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1. Wprowadzenie. 
 
1.1. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami - stan prawny. 

W okresie do 13 października 2005 r. obowiązywał następujący porządek prawny. 
Zgodnie z art.10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085,  
z 2002 r. Nr 143,poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, 
z 2005 r. Nr113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) rady powiatów zostały zobowiązane do 
uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r. Na mocy 
art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r.  
Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758,  
Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) 
powiatowy plan gospodarki odpadami stanowi część powiatowego programu ochrony 
środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
środowiska. 
Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych 
planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. 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 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). 
Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego 
planu gospodarki odpadami został nałoŜony na organ wykonawczy powiatu w art. 14 ust. 13 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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. 
 
Ad. 1. Zmiana zakresu powiatowych planów 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. 
 
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji 
powiatowego planu gospodarki odpadami. 

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. 
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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 
powinno zostać przedłoŜone radzie powiatu i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca  
2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, Ŝe pierwsze sprawozdanie  
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia 
pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 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 sporządzony został jako realizacja 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), 
która w rozdziale 3 art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Szczegółowy zakres, sposób oraz formę 
sporządzania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) zawarty został w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami  
(Dz. U. nr 66 poz. 620 z 2003 r. ze zm.).  
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. 
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3. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, w tym: 
− odpady zawierające PCB, 
− 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 niniejszym Planie Gospodarki Odpadami 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. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego został przyjęty Uchwałą  
Nr XXIV/264/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. 
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”. W/w 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 2006 r. Chodzi tu o wszystkie 
zadania zapisane w planie. Te realizowane bezpośrednio przez samorząd powiatu, jak i wszystkie 
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inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Wnioski zawarte  
w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami. 
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, wynikającego  
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. 
 

2. Aktualny stan gospodarowaniem odpadami na terenie Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego – rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom unieszkodliwiania i odzysku. 

 
2.1. Miasto Wodzisław Śl. 
2.1.1. Ilości i rodzaje powstających odpadów komunalnych. 
 

Na terenie miasta od lutego 2001 roku funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. W tych latach selektywna zbiórka odpadów prowadzona była wyłącznie przez 
SłuŜby Komunalne Miasta. Wodzisław Śląski niezmiennie podzielony jest na 11 rejonów 
roboczych, dla których określony został harmonogram wywozu odpadów segregowanych. 
Wywóz odbywa się 1 raz w miesiącu. 
W obrębie zabudowy jednorodzinnej odpady selektywnie gromadzone są w workach foliowych 
odpowiednio oznakowanych napisami: metal, szkło, papier, plastik. 
Liczba zawieranych umów z mieszkańcami miasta na wywóz odpadów selektywnie zbieranych  
z roku na rok rośnie. W 2001 roku zawartych zostało 939 umów, natomiast w okresie 
sprawozdawczym liczby te kształtowały się następująco: 

• 2004 rok – 1763 umowy, 
• 2005 rok – 2181 umów, 
• 2006 rok – 2451 umów. 

Miasto Wodzisław Śląski w sposób kompleksowy kontynuuje segregację odpadów. Na 
terenach zabudowy wielorodzinnej (osiedla bloków mieszkalnych) segregacja odpadów 
prowadzona jest za pomocą rozmieszczonych pojemników do selektywnego zbierania odpadów. 
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W latach 2005-2006 zakupiono 160 pojemników dzwonowych, które są rozmieszczone  
w 40 punktach osiedlowych na terenie miasta.  
Pojemniki o pojemności 1,5 m³ mają odpowiednio kolory: 

• Ŝółty – plastik, tworzywa sztuczne, 
• zielony – szkło kolorowe, 
• biały – szkło białe, 
• niebieski – makulatura i papier. 
Zebrane z segregacji odpady zostają przewiezione na teren SłuŜb Komunalnych Miasta 

specjalnym samochodem wyposaŜonym w mechanizm HDS do opróŜniania tych pojemników. 
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. Szkło, plastik i tworzywa sztuczne przekazywane są firmie F.H.U. 
„Recykling Szkło” z Wodzisławia Śl. lub firmie DSS „Recykling” Sp. z o.o. ze Sławkowa. 
Papier i metale trafiają do Firmy „Wtórex” z Wodzisławia Śl. 

Rodzaje i ilość zebranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki  
w poszczególnych latach przedstawia tabela: 
 

Rodzaj i ilość zebranych odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki w latach 2004-2006 [Mg] 

w latach 

 2004 2005 2006 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

41,55 35,34 115,60 

SZKŁO 79,96 92,06 174,50 

PAPIER 7,02 9,86 60,60 

METALE 2,58 0,00 5,03 

RAZEM 131,11 137,26 
 

355,73 
 

 
Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów komunalnych na terenie Wodzisławia Śl.  
w latach 2004-2006. 
Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres siedziby 
1. SłuŜby Komunalne Miasta Wodzisław Śl. ul. Marklowicka  21 
2. GLOBAL SERVICES Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. Mszana            ul. Moszczeńska 27 
3. NAPRZÓD Sp. z o.o. Rydułtowy       ul. Raciborska 144b 
4. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB Bełsznica         ul. Raciborska 34 
5. PPHU „KOMART” Sp. z o.o. Knurów            ul. Szpitalna 7 

 
 

SłuŜby Komunalne Miasta zbierają równieŜ mieszane odpady komunalne, które 
przekazywane są firmie EKO Sp. z o.o. w Rybniku. Firma ta posiada linię sortowniczą oraz sito, 
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gdzie zmieszane odpady podlegają segregacji, a następnie zostają odpowiednio 
zagospodarowane. W 2006 roku wywieziono 9004,59 Mg mieszanych odpadów komunalnych. 
Docelowo planuje się na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta rozbudowę linii sortowniczej o sito 
bębnowe dla mieszanych odpadów komunalnych. 
 
2.1.2. Odpady biodegradowalne. 
 Zgodnie z definicją ustawy o odpadach za odpady ulegające biodegradacji rozumie się 
odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.  
Na terenie miasta obecnie nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.  
Większość gospodarstw indywidualnych posiada tzw. kompostowniki, w których gromadzone są 
odpady ulegające biodegradacji. Urząd Miasta rozpoczął prowadzenie ewidencji gospodarstw 
domowych posiadających kompostowniki. 
 
2.1.3. Odpady wielkogabarytowe. 
 Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym prowadzone były akcje zbierania odpadów 
wielkogabarytowych. Akcje te odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu  
i przeprowadzane są przez SłuŜby Komunalne Miasta. Odpady trafiają  na składowisko odpadów 
COFINCO w Jastrzębiu Zdroju. 
 
Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych w latach 2004-2006. 

ILO ŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (Mg) 
W LATACH  

2004 2005 2006 
81,30 65,94 99,74 

 
2.1.4. Odpady budowlano-remontowe. 
 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. 
Na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta odbywa się recykling gruzu budowlanego w miejscach 
specjalnie do tego wydzielonych, przeznaczonych do pracy kruszarki, składowania materiałów 
do kruszenia, jak i materiałów skruszonych. 
 
2.1.5. Odpady niebezpieczne. 

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych to m.in. świetlówki, 
baterie, akumulatory, oleje itp. 

