadów ściekowych 

600 Pszów 10 

603 Pszów 10 

884,8 KrzyŜkowice 19 2007 

327,31 KrzyŜanowice 4 

Stosowanie osadów w rolnictwie, 
rozumianym jako uprawa wszystkich 

płodów rolnych wprowadzanych 
do obrotu handlowego, włączając 

w to uprawy przeznaczone 
do produkcji pasz 

 
Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych 

ROK Masa [Mg] Miejsce  
Powierzchnia 

[ha] 
Cel stosowania komunalnych 

osadów ściekowych 

711,84 Ligota Tworkowska 8,5 

780,6 KrzyŜkowice 20 2008 

638,1 Świerklany Górne 9 

Stosowanie osadów ściekowych 
do uprawy roślin nieprzeznaczonych 

do spoŜycia i do produkcji pasz 
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Podczas pracy oczyszczalni HALSON w Gołkowicach (gmina Godów), będącej oczyszczalnią 
typu kontenerowego ze złoŜami tarczowymi powstaje odpad w postaci skratek oraz osadu 
ściekowego. Rocznie wytwarzanych jest około 4,0  Mg osadów. 
PowyŜsze osady mogą być zagospodarowane do celów rekultywacji składowiska w Godowie.  
Jednak osady te: 

1) nie nadają się do rolniczego wykorzystania, 
2) moŜliwość ich zagospodarowania ogranicza się do: 

- rekultywacji terenów przeznaczonych na cele nierolnicze, 
- uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 
- uprawy roślin, które nie będą przeznaczone do spoŜycia i produkcji pasz. 

W chwili obecnej osady ściekowe wywoŜone są na składowisko odpadów komunalnych  
w Jastrzębiu Zdroju. 

Na terenie oczyszczalni ścieków w Pszowie w skali roku 2007 powstało 109 Mg 
natomiast w 2008 roku 555 Mg osadów ściekowych. Całość osadów ściekowych wytwarzanych 
na terenie oczyszczalni po osuszeniu zostaje wywieziona na składowisko odpadów komunalnych 
„Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina. Zwiększenie ilości powstających osadów 
ściekowych związane jest z podłączaniem budynków mieszkalnych do kolejnych odcinków 
powstającej kanalizacji sanitarnej. 
 
 
4.14. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie wykorzystania 

osadów ściekowych. 
 
 Szeroki opis działań został zamieszczony w podpunkcie 4.6. Dodatkowo naleŜy wskazać,  
iŜ partnerami określonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego  
są Oczyszczalnie Ścieków, umoŜliwiające szkołom wizyty oraz zwiedzanie i zapoznawanie 
młodzieŜy ze specyfiką prowadzonej działalności, stosowanymi technologiami oraz przebiegiem 
procesu oczyszczania ścieków. 
 
 
4.15. Przekazanie części osadów ściekowych do kompostowania. 
 
Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Oczyszczalnie Ścieków. 
 
 
4.16. Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie 

powiatu. 
 

Aktualnie gromadzone dane znajdują się w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Publicznie dostępny wykaz 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie składa się z kart 
informacyjnych zawierających dane umoŜliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów 
oraz ze spisów kart informacyjnych. Wykaz ten stworzony został zgodnie z rozporządzeniem 
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Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, 
poz. 827). 
Prowadzony jest zatem publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, spełniający obowiązek informacyjny, jaki 
wprowadzono w projekcie regulacji dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28 stycznia 2003 r. Informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
4.17. Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 

powiatu, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania 
nimi. 