W 2006 roku zorganizowany został na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta Wodzisławia 
Śl. 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. 
 
2.1.6. ZuŜyte baterie. 

Od 2004 roku Miasto Wodzisław Śl. prowadzi akcję zbierania baterii na terenie miasta. 
Zorganizowano 15 punktów zbiórki poprzez rozmieszczenie na terenie miasta specjalnych 
pojemników w szkołach, jeden pojemnik znajduje się w budynku Urzędu Miasta. Miasto 
Wodzisław Śl. podpisało umowę na odbiór baterii przez firmę PROEKO Grupa Polska S.J. M. 
Wilcza, M. Osik z siedzibą w Piasecznie. Pierwsze przekazanie zebranych odpadów miało 
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miejsce we wrześniu 2006 r., zebrano 353 kg baterii. PoniŜsza tabela przedstawia szczegółowy 
wykaz zebranych baterii w poszczególnych placówkach. 
 
Ilość baterii zebranych w poszczególnych placówkach w 2006 roku 

Lp. Nazwa placówki 
Ilość zebranych 

baterii 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Ks. Roboty 7 

60 kg 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. 1000-lecia 25 

65 kg 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 10 
oś. XXX-lecia 63 

12 kg 

4. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 
ul. M. C. Skłodowskiej 3 

11 kg 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr 21 
ul. Chrobrego 308 

13 kg 

6. 
Gimnazjum Nr 1  
 ul. Wałowa 5 

165 kg 

7. 
Gimnazjum Nr 2 
ul. 26 Marca 66 

11 kg 

8. 
Urząd Miasta 
ul. Bogumińska 4 

16 kg 

 RAZEM  353 kg 
 
PowyŜsze dane dotyczące zebranych zuŜytych baterii nie odzwierciedlają faktycznie 

zebranych ilości, bowiem niektóre ze szkół równieŜ we własnym zakresie przekazują firmom 
zebrane odpady.  
 
2.1.7. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
 Na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta utworzono punkt zbiórki zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.  
 
Odpady zawierające azbest 
Szczegółowe przedstawienie realizacji Programu prezentuje poniŜsza tabela. 

Lata 

Ilość usuniętych 
wyrobów 

azbestowych  
(Mg) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) 

Całkowity koszt 
poniesiony ze 

środków GFOŚiGW                   
i PFOŚiGW 

(zł) 

Całkowity koszt 
poniesiony przez 
wnioskodawców 

(zł) 

2003 27,72 10.000  21.000  5.200  
2004 46,72 15.000  30.000  7.500  
2005 29,82 10.000 20.000  5.000  
2006 88,24 40.000  56.000  14.000  

RAZEM  192,50 75.000  127.000  31.700  
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2.1.8. Odpady opakowaniowe. 
 Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi przede wszystkim 
spoczywa na producentach i przedsiębiorcach wprowadzających na rynek produkty  
w opakowaniach. Przedsiębiorcy zobowiązani są do osiągania określonych przepisami poziomów 
odzysku i recyklingu.   

Urząd Miasta corocznie sporządza sprawozdania o zebranych przez gminę i przekazanych 
do recyklingu odpadach opakowaniowych. Na tej podstawie sporządzono poniŜszą tabelę. 
 
Ilość i rodzaj zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez SłuŜby 
Komunalne Miasta w latach 2004-2006 

Ilość odpadów zebranych 
i przekazanych do odzysku 

i recyklingu (kg) Lp. Rodzaj opakowania 

2004 2005 2006 

1. Opakowanie z tworzyw sztucznych 41 550 56 180 115 610 

2. 
Opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej niŜ 
300 l 

305 - 4 980 

3. Opakowania z papieru i tektury 7 015 12 570 60 650 

4. Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 79 960 153 220 174 540 

RAZEM 128 830 221 970 355 780 

 
2.1.9. Osady ściekowe. 
 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. 

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 136,1 km, 
natomiast długość sieci sanitarnej – 82,6 km. 

Obecnie ścieki 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. 
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2.2. Gmina Gorzyce 
 
2.2.1. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzyce, które 

są poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania kształtują się następująco: 
Rodzaj odpadu  Ilość 

(Mg) 
2004r. 

Ilość 
(Mg) 
2005r. 

Ilość 
(Mg) 
2006r. 

Źródła  
pochodzenia 

Odzysk 
(procesy 
odzysku) 

Unieszkodli
-wianie 

(procesy) 
 
Komunalne  
zmieszane 

 
 

1220,68 

 
 

1456,79 

 
 

1640,58 

Odbiór  
od właścicieli 
nieruchomości 

przez firmy 
posiadające 
zezwolenia 

 
 

------ 

Składowanie 
na 

składowiskach 

Eternit  
(zawierający azbest) 

67,5 66,0 81,5 Zbiórka związana  
z dofinansowaniem 

do usuwania 
azbestu 

 
------ 

Składowanie 
na 

składowiskach 

Papier i tektura (nie 
będące 
opakowaniowymi) 

10 16 14,4 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Recykling ------ 

Szkło  
(opakowaniowe) 

156,2 132,3 186,4 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Recykling ------ 

Tworzywa sztuczne 
(opakowaniowe) 

32,5 41,7 57,9 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Recykling ------ 

Metale 
(opakowaniowe) 

15 10,5 8,2 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Recykling ------ 

Przeterminowane 
farmaceutyki 

Oddano   
w 

2005r. 

0,028 0,016 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

------ Termiczne 
przekształca-

nie 

ZuŜyte baterie 
 

0,4 0,4 Oddano  
w 

2007r. 

Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Odzysk 
składników 

------ 

 
Wielkogabaryty 
 

117,2 74,7 119,7 Selektywna zbiórka 
od mieszkańców 

Przetwarzanie 
w celu 

przygotowania 
do odzysku,   

w tym            
do recyklingu 

 
 

------ 

 
2.2.2. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów (nazwa, adres,): 
• podmioty prowadzące zbieranie, odbieranie lub transport odpadów:  

• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gorzycach, ul. Rybnicka 10,  
Gorzyce 44-350, 

• PHUiP „Gepex” sp. z o.o., ul. Pośpiecha 4 Wodzisław Śl. 44-300, 
• Hurtownia Art. Przem.-Bud. Budex M. Małkiewicz, ul.Niepodległości 80 Będzin  

42-504, 
• PST Transgór S.A., ul. Jankowicka 9 Rybnik 44-201,  
• „Naprzód” sp. z o.o., ul. Raciborska 144b Rydułtowy  44-280, 
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• Usł. Transp., Skup, Przerób i SprzedaŜ Złomu Zwykłego Kolorowego Kazimierz 
Kozubowicz, ul. Sasankowa 15 Wodzisław Śl. 44-300, 

• Transport cięŜarowy handel materiałami budowlanymi opałem i art. do prod. rolnej 
skup i sprzedaŜ złomu Stanisław Maśnica, ul. Piaskowa 36 Gorzyce 44-350,  