 
 Zadanie to jest prowadzone na bieŜąco. W trakcie postępowań administracyjnych  
w przedmiocie wydania pozwolenia na emisję substancji lub energii do środowiska 
przeprowadzane są oględziny instalacji. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 
przeprowadzają równieŜ kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku 
naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzenia działalności niezgodnie  
z wydanymi zezwoleniami, pozwoleniami lub koncesjami. 
Starosta współpracuje z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie przeprowadzania pomiarów 
emisji substancji do środowiska. 
Zadanie kontroli realizowane jest więc głównie przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska przeprowadzający corocznie wyrywkową kontrolę podmiotów emitujących 
substancje i energie do środowiska, w porozumieniu z tut. Starostwem. Z przeprowadzonych 
kontroli sporządzane są protokoły.  
Działalność inspekcyjna oparta jest na rocznych i kwartalnych planach, obejmujących kilkanaście 
kierunków kontroli. W ramach planowanej działalności kontrolnej wykonywane są kontrole 
kompleksowe, obejmujące wszystkie komponenty środowiska, ewentualnie realizacji nałoŜonych 
w wyniku wcześniejszych kontroli zarządzeń pokontrolnych i decyzji. Poza planem kontroli 
wykonywane są kontrole interwencyjne m.in. w związku ze skargami mieszkańców, 
zgłaszających konkretne uciąŜliwości stwarzane przez podmioty gospodarcze. 
W 2008 r. WIOŚ w Katowicach przeprowadził kontrolę następujących podmiotów działających 
na terenie powiatu wodzisławskiego:  

- Blacharstwo Pojazdowe Damian Kwiatoń w Rydułtowach, 
- „FORMIKA” Jarosław Mrówka w Rydułtowach, 
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., 
- Oczyszczalnia Ścieków „Kovona” w Radlinie, 
- Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, 
- Firma „Handlobud” w Wodzisławiu Śl., 
- „CHROMET II” Sp. z o.o. w Tychach, Zakład Galwanizacyjny w Wodzisławiu Śl., 
- Zakład Stolarski Komarek Henryk w Lubomi, 
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Rybnik Sp. z o.o., Wytwórnia Mas 

 Bitumicznych w Syryni. 
Kontrole przeprowadzone w ww. jednostkach gospodarczych w większości przypadków 

nie wykazały znacznych uchybień czy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska.  
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W kilku zakładach stwierdzono nieprawidłowości zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami  
i gospodarki wodno-ściekowej, a takŜe ochrony powietrza. Zarządzeniami pokontrolnymi 
zobowiązano właścicieli firm do usunięcia naruszeń przepisów ochrony środowiska  
i uregulowania stanu prawnego.  
 Kontrola podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu 
wodzisławskiego odbywa się równieŜ doraźnie przez upowaŜnionych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śl., Urzędów Gmin, a takŜe przez pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej i Policji. 
 
 
4.18. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw działających na terenie powiatu. 
 
 Szkolenia przedsiębiorców organizowane są głównie przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Wodzisławiu Śl. oraz Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śl. 
 W Wodzisławiu Śl. corocznie organizowane są międzynarodowe konferencje dla 
przedsiębiorców. Spotkania nastawione są głównie na współpracę polsko-czeską, wymianę 
doświadczeń w róŜnych dziedzinach. Nierzadko tematyka konferencji dotyczy poprawy 
warunków ekologicznych regionu m.in. współpracy w zakresie unieszkodliwiania  
i gospodarczego wykorzystania odpadów znajdujących się w regionie przygranicznym oraz 
prowadzenie rewitalizacji terenów dotkniętych działalnością przemysłową. 
 
 
4.19. Prowadzenie kampanii informacyjnej o szkodliwości materiałów 

zawierających azbest. 
 
 Szeroki opis działań został zamieszczony w podpunkcie 4.6. Dodatkowo naleŜy 
wspomnieć, iŜ informowanie przez gminy mieszkańców o szkodliwości materiałów 
zawierających azbest odbywa się na bieŜąco poprzez rozprowadzanie plakatów, ulotek czy 
przekazywanie do prasy informacji o moŜliwości skorzystania z dofinansowania do usuwania  
z budynków materiałów zawierających azbest. 
 Prowadzone są równieŜ prelekcje przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w szkołach ponadgimnazjalnych, obejmujące 
tematykę szkodliwości materiałów zawierających azbest, usuwanie azbestu oraz propagujące 
program pomocowy oferowany przez Powiat Wodzisławski w porozumieniu z gminami  
w usuwaniu i utylizacji azbestu. 
Na bieŜąco odbywa się informowanie mieszkańców gmin o szkodliwości materiałów 
zawierających azbest. Rozprowadzane są plakaty i ulotki informujące. Zarówno na stronach 
internetowych gmin, jak i w lokalnej prasie publikowane są artykuły nt. moŜliwości skorzystania 
z dofinansowania do usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest. Ponadto,  
w ramach edukacji mieszkańców, na stronach internetowych prezentowane są m.in.: akty prawne 
dot. bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, informacje o zagroŜeniach związanych  
z uŜytkowaniem wyrobów azbestowych, informacje o działaniach Urzędów podjętych w celu 
likwidacji azbestu, wzory wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających 
azbest, dane teleadresowe firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia, która w drodze przetargu 
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została wyłoniona do wykonywania kompleksowej usługi dla osób fizycznych, w zakresie: 
demontaŜu, transportu i składowania azbestowych pokryć dachowych, wykaz firm posiadających 
aktualne zezwolenia na usuwanie, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest. 
 