• Iwona Adamczyk Centrum Ogrodnicze „I&L”, ul. Bogumińska 18 Olza 44-353,  
• FHU „Domino” Blanik Dominik, ul. Bogumińska 80 Turza Śl. 44-351,  
• „Naprzód” sp. z o.o., ul. Raciborska 144b Rydułtowy 44-280,  
• „Eko-Glob” Janusz Kuczaty, ul. Raciborska 34 Bełsznica 44-352,  
• „Ekoland” Mariola Studnic, ul. Długa 19 Zabełków 44-460,  
• „Global Services Usługi Ekologiczne” sp. z o. o., ul.Moszczeńska 3 Mszana 44-325,  
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o., ul.Piastowska 3 Ruda Śląska 41-700; 

 
• podmioty prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie : 

• „Prefrow” Rybnik, ul. Leśna Gorzyczki 44-350,  
• FPHU Henryk Sosulski, ul. Mickiewicza 20 Gorzyce 44-350,  
• ZPHU „Max-plast” export-import M. Kuźnik & A. Mielańczyk s. c., ul. Raciborska 1 

Rogów 44-362 
• UT „Dominik” Karina Grześ-Noga, ul. Leśna 45 Gorzyce 44-350,  
• „Politan” sp.j. Bogdan Tannenberg i Rafał Tanneberg, ul.Nowa 28f CzyŜowice 44-352,  
• „Bruk” sp. j. K. Wydra i D. Kozielski, ul. Nowa 28g CzyŜowice 44-352; 

 
2.2.3. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów : 
 

• instalacje do zbierania odpadów (miejsce, posiadacz, rodzaj instalacji): 
• Gorzyce, GS Gorzyce, pojemniki, 
• Olza, Iwona Adamczyk Centrum Ogrodnicze „I&L”, pojemniki,  

 
• instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (miejsce, posiadacz, rodzaj 

instalacji): 
• Gorzyczki, „Prefrow”, urządzenie do wytwarzania materiałów budowlanych, 
• Gorzyce, FPHU Henryk Sosulski, urządzenie do wytwarzania materiałów budowlanych, 
• Rogów, ZPHU „Max-plast” export-import M. Kuźnik & A. Mielańczyk s. c., wtryskarki 

przemiału PP i PE, 
• Gorzyczki, UT „Dominik” Karina Grześ-Noga, maszyna do produkcji brykietów, 
• CzyŜowice, „Politan” sp. j. Bogdan Tannenberg i Rafał Tannenberg, urządzenie do 

rozdrabniania, zagęszczania i wytłaczania folii, 
• CzyŜowice, „Bruk” sp. j. K. Wydra i D. Kozielski, urządzenia do mieszania  

i wytwarzania materiałów budowlanych. 
 
2.3. Miasto Radlin 

Segregacja odpadów na obszarze gminy prowadzona jest od 2001 roku. Zbiórka odpadów 
segregowanych prowadzona jest w systemie workowym, tzw. segregacja „u źródła”. System 
został szeroko rozpropagowany wśród mieszkańców gminy, akcja obejmowała gospodarstwa 
jednorodzinne, wielorodzinne, szkoły i instytucje na terenie miasta. System gospodarowania 
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odpadami komunalnymi dostosowany jest do zapisów wynikających z „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Radlin”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie 
Nr BRM-0150/XLV/323/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  
 
Rozbicie kosztów poniesionych na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w latach 2004-2006: 

2004 rok 2005 rok 2006 rok  
szt. koszt [zł] szt. koszt [zł] szt. koszt [zł] 

Razem [zł] 

kontenery 
5-zielone 
5-Ŝółte 

4-niebieskie 
11 909,10 

4-zielone 
4-Ŝółte 

4-niebieskie 
11 829,12 - - 23 738,22 

worki 38 000 10 415,14 52 000 16 494,40 55 000 20 557,00 47 466,54 
selektywna 

zbiórka 
- 44 114,02 - 19 920,00 - 19 920,00 83 954,02 

Razem: 155 158,78 zł 
 
W roku 2002 roku wprowadzono równieŜ zbiórkę odpadów wielkogabarytowych  
z częstotliwością 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 
 
Dane na temat ilości zebranych, przekazanych do unieszkodliwiania oraz poddanych odzyskowi 
odpadów w latach 2004-2006 podano na podstawie sprawozdań przekazywanych przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem oraz transportem odpadów z terenu miasta, tj.: 
- „Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy, 
- SłuŜby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław 
Śl., 

- „Global Services” Usługi Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice/ Oddział 
Mszana, ul. Moszczeńska, 44-325 Mszana, 

- „Eko” Spółka Jawna, M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, 
- Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S. A., ul. Jankowicka 9, 44-201 

Rybnik, 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska. 
 
2.3.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania  

i odzysku. 
 
Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie gminy w latach 2004-2006. 

Odpady 2004 r. 2005 r. 2006 r. 
Kod odpadu Rodzaj Masa [t] Masa [t] Masa [t] 

20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne 

4 107,02 4 516,62 3 458,70 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 57,00 96,5 100,00 
17 06 01 
17 06 05 

Eternit 34,00 28,89 35,42 

20 01 39 Tworzywa sztuczne  64,46 93,23 124,69 
20 01 02 Szkło 146,09 177,14 152,49 
20 01 01 Papier i tektura 3,22 25,27 13,49 

                                                                                
Suma 

4 411,79 4 937,65 3 884,79 

      Razem za lata 2004-2006:   13 234,23 t                                                                              
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Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie 
gminy w latach 2004-2006. 

Odpady 2004 r. 2005 r. 2006 r. 
Kod 

odpadu 
 

Rodzaj 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 

20 03 01 

 
Niesegregowane 

odpady komunalne 
 

4 107,02 D1 4 516,62 D1 3 458,70 D1 

Razem za lata 2004-2006:   12 082,34 t 
 
Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006. 

Odpady 2004 r. 2005 r. 2006 r. 
Kod 

odpadu Rodzaj 
Masa 

[t] 
Proces 

unieszkodliwiania 
Masa 

[t] 
Proces 

unieszkodliwiania 
Masa 

[t]  
Proces 

unieszkodliwiania 
17 06 01 
17 06 05 

Eternit 34,00 D5 28,89 D5 35,42 D5 

      Razem za lata 2004-2006:   98,31 t 

 
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy  
w latach 2004-2006. 

Odpady 2004 r. 2005 r. 2006 r. 
Kod 

odpadu 
 

Rodzaj 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 
Masa [t] 

Proces 
unieszkodliwia

nia 
 20 01 39 Tworzywa 

sztuczne 
64,46 

R14 
R15 

93,23 
R14 
R15 

124,69 
R14 
R15 

 20 01 02 Szkło 
146,09 

R14 
R15 

177,14 
R14 
R15 

152,49 
R14 
R15 

 20 01 01 Papier i tektura 
3,22 

R14 
R15 

25,27 
R14 
R15 

13,49 
R14 
R15 

                                        Razem 213,77 - 295,64 - 290,67 - 

20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe 

57,00 R14 96,5 R14 100,0 R14 

                                          Suma 270,77 - 392,14 - 390,67 - 
 Razem za lata 2004-2006:   1 053,58 t 

 
2.3.2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 
 

Na terenie Miasta Radlin nie występują składowiska odpadów i inne instalacje do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  
Przedsiębiorcy odbierający odpady wywoŜą je na składowiska zlokalizowane poza terenem 
Miasta Radlin, czyli do: 
- „Cofinco-Poland” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, 
- „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie, 
 lub przekazują przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku na podstawie 
zawartych umów.  



 18 

2.4. Miasto Rydułtowy 
2.4.1. Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być poddawane 

procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 
 

 W tabeli poniŜej przedstawiono rodzaje odpadów, według kodów, zebrane z terenu gminy  
w okresie sprawozdawczym. Odpady zestawiono z podaniem ilości odpadów, źródła ich 
pochodzenia, i rodzaju procesów odzysku lub unieszkodliwiania. Zaznaczone procesy odzysku 
lub unieszkodliwiania prowadzone są na bieŜąco. 

 
Rodzaj odpadu (kod) Ilość 

/Mg/ 
Źródła 

pochodzenia 
Odzysk 
(procesy 
odzysku  

Unieszkodli-
wianie 

(procesy)  
(20 01) Odpady 
komunalne segregowane 
i gromadzone 
selektywnie (z 
wyłączeniem 15 01) 

2004- 84,56 
2005- 143,52 
2006- 143,51 

   

20 01 01 - Papier i tektura 2004- 10,5 
2005- 0,84 
2006- 1,6 

Osiedla, firmy recykling - 

20 01 02 – Szkło; 2004- 53,77 
2005- 100,11 
2006- 93,12 

Osiedla, firmy 
gospodarstwa 
domowe, 

recykling  

20 01 08 - Odpady 
kuchenne ulegające 
biodegradacji 

    

20 01 10 – OdzieŜ     
20 01 11 – Tekstylia     
20 01 13* - 
Rozpuszczalniki 

    

20 01 14* - Kwasy     
20 01 15* - Alkalia     
20 01 17* - Odczynniki 
fotograficzne 

    

20 01 19* - Środki 
ochrony roślin I i II Klasy 
toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne, np. 
herbicydy, insektycydy) 

    

20 01 21* - Lampy 
fluoroscencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

2005- 0,009 
2006- 0,027 

Mieszkańcy 
Rydułtów, 
firmy 

 utylizacja 

20 01 23* - Urządzenia 
zawierające freony 

    

20 01 25 - Oleje i tłuszcze 
jadalne 
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20 01 26* - Oleje i 
tłuszcze inne niŜ 
wymienione w 20 01 25 

    

20 01 27* -  Farby, tusze, 
farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i Ŝywice 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

    

20 01 28 - Farby, tusze, 
farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i Ŝywice inne niŜ 
wymienione w 20 01 27 

    

20 01 29* - Detergenty 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

    

20 01 30 - Detergenty inne 
niŜ wymienione w 20 01 
29 

    

20 01 31* - Leki 
cytotoksyczne i 
cytostatyczne 

2005- 0,002 
2006- 0,012 

Mieszkańcy 
Rydułtów, 
firmy 

 utylizacja 

20 01 32 -  Leki inne niŜ 
wymienione w 20 01 31 

    

20 01 33* - Baterie i 
akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 
01* (Baterie i 
akumulatory ołowiowe) 
16 06 02* (Baterie i 
akumulatory niklowo-
kadmowe), 16 06 03* 
(Baterie zawierające rtęć 
oraz niesortowane baterie 
i akumulatory zawierające 
te baterie) 

2004- 0,153 
2005- 0,341 
2006- 0,259 

Mieszkańcy 
Rydułtów, 
firmy 
szkoły 

recykling  

20 01 34 - Baterie i 
akumulatory inne niŜ 
wymienione w 20 01 33 

    

20 01 35* - ZuŜyte 
urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

2006- 0,175 Mieszkańcy 
Rydułtów, 
firmy 

 utylizacja 

20 01 36 ZuŜyte     
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urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - Drewno 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

    

20 01 38 - Drewno inne 
niŜ wymienione w 20 01 
37 

    

20 01 39 - Tworzywa 
sztuczne 

2004- 19,53 
2005- 36,04 
2006- 34,09 

Osiedla, 
gospodarstwa 
domowe, firmy 

recykling  

20 01 40 – Metale 2004- 0,61 
2005- 6,15 
2006- 14,2 

Osiedla, 
gospodarstwa 
domowe, firmy 

recykling  

20 01 41 - Odpady 
zmiotek wentylacyjnych 

    

20 01 80 - Środki ochrony 
roślin inne niŜ 
wymienione w 20 01 19 

    

20 01 99 Inne 
niewymienione frakcje 
zbierane w sposób 
selektywny 

2005- 0.025 
2006- 0,025 

szkoły  Poprzez 
składowanie 

(20 02) Odpady z 
ogrodów i parków (w 
tym z cmentarzy) 

2005- 10,25 
2006- 38,64 

Tereny gminne   Poprzez 
składowanie 

20 02 01 - Odpady 
ulegające biodegradacji 

2005- 9,11 
2006- 23,65 

Tereny gminne  Poprzez 
składowanie 

20 02 02 - Gleba i ziemia, 
w tym kamienie 

2005- 1,14 
2006- 14,99 

Tereny gminne  Poprzez 
składowanie 

20 02 03 - Inne odpady 
nieulegające biodegradacji 

    

(20 03) Inne odpady 
komunalne 

2005- 2002,71 
2005- 4059,86 
2006- 4389,57 

   

20 03 01 - 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

2004-  
1959,41 
2005- 3980,72 
2006- 4270,38 

Kosze uliczne 
osiedla, firmy 
Gospodarstwa 
domowe 

 Poprzez 
składowanie 

20 03 02 - Odpady z 
targowisk 

2004- 43,30 
2005- 66,33 
2006- 84,21 

CUH w 
Rydułtowach 

 Poprzez 
składowanie 

20 03 03 - Odpady z 
czyszczenia ulic i placów 

2006- 20,08 Ulice i place  Poprzez 
składowanie 
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20 03 04 - Szlamy ze 
zbiorników 
bezodpływowych 
słuŜących do gromadzenia 
nieczystości 

    

20 03 06 - Odpady ze 
studzienek 
kanalizacyjnych 

    

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

2005- 12,81 
2006- 14,9 

Osiedla, 
gospodarstwa 
domowe, firmy 

Recykling 
Około 30% 

Poprzez 
składowanie 

20 03 99 - Odpady 
komunalne 
niewymienione w innych 
podgrupach 

    

 
INNE ODPADY (RÓWNIE ś) MOGĄCE STANOWIĆ ODPADY KOMUNALNE 

 
Rodzaj odpadu Ilość  

/Mg/ 
Źródła 
pochodzenia 

Odzysk Unieszkodli-
wianie 

Odpady z remontów 2004- 26,31 
2005- 29,43 
2006- 61,01 

Mieszkańcy,  
firmy 

 Poprzez 
składowanie 

Odpady - opakowania z 
tworzyw sztucznych 

1) PET; 
                  2)inne 

2004- 0 
2005- 0 
2006- 1,09 

KWK recykling  

 Odpady - opakowania z 
aluminium 

    

Odpady - opakowania ze 
stali, w tym z blachy 
stalowej 

    

 Odpady - opakowania z 
papieru i tektury 

    

 Odpady - opakowania ze 
szkła gospodarczego, poza 
ampułkami 

    

Odpady - opakowania z 
materiałów naturalnych 
(drewna i tekstyliów) 

    

Odpady z opon     
Oleje odpadowe 2005- 0,021 

2006- 0,009 
ZGK oraz 
mieszkańcy  

recykling  

Odpady niebezpieczne 
(wszystkie rodzaje) 

    

Azbest     
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PCB     
Pojazdy wycofane  
z eksploatacji  

    

 
Firmy obsługujące mieszkańców w zakresie zbierania odpadów komunalnych nie wykazują 
wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych tych odpadów, dla których powyŜsza tabela 
nie zawiera danych. 
 