 
4.20. Opracowanie Planu usuwania azbestu z budynków komunalnych  

i prywatnych na terenie gmin powiatu wodzisławskiego uwzględniając 
załoŜone w Planie usunięcie 60% materiałów do roku 2015. 

 
 Nie opracowano odrębnego dokumentu dotyczącego usuwania materiałów zawierających 
azbest, gdyŜ akcja utylizacji i usuwania azbestu dotowana jest ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej juŜ od 2002 r. 
Zgodnie z przeprowadzoną w 2005 r. ankietą wśród gmin, ilość materiałów zawierających azbest 
występujących na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 2804 Mg. Te dane naleŜałoby jednak 
w niewielkim stopniu skorygować, gdyŜ nie wszystkie Gminy przeprowadziły dokładnej 
inwentaryzacji materiałów zawierających azbest. 
W myśl obowiązujących przepisów azbest naleŜy usunąć do 2032 r. 
Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego uczestniczą w realizacji zadania pn. „Likwidacja  
i utylizacja azbestu”. 

Do dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych połoŜonych na 
terenie gmin. Dotowanie utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest odbywa się 
według następujących zasad: 40% kosztów pokrywane jest z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40% kosztów pokrywane jest z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 20% kosztów pokrywa wnioskodawca. 
Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot gospodarczy 
wybrany przez Gminę. 
 Z roku na rok moŜna zauwaŜyć wzmoŜone zainteresowanie mieszkańców prowadzoną 
akcją. WiąŜe się to z całą pewnością ze wzrostem świadomości ludzi na temat szkodliwości 
materiałów azbestowych. Istotne znaczenie ma tutaj edukacja ekologiczna.  
PoniŜej w tabeli przedstawiono ilość odpadów azbestowych wytworzonych na terenie powiatu 
wodzisławskiego w latach 2006 – 2008. 
 

Ilość odpadów azbestowych wytworzonych na terenie gmin powiatu wodzisławskiego 
Odpady zawierające azbest 

[Mg] Gmina 
2006 2007 2008 

Godów 26,26 29,54 69,60 
Gorzyce 81,50 49,44 87,20 
Mszana 191,66  171,4  37,58  
Marklowice - 25,02 21,26 
Lubomia 61,134 41,316 41,52 
Pszów - 48,11 47,11 
Wodzisław Śl. 88,24 5,129 82,36 
Radlin 35,42 20,9 17,53 
Rydułtowy 44,136 66,260 43,47 

SUMA 538,35 457,115 447,63 
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Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski" przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja  
2002 r., wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do końca 2032 r. Natomiast do 2018 r. 
powinno być usunięte około 60% ilości odpadów zawierających azbest.  
W najbliŜszych latach moŜna spodziewać się niewielkich ilości odpadów pochodzących  
z wyrobów zawierających włókna azbestowe (chryzotyl), stosowane w diafragmach  
w instalacjach elektrolitycznych oraz jako elementy wałów w instalacjach do ciągnienia szkła. 
Wyroby te zostały dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. i będą stosowane do czasu ich zuŜycia lub do 
czasu, kiedy wcześniej będą dostępne substytuty bezazbestowe (ustawa z dnia  
22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /Dz. 
U. z 2005 r., Nr 10, poz. 72/). 
 
 
4.21. Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać 

z własnych budynków materiały zawierające azbest. 
 