2.4.2. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

Wykaz podmiotów zbierających odpady komunalne. 
Lp. NAZWA FIRMY ADRES NR DECYZJI  DATA 

WYDANIA 
OKRES 

WAśNOŚCI 
ORGAN 

WYDAJĄCY 

1. A.S.A Eko Polska Sp.  
z o.o 

40-057 Katowice 
ul. PCK 10/13 

IGK 4/2006 4.07.2006r. 4.07.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

2. Przedsiębiorstwo 
Spedycyjno-Transportowe 
„Transgór" S.A. w Rybniku 

44-200 Rybnik  
ul. Jankowicka 9 

IGK 5/2006 9.08.2006r. 9.08.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

3. REMONDIS Gliwice Sp.  
z o.o. 

44-100 Gliwice 
ul. Kaszubska 2 

IGK 6/2006 25.09.2006r. 25.09.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

4. ,Naprzód" Sp. z o.o. 44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144b 

IGK 7/2006 10.10.2006r. 10.10.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

5. ,EKO" M.Goik, 
J.Serwotka, J.Konsek 
Sp.Jawna 

44-200 Rybnik  
ul. Kościuszki 45a 

IGK 8/2006 18.10.2006r. 18.10.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

6. Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych spółka z o.o. 

41-700 Ruda Śląska  
ul. Kokotek 33 

IGK 9/2006 14.11.2006r. 14.10.2016r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

7. GLOBAL SERVICES 
Usługi Ekologiczne Sp.  
z 
o.o 

40-956 Katowice 
ul. Graniczna 29 

IGK 1/2007 19.01.2007r. 19.01.2017r. Burmistrz 
Miasta 
Rydułtowy 

8. Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 150 

Zakład 
budŜetowy 
gminy 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
Podmioty prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów. 
Na terenie miasta nie ma podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów. 
 
Instalacje do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Na terenie Gminy nie ma instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
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2.5. Gmina Mszana 
2.5.1. Stan gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
 Na terenie gminy obowiązuje system segregacji odpadów od 1998 roku. Na początku było 
to 15 punktów zbiorczych odpadów na terenie gminy. W 2000 roku gmina wprowadziła 
workowy system segregacji odpadów, w wyniku czego segregacja została poszerzona o odpady 
typu plastik, puszki i szkło.  
Zbiórka papieru w gminie odbywa się poprzez specjalnie wydzielone do tego pojemniki, 
ustawione obok szkół oraz Urzędu Gminy. Prócz cyklicznego wywoŜenia odpadów komunalnych 
na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Częstotliwość akcji 
wywozu odpadów wielkogabarytowych uzaleŜniona jest od potrzeb mieszkańców ( co 2 lata ). 
Na terenie gminy pozwolenia na wywóz odpadów posiadają podmioty gospodarcze 
przedstawione w poniŜszej tabeli. 
 
Przedsiębiorcy świadczący na terenie Gminy usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych  
i opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
l.p. Nazwa i adres przedsiębiorcy Rodzaj świadczonych usług Data uzyskania 

pozwolenia 
1. „HENKAS” Handel i usługi transportowe 

Henryk Pawluś 
44-304 Wodzisław Śl. 
ul. Mszańska 1c 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 

08.02.2007r. 

2. PPUH „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. 
44-338 jastrzębi Zdrój 
ul. Kolejowa 30 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych oraz 
odbieranie od właścicieli 
nieruchomości odpadów 
komunalnych 

23.01.2006r. 

3. Usługi Asenizacyjne  
Stanisław Korgól 
44-304 Wodzisław Śl. 
ul. Jastrzębska 53 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 

24.01.2006r. 

4. Jastrzębski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji S.A.  
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ul. Podhalańska 7 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 

20.02.2006r. 

5. Przedsiębiorstwo Komunalne 
„EKO-GLOB” Kuczaty Janusz 
44-362 Bełsznica 
ul. Raciborska 37 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych oraz 
odbieranie od właścicieli 
nieruchomości odpadów 
komunalnych 

24.02.2005r. 

6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. 
41-700 Ruda Śl. 
ul. Kokotek 33 

Odbieranie od właścicieli 
nieruchomości odpadów 
komunalnych 

09.08.2005r. 

7. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-
Transportowe „TRANSGÓR” S.A. 44-
201 Rybnik  
ul. Jankowicka 9 

Odbieranie od właścicieli 
nieruchomości odpadów 
komunalnych 

03.04.2002r. 
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8. „GLOBAL-SERVICES”  
Usługi Ekologiczne 
40-956 Katowice 
ul. Graniczna 29 

Odbieranie od właścicieli 
nieruchomości odpadów 
komunalnych 

13.05.1998r. 

9. Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
44-300 Wodzisław Śl. 
ul. Marklowicka 15 

OpróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 

05.06.1998r. 

 
Gmina Mszana opiera system unieszkodliwiania odpadów przez lokowanie na składowisku. 
W zaleŜności od firmy transportowej odpady deponowane są na składowiskach poza terenem 
gminy. W chwili obecnej na terenie gminy nie ma zlokalizowanych Ŝadnych zakładów 
zajmujących się przerobem i unieszkodliwianiem odpadów. Gmina nie posiada równieŜ na 
swoim terenie Ŝadnych stacji zlewnych, do których mogłyby być transportowane nieczystości 
ciekłe ze zbiorników bezodpływowych. 
 
Wykaz stacji zlewnych przyjmujących nieczystości ciekłe z terenu Gminy Mszana 

l.p. Nazwa  Miejscowość  

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. Z o.o. 

Wodzisław Śl.  

2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. 

Jastrzębie Zdrój 

3. Gminny Zakład Kanalizacyjny  Gorzyce  
 
Wykaz zakładów przyjmujących odpady komunalne z terenu Gminy Mszana  

l.p. Nazwa Miejscowość  

1. „Cofinco-Poland”  Jastrzębie Zdrój 

2. „EKO-MAR” Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój  

3. „ElektroEko” Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 

Warszawa  

4. „Ekoland” Zabełków  

5. „Rent Hus” Sp. z o.o. Warszawa  

6. „Ekom” Zabłocie  

7. MZPOK „Lipówka II” Dąbrowa Górnicza 

8. „EKO – MAX” Gliwice  

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

Zabrze  

10. ACS Plast Sp. z o.o. Kraków Zakład Produkcyjny 
Ruda Śl. 

Ruda Śl. 