 Zadanie realizowane na bieŜąco poprzez dotacje dla gmin.  
W 2007 r. ze środków PFOŚiGW udzielono Gminom Powiatu Wodzisławskiego dotacji na 
realizację tego zadania, w wysokości: 
 

Gmina Godów: 13 000 zł 
Gmina Lubomia: 23 000 zł 
Gmina Marklowice:   8 000 zł 
Gmina Gorzyce: 19 000 zł 
Gmina Mszana: 25 000 zł 
Miasto Wodzisław Śl.: 39 000 zł 
Miasto Pszów: 28 000 zł 
Miasto Radlin:   17 000 zł 
Miasto Rydułtowy: 28 000 zł 

 
W 2007 r. udzielono takŜe dofinansowania z PFOŚiGW dla Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami na zadanie pn. „Remont dachu w budynku przy ul. Orkana 8 w Radlinie  
i likwidacja azbestu” w wysokości 10 000 zł. 
 
Na zadanie „Likwidacja i utylizacja azbestu” zarezerwowano na 2008 r. z PFOŚiGW środki  
w wysokości: 
 

- Urząd Gminy Godów – 28 600 zł, 
- Urząd Miasta Pszów – 50 000zł, 
- Urząd Gminy Mszana – 19 000 zł 
- Urząd Miasta Rydułtowy – 17 600 zł 
- Urząd Gminy Gorzyce – 20 000 zł 
- Urząd Gminy Lubomia – 17 100 zł 
- Urząd Miasta Wodzisławia Śl. – 40 000 zł 
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4.22. Likwidacja magazynów zawierających odpady pestycydowe na terenie 
miejscowości Lubomia i Połomia oraz rekultywacja terenu. 

 

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez właścicieli przedmiotowych magazynów,  
tj. Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, ul. Graniczna 2, 44-360 Lubomia oraz Gminną 
Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, ul. Szkolna 19, 44-323 Połomia, do 2010 r., pod nadzorem 
Wojewody Śląskiego. 
Do tej pory nie podjęto działań w tym zakresie. 
 
4.23. Prowadzenie monitoringu na zlikwidowanych obiektach. 
 
Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewodę Śląskiego do 2015 r. 
 
 
5. Wpływ odpadów na środowisko. 
 
 Powstawanie odpadów staje się coraz powaŜniejszym problemem w skali światowej  
ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz 
coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość Ŝycia” niektórych grup 
produktów, szczególnie tych powszechnego uŜytku. Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 
350 kg odpadów rocznie. Jest to ilość zbliŜona do ilości odpadów wytwarzanych przez 
statystycznego Europejczyka. Niewłaściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami stanowi 
zagroŜenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi i gleb oraz 
powietrza. 
 
Do podstawowych zasad gospodarki odpadami naleŜy :  
1) zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego 
oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i uŜytkowaniu produktów i po 
zakończeniu ich uŜytkowania ; 
2) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku ;  
3) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów. 

 
 Odpady przemysłowe powstają w duŜej masie i stanowią duŜe zagroŜenie dla środowiska  

i zdrowia ludzkiego ze względu na toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość. Odpady 
komunalne, z uwagi na rozproszony charakter powstawania na obszarze siedzib ludzkich  
i wysoki udział substancji organicznej sprzyjającej rozwojowi mikroorganizmów 
chorobotwórczych oraz szkodników są powaŜnym zagroŜeniem sanitarno-epidemiologicznym.  

 Osobną grupę stanowią odpady z rolnictwa i hodowli, w znacznej części wykorzystywane 
ponownie, a częściowo wymagające unieszkodliwienia ze względu na powaŜne zagroŜenie dla 
gleb oraz wód gruntowych.  

 Niezwykle istotnym problemem w Polsce jest zapewnienie, wynikających ze zobowiązań 
unijnych odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez 
tworzenie sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
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 Jednym z najtrudniejszych problemów gospodarki odpadami wymagającym przełamanie 
oporu społeczności lokalnych jest budowa nowych składowisk odpadów oraz budowa spalarni 
odpadów.  
Dla osiągnięcia celów załoŜonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz realizacji 
podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami, a takŜe stworzenia w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany gospodarki 
odpadami. 
Zaproponowane w takich dokumentach działania winny przynieść następujące efekty: 
- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
- zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii, 
- zmniejszenie zapotrzebowania na instalacje do przerobu, wykorzystania  

i unieszkodliwiania odpadów, 
- zmniejszenie zapotrzebowania miejsca pod instalacje do unieszkodliwiania odpadów 