11. TEW Recykling Szkła Sp. z o.o. Ruda Śl. 

12. Świecie Recykling Sp. z o.o.  Świecie 
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13. REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.  Warszawa  

14. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 

15. SITA Starol Sp. z o.o.  Chorzów  

16. Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o.  Polkowice  

17. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. z siedzibą w Sobuczynie 

Sobuczyn  

18. EKOFOL II S.A.  Bytom  

19. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
EKOCENTRUM Sater Kamieńsk  

Kamieńsk  

 
Zakłady wymienione w powyŜszej tabeli podpisały stosowne umowy bądź porozumienia  
z podmiotami gospodarczymi posiadającymi zezwolenia Wójta Gminy Mszana. 

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych prowadziła Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
Mszana z/s Gogołowa na podstawie umowy Nr OA.1162/37/05. Koszt zbiórki  
i składowania na wysypisku odpadów wyniósł 8.999,77 zł 
Selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana do dnia 31.12.2006r. 
zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ruda Śl. (punkt w Jastrzębiu 
Zdroju). 

27 marca 2006r. Rada Gminy w Mszanie uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Mszana”, który wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007r. Z dniem 
wejścia w Ŝycie nowego regulaminu selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poszerzono  
o odpady biodegradowalne, niebezpieczne, papier i tekturę wraz z tekstyliami i metalami, 
wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z bieŜących 
remontów. Przedsiębiorcy, o których mowa w powyŜszej tabeli zobligowani zostali do 
kompleksowej obsługi mieszkańców gminy w zakresie odbioru wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz do uzyskania dopuszczalnego do 
składowania poziomu odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenia masy tychŜe 
odpadów przekazywanych na składowiska odpadów.  
 
2.5.2. Zmiany stanu gospodarki odpadami. 
Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania  
w latach 2004-2006  

l.p. Rodzaj odpadu Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

1. Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne 

632,06 t 610,53 t 406,70 t 

2. Odpady wielkogabarytowe - 25,50 t - 

3. Papier i tektura 0,70 t 0,30 t 0,30 t 

4. Szkło  98,20 t 89,60 t 133,90 t 

5. Tworzywa sztuczne 36,40 t 38,50 t 57,10 t 

6. Metale  2,70 t 1,20 t 0,40 t 
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Wszystkie ww. rodzaje odpadów komunalnych zostały zdeponowane na wysypisku odpadów 
„Cofinco – Poland” w Jastrzębiu Zdroju i tam poddane procesowi unieszkodliwiania lub 
odzysku. 
 

Z przedstawionych w powyŜszej tabeli danych wynika, Ŝe maleje ilość niesegregowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych, co prawdopodobnie związane jest ze wzrostem 
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, a tym samym popularyzacją selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.  
 
Ilość budynków objętych zbiórką odpadów 
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 
920  1731 980 
 

Spadek ilości wywiezionych i składowanych na wysypiskach odpadów zapewne nie jest  
w 100% związany ze zmniejszeniem wytwarzania odpadów. Na spadek ten wpływ mogą mieć 
takie czynniki jak: zuboŜenie społeczeństwa, nie zawieranie umów z firmami zajmującymi się 
odbieraniem odpadów oraz pozbywanie się odpadów w sposób niewłaściwy poprzez spalanie na 
przykład tworzyw sztucznych w domowych piecach, porzucanie odpadów w przydroŜnych 
rowach i lasach, niezgodne ze stanem faktycznym raportowanie dotyczące zebranych  
i wywiezionych odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze. 

Gospodarka osadami ściekowymi na terenie Gminy Mszana nie jest w chwili obecnej w pełni 
monitorowana. Udostępnione przez podmioty gospodarcze dane ograniczone są jedynie do 
informacji miesięcznych z zakresu ilości podpisanych umów 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. 

 
Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 

l.p. Nazwa wskaźnika Warto ść 
wskaźnika dla 

roku 2004 

Przewidywana 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2006r. 

Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika na 
koniec 2006r. 

1. Ilość wytworzonych 
odpadów przez jednego 
mieszkańca [Mg/M/rok] 

 
0,297 

 
0,302 

 
0,085 
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2. Wyniki selektywnej zbiórki 
odpadów [Mg/rok] 
- papier i tektura 
- szkło 
- tworzywa sztuczne 
- metale 
 

 
 
 

96,0 
111,5 
64,0 
45,0 

 
 
 

 
 
 

100,5 
117,1 
67,1 
46,3 

 

 
 
 

0,3 
133,9 
57,1 
0,4 

3. Ilość zebranych odpadów 
biodegradowalnych [Mg/rok] 

 
498,2 

 
516 

 
Brak danych 

4. Ilość zebranych selektywnie 
odpadów [Mg/rok] 
- wielkogabaryty 
- budowlane 
- niebezpiezne 

 
 
 

155,8 
311,6 
20,0 

 

 
 
 

166,14 
332,93 
20,59 

 
 
 

25,5 
brak danych 
brak danych 

 

 
2.6. Gmina Lubomia 

Na terenie Gminy Lubomia w latach 2004 – 2006 nie była eksploatowana Ŝadna instalacja 
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych. 

Odpady komunalne w latach 2004 – 2006 były unieszkodliwiane w następujących instalacjach, 
zlokalizowanych poza terenem Gminy Lubomia: 

� Składowisko Odpadów Komunalnych w Knurowie ul. Zwycięstwa, województwo śląskie 
oddane do uŜytku w lipcu 1997 roku; dla składowiska zostały wydane następujące decyzje 
administracyjne: 

pozwolenie na budowę składowiska odpadów komunalnych dla miasta Knurów (Decyzja  
Nr 1/z/96 z dnia 12.01.1996 r. wydana przez Prezydenta Miasta Knurów),  

pozwolenie na budowę składowiska aktualizacja w sektorze II na nieruchomościach  
nr 457/25; 459/25; 463/25 w Knurowie (Decyzja Nr 58/Kn/2001 z dnia 17.12.2001 r.)  

pozwolenie na uŜytkowanie obiektu składowiska odpadów komunalnych etap I, część I, 
sektor II, (wydane przez Prezydenta Miasta Knurów znak WA-7353/8/Kn/2001);  

zarządca składowiska: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KOMART” 
Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów - posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne, na 
składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne sektor II w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 
(Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 1.07.2002 r. znak ŚR-II-6622/18/D/02)  

� Mi ędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Ruszczynie – Kąsiu Gmina 
Kamieńsk, województwo łódzkie  
powierzchnia składowiska 32 ha  
zarządca składowiska: „SATER KAMIEŃSK” Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50, 97-360 
Kamieńsk 
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W tabeli poniŜej zestawiono dane na temat odpadów komunalnych poddawanych procesom 
unieszkodliwiania w instalacjach, zlokalizowanych poza terenem Gminy Lubomia. 
W tabeli następnej zestawiono dane na temat odpadów komunalnych poddawanych procesom 
odzysku w instalacjach, zlokalizowanych poza terenem Gminy Lubomia. 
 
2.6.1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania 

poza terenem gminy Lubomia w latach 2004 – 2006. 

2004 rok 2006 rok 

kod odpadu 
masa [Mg] oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 
masa [Mg} oznaczenie procesu 

unieszkodliwiania 

1838,00 

D1 
Składowanie na 
składowiskach 
odpadów obojętnych 
(Składowisko 
Odpadów 
Komunalnych w 
Knurowie ul. 
Zwycięstwa) 20 03 01 

niesegregowane 
odpady 
komunalne 

1900,00 

D1 
Składowanie na 
składowiskach 
odpadów obojętnych 
(Składowisko 
Odpadów 
Komunalnych w 
Knurowie ul. 
Zwycięstwa) 

24,66 

D1 
Składowanie na 
składowiskach 
odpadów obojętnych 
(Międzygminne 
Składowisko 
Odpadów 
Komunalnych w 
Ruszczynie – Kąsiu 
Gmina Kamieńsk) 

 
 
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku poza terenem Gminy 
Lubomia w latach 2004 - 2006 

2004 rok 2006 rok 

kod odpadu 
masa [Mg] 

oznaczenie procesu  
odzysku 

masa [Mg} 
oznaczenie procesu  

odzysku 
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20 01 02 
szkło 

50 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

39,23 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

20 01 36 
zuŜyte 
urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne 
inne niŜ 
wymienione w 
20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

- - 2,3 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

20 01 39 
tworzywa 
sztuczne 

24 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

14,67 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

20 03 07 
odpady 
wielkogabaryto
we 

1,5 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

18,0 

R14 
inne działania 
polegające na 
wykorzystaniu 
odpadów w całości 
lub części 

 
2.6.2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 

Na terenie Gminy Lubomia nie ma składowisk odpadów komunalnych, zarówno 
otwartych i eksploatowanych, jak i zamkniętych podlegających rekultywacji lub zamkniętych 
zrekultywowanych. 
Na terenie Gminy Lubomia nie są równieŜ zlokalizowane inne instalacje do unieszkodliwiania 
(innego niŜ składowanie) oraz do odzysku odpadów. 

 
 
2.7. Gmina Godów 
 W południowej części sołectwa Godów, przy ul. Granicznej , w odległości 400m od rzeki 
Olzy, znajduje się w wyrobisku poŜwirowym, nieczynne wysypisko odpadów komunalnych  
o pow. 1,3 ha, które powstało pod koniec lat 70-tych. ZwoŜono na nie odpady komunalne , ŜuŜle 
paleniskowe, gruz budowlany oraz ziemię z całej Gminy Godów. Zostało ono zamknięte dla 
odpadów komunalnych 14.02.2002 roku na podstawie zarządzenia pokontrolnego Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 07.02.2002 roku znak 
In.III-762/16/35/2002/aw. 
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W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, Ŝe składowisko nie posiada uregulowanego stanu formalno-
prawnego w zakresie prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisów ochrony środowiska. Dla obiektu nie uzyskano równieŜ decyzji ustalającej kierunek 
 i sposób rekultywacji. W dniu przeprowadzonej kontroli składowisko nie było ogrodzone, 
stwierdzono brak pasa zieleni złoŜonego z drzew i krzewów. Zwrócono równieŜ na budowę 
geologiczną podłoŜa i brak naturalnej bariery uszczelniającej podłoŜe i ściany boczne 
składowiska. Odcieki z jego terenu nie były objęte systemem drenaŜu zewnętrznego wokół 
wysypiska uniemoŜliwiającego dopływ do niego wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zwrócono równieŜ uwagę na fakt, Ŝe nie zostało ono zabezpieczone przed infiltracją wód 
opadowych poprzez uszczelnienie jego powierzchni.  
 
2.7.1. Rodzaje występujących odpadów. 

Do najwaŜniejszych grup odpadów produkowanych w Gminie, naleŜą: 
2) odpady komunalne (surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, odpady 

niebezpieczne) 
3) komunalne osady ściekowe 
4) odpady medyczne i weterynaryjne 
5) odpady zawierające azbest 
6) odpady pochodzące z innych źródeł 

 
Odpady komunalne. 

Definiując odpady komunalne moŜna przyjąć, Ŝe są to odpady wytwarzane  
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które 
ze względu na swój charakter lub skład mogą być podobne do odpadów domowych. 
Zbiórką odpadów komunalnych w Gminie Godów do 31 grudnia 2006 roku zajmowały się dwa 
przedsiębiorstwa. Były to Firma „EKO-GLOB” Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy,  
ul. Raciborska 34, która zajmowała się zbiórką odpadów komunalnych niesegregowanych, 
natomiast zbiórką odpadów opakowaniowych segregowanych zajmowała się Firma „Recykling-
Szkło” Dawid Reszel z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. Skrzyszowska 47b. 
 
2.7.2. Odpady ulegające biodegradacji. 

Największą grupę odpadów komunalnych stanowią właśnie odpady ulegające 
biodegradacji, ich udział w ogólnym bilansie odpadów wynosi prawie 60%.  
Wpływa na to fakt, Ŝe Gmina Godów jest gminą wiejską i to odpady kuchenne są podstawowym 
odpadem komunalnym w ogólnym strumieniu odpadów.  
Odpady te w znikomej części trafiają na składowiska odpadów komunalnych, poniewaŜ 
skarmiane są jako pasza dla zwierząt hodowlanych.  
 
2.7.3. Odpady zawierające azbest. 

Na terenie Gminy Godów przeprowadzono przegląd budynków mieszkalnych  
i gospodarczych pod kątem rodzaju pokrycia materiału dekarskiego. 
Łączna powierzchnia dachów wykonanych z eternitu wynosi 29,75 tyś. m2. Przyjmując, Ŝe 1m2 
eternitu waŜy średnio 16 kg, do unieszkodliwienia pozostaje około 476 Mg.  
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2.7.4. Odpady pochodzące z innych źródeł. 
 Na terenie Gminy Godów w ostatnich trzydziestu latach powstały dwa duŜe zwałowiska 
skały płonnej związane z wydobyciem i przeróbką węgla kamiennego przez kopalnię „1 Maja” 
obecnie juŜ nie istniejącej oraz przez kopalnię „JAS-MOS”. 
 Pierwsze z nich znajduje się w Krostoszowicach. Zajmuje obszar 39.87 ha i jest 
poddawane procesom rekultywacji poprzez nawiezienie ziemi i obsianie terenów trawą oraz 
obsadzenie młodymi drzewkami. Obecnie do rekultywacji pozostało około 1 ha terenów. 
 Drugie zlokalizowane jest w Skrzyszowie, zajmuje powierzchnię 77,10 ha. Składowisko 
to było eksploatowane przez dwie kopalnie, tj. Kopalnię „1 Maja” i kopalnię „JAS-MOS”. 
Tereny nie zostały jeszcze w pełni zrekultywowane, w przyszłości cały teren zwałowiska będzie 
obsadzony młodymi drzewami, gdyŜ został przyjęty leśny charakter zagospodarowania 
składowiska. 
 
2.7.5. Komunalne osady ściekowe. 

Podczas pracy oczyszczalni HALSON w Gołkowicach, będącej oczyszczalnią typu 
kontenerowego ze złoŜami tarczowymi powstaje odpad w postaci skratek oraz osadu ściekowego. 
Rocznie wytwarzanych jest około 4,0 Mg osadów. 
W chwili obecnej osady ściekowe wywoŜone są na składowisko odpadów komunalnych  
w Jastrzębiu Zdrój. 
 