(składowiska), 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 
- zmniejszenie zagroŜenia dla zdrowia ludzi, 
- poprawa estetyki powiatu, 
- zmniejszenie zagroŜenia dla rozwoju fauny i flory, 
- zmniejszenie potencjalnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, 
- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, 
- pozyskiwanie czystych surowców do przerobu, 
- zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci, 
- zmniejszenie zagroŜenia dla zdrowia ludzi, 
- ochrona terenu – zmniejszenie zapotrzebowania na teren pod składowiska, 
- wydłuŜenie czasu eksploatacji istniejących i projektowanych składowisk, 
- produkcja wyrobów z odpadów np. elementy małej architektury, kompostu, 
- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji, 
- wykorzystanie kompostu do pielęgnacji terenów zielonych, 
- pozyskanie źródła częściowego finansowania systemu gospodarki odpadami, 
- unikanie powstawania odpadów, 
- właściwe postępowanie z odpadami, 
- ochrona środowiska, 
- wzrost świadomości ekologicznej. 
 
 

6. Podsumowanie i wnioski. 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego opracowany przez Beskidzki 

Fundusz Ekorozowoju S.A. w Bielsku-Białej został przyjęty do realizacji Uchwałą  
Nr XXIV/264/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. Objął on okres 
2004 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej do roku 2015. Podstawowe 
załoŜenia planu związane z gospodarką odpadami komunalnymi w powiecie wodzisławskim 
przedstawiały się następująco: 
� Usystematyzowanie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: 

• objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 
komunalnych, 
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• rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kolejne frakcje – odpady 
biodegradowalne, remontowo – budowlane; 

� Ograniczenie uciąŜliwości odpadów dla środowiska, w tym: 
• likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk, 
• podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności w zakresie gospodarki 

odpadami, 
• wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych w grupie 

odpadów komunalnych. 
Ww. cele zostały w większym lub mniejszym stopniu osiągnięte. W zakresie 

usystematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi doprowadzono do objęcia 
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów około 95% mieszkańców. Mieszkańcy 
nieposiadający spisanych umów o wywóz odpadów są upominani i zobligowani do zawarcia 
stosownych umów. Aktualnie Gminy Powiatu Wodzisławskiego prowadzą ponowną kontrolę 
wobec tych mieszkańców i informują o konsekwencjach niezastosowania się do obowiązujących 
przepisów.  

Zapisy obowiązujących obecnie Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie 
gmin zawierają rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o odpady biodegradowalne oraz 
remontowo – budowlane. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych organizowany jest dwa razy do roku. 
W zakresie zmniejszenia uciąŜliwości odpadów dla środowiska Gminy prowadzą 

intensywne działania zmierzające do zapobiegania tworzeniu dzikich wysypisk poprzez 
umieszczanie tablic o zakazie umieszczania odpadów oraz monitorowanie tych miejsc przez straŜ 
gminną. Istniejące dzikie wysypiska odpadów są na bieŜąco usuwane i rekultywowane. 

W zakresie realizacji wyodrębnienia odpadów niebezpiecznych prowadzony jest program 
usuwania materiałów zawierających azbest, w ramach, którego mieszkańcy mogą uzyskać 
dofinansowanie do usunięcia i utylizacji azbestu. Dofinansowanie przyznawane jest częściowo  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a częściowo z Gminnych 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ponadto, w zakresie przedsięwzięcia działań zmierzających do wyeliminowania odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia powstających odpadów komunalnych, tworzone są tzw. Gminne 
Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 

W stanie docelowym po zrealizowaniu wszystkich zadań określonych w Planie 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego odpady niebezpieczne powstające  
w gospodarstwach domowych przekazywane będą przedsiębiorstwom odbierającym odpady 
podczas prowadzonych nie rzadziej niŜ dwa razy do roku zbiórek. Odbiorem przeterminowanych 
leków zajmują się apteki działające na terenie gmin. 

Edukację ekologiczną przeprowadza się na bieŜąco, wykorzystując do tego dostępne 
moŜliwości: poprzez zamieszczanie artykułów i informacji w ukazującej się gazetkach gminnych 
oraz z wykorzystaniem innych środków, na zebraniach wiejskich, poprzez sołtysów oraz 
bezpośrednio dostarczając mieszkańcom informacje o wymogach w tym zakresie. 

Zezwolenia na terenie gmin na wywóz odpadów komunalnych stałych posiadają firmy, 
spełniające wymogi formalno-prawne. Górne stawki za wywóz odpadów uchwalają Rady Gmin,  
a częstotliwość wywozu określają Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin. 

Znacząca ilość zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego została zrealizowana. Zadania z zakresu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi nie zostały w pełni zrealizowane. Zadanie „Zorganizowanie na terenie gmin 
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sieci punktów odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych” nie zostało zrealizowane w 100% ze względu na ograniczone budŜety Gmin. 
RównieŜ zadanie z grupy związanej z gospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji nie 
zostało zrealizowane w oczekiwanym stopniu ze względu na brak zainteresowania ze strony 
mieszkańców gmin oraz gospodarowania tymi odpadami przez mieszkańców we własnym 
zakresie (kompostowanie).  

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na rozwój selektywnej zbiórki odpadów wydzielonych 
ze strumienia odpadów komunalnych – frakcja szkła, plastiku i papieru – naleŜy wzmóc działania 
mające na celu zwiększenie skuteczności zbiórki tego typu odpadów. 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego winna kłaść 
główny nacisk na kontynuację celów i zadań określonych w Planie uchwalonym w 2004 r., 
powiązaną ze wzmoŜeniem działań edukacyjnych lokalnej społeczności, czego wynikiem będzie 
efektywniejszy wynik selektywnej zbiórki odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych.  

Podsumowując zebrane dotychczas informacje, zauwaŜyć moŜna stały wzrost ilości 
zbieranych odpadów selektywnie przypadających na jednego mieszkańca w porównaniu  
z wielkością załoŜoną w planie gospodarki odpadami. Współczynnik ten świadczy o dobrym 
stopniu pozyskiwania materiałów przeznaczonych do odzysku i recyklingu. 
W przypadku zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych w roku 2008 nastąpił znaczący 
spadek zbiórki powyŜszych odpadów, co tłumaczyć moŜna wzrostem ilości zbieranych 
surowców wtórnych.  

W zadowalającym natomiast tempie odbywa się rozbiórka, transport i utylizacja odpadów 
azbestowych, co roku ubywa około 500 Mg tychŜe odpadów i naleŜy się spodziewać, Ŝe do roku 
2032 zostaną zutylizowane wszystkie zinterwentaryzowane materiały zawierające ten minerał.  

Podsumowując okres sprawozdawczy naleŜy powiedzieć, iŜ część z postawionych  
w planie celów została zrealizowana jednak nadal istnieje sfera gospodarki odpadami, która 
wymaga dalszego udoskonalania.  
Kolejnym aspektem, który naleŜałoby uwzględnić jest doprowadzenie do rozwoju selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających 
biodegradacji, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
wielkogabarytowych.  

Krokiem zmierzającym do zniwelowania niewłaściwego gospodarowania wytwarzanymi 
odpadami jest zwiększenie monitoringu w zakresie podpisywania umów na ich wywóz  
i egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie zgodnie z zapisami 
ustawowymi.  
NaleŜałoby ponadto obniŜyć prognozowane osiągnięcie poszczególnych wskaźników w planie 
gospodarki odpadami i dostosować je do istniejących realnych panujących na terenie powiatu 
wodzisławskiego, jednocześnie określając zadania priorytetowe, moŜliwe do realizacji oraz 
określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. 
 Podstawowe załoŜenia przyświecające realizacji zapisów określonych w planach 
gospodarki odpadami kaŜdego szczebla, to stworzenie na terenie gmin właściwego systemu 
gospodarki odpadami, doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz efektywne 
zarządzanie środowiskiem.  

Biorąc pod uwagę stopień wykonania zadań zapisanych w Planie oraz efekty ich realizacji 
moŜna stwierdzić, iŜ zamierzenia i wytyczone cele w znacznej mierze zostały osiągnięte.  