2.7.6. Transport i przeładunek odpadów. 

Zebrane w Gminie Godów odpady komunalne przez Firmę „EKO-GLOB” były 
przewoŜone specjalistycznym transportem do odległego od Godowa  15 km Jastrzębia Zdroju, na 
Składowisko Odpadów Komunalnych prowadzone przez Firmę Confico-Poland Sp. z.o.o.  
Odpady segregowane zbierane przez Firmę „Recykling-Szkło” były transportowane do Firm 
zajmujących się recyklingiem, naleŜą do nich: 
a) plastik - firma „DREWNEX RECYCLING PLASTICS” Przemysław Miśkiewicz i S-ka , z/s 

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6, 
b) szkło – Górnośląska Agencja Handlowa „GAH” Sp. z o.o. z/s 40-315 Katowice,  

Al. Roździeńskiego 210 (na terenie Huty Szkła Orzesze), 
c) makulatura – Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o., ZESPÓŁ MAGAZYNÓW, 48-340 

Głuchołazy , ul. Gen. Andersa 32 
d) metale – F.H.U. „WOJAK” S.c. Wojak Grzegorz i GraŜyna, 44-300 Wodzisław Śl., ul. Św. 

Jadwigi 16. 
 
Przedsiębiorstwo EKO-GLOB prowadziło zbiórkę odpadów komunalnych dwa razy w miesiącu 
do pojemników o pojemności od 110 do 1100 l. Zbiórka odpadów odbywa się w wyznaczone 
dni. Firma „Recykling-Szkło” przeprowadzała zbiórkę odpadów segregowanych raz w miesiącu 
w kaŜdym sołectwie. 
 
2.7.7. Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Obecnie na terenie Gminy Godów nie istnieją Ŝadne instalacje do segregacji oraz odzysku 
odpadów komunalnych. Segregacja prowadzona jest selektywnie u „źródła” powstania odpadu, 
czyli najczęściej w gospodarstwach domowych. 
Surowce wtórne gromadzone są w plastikowych workach o pojemności 120 litrów. W workach  
o kolorze Ŝółtym zbierane są odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania metalowe,  
w workach w kolorze zielonym gromadzone są opakowania szklane, natomiast w workach  
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o kolorze niebieskim zbierana jest makulatura. Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęty 
jest obszar całej Gminy a worki są wydawane mieszkańcom bezpłatnie. Do końca roku 2006 
koszt zakupu worków ponosi Gmina korzystając równieŜ z dotacji Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zbiórką i wywozem surowców wtórnych zajmuje się 
Firma „Recykling-Szkło”, której właścicielem jest Dawid Reszel z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim. Wywóz odpadów z selektywnej zbiórki odbywa się raz w  miesiącu, w wyznaczony 
dzień, dla kaŜdego sołectwa w Gminie. 
 
2.7.8. Charakterystyka poszczególnych grup odpadów. 

 
Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na 
terenie gminy w latach 2004-2006 
Lata 2004 2005 2006 

Kod odpadu 20 03 01 

Nazwa odpadu Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Masa [Mg] 2992,52 2893,9 1833,31 

Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania 

Składowanie na składowisku Confico Poland Sp z o.o. w Jastrzębiu Zdrój oraz frakcje 
popiołowe, gruz i ziemia wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poŜwirowego  
w Godowie 

Kod odpadu 20 03 07 

Nazwa odpadu Odpady wielkogabarytowe 

Masa [Mg] 4,7 4,9 8,25 

Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania 

Zebrane odpady są składowane na składowisku odpadów komunalnych Confico Poland 
Sp. z o.o. w Jastrzebiu Zdrój 

 
Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006 
Lata 2004 2005 2006 

Kod odpadu 17 06 05 

Nazwa odpadu  Odpady konstrukcyjne zawierające azbest 

Masa [Mg] 37,62 27,6 26,26 

Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania 

Składowisko PPHU 
“KOMART”  
44-194 Knurów,  
ul. Szpitalna 7 

CHEMPOL Sp z o.o. Składowisko 
Odpadów Zawierających Azbest  
ul. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy  

Składowisko PPHU 
“KOMART”  
44-194 Knurów, 
ul. Szpitalna 7 

Kod odpadu 16 01 03 

Nazwa odpadu ZuŜyte opony 

Masa [Mg] - - 65,3 

Oznaczenie procesu 
unieszkodliwiania 

- - ERGUM – Krzysztof 
Rutkowski 
ul. Rabsztyńska 3/13 
32-310 Klucze 
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2.7.9. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie 
gminy w latach 2004-2006. 

Lata 2004 2005 2006 

Kod odpadu 15 01 07 

Nazwa odpadu  Odpady opakowaniowe ze szkła 

Masa odpadu [Mg] 134,23 177,049 153,73 

Masa odzysku [Mg] 119,86 171,70 153,73 

Oznaczenie procesu 
odzysku 

Zbiórka i transport do firmy: 
“EKOLAND”  
Mariola Studnic ul. Długa 19 
Zabełków 47-460 Chałupki 

Zbiórka i transport do firmy zajmującej się odzyskiem:  
Górnośląska Agencja Handlowa „GAH” Sp. z o.o. z/s 40-315 
Katowice, Al. Roździeńskiego 210 (na terenie Huty Szkła 
Orzesze), 

Kod odpadu 15 01 01 

Nazwa odpadu Odpady opakowaniowe z papieru i tektury 

Masa odpadu [Mg] 2,8 13,042 17,24 

Masa odzysku [Mg] 2,65 11,7 17,24 

Oznaczenie procesu 
odzysku 

Zbiórka i transport do firmy: 
“EKOLAND”  
Mariola Studnic ul. Długa 19 
Zabełków 47-460 Chałupki 

Zbiórka i transport odpadów do fimy zajmującej się odzyskiem: 
Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o., ZESPÓŁ 
MAGAZYNÓW, 48-340 Głuchołazy , ul. Gen. Andersa 32 

Kod odpadu 15 01 04 

Nazwa odpadu Odpady opakowaniowe z metali 

Masa odpadu [Mg] 29,75 6,84 6,93 

Masa odzysku [Mg] 28,1 6,84 6,93 

Oznaczenie procesu 
odzysku 

Zbiórka i transport do firmy: 
“EKOLAND”  
Mariola Studnic ul. Długa 19 
Zabełków 47-460 Chałupki 

Zbiórka i transport odpadów do firmy zajmującej się 
odzyskiem: 
F.H.U. „WOJAK” S.c. Wojak Grzegorz i GraŜyna, 44-300 
Wodzisław Śl., ul. Św. Jadwigi 16. 

Kod odpadu 15 01 02 

Nazwa odpadu Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

Masa odpadu [Mg] 33,88 129,941 127,27 

Masa odzysku [Mg] 28,44 102,585 100,6 

Oznaczenie procesu 
odzysku 

Zbiórka i transport do firmy: 
“EKOLAND”  
Mariola Studnic ul. Długa 19 
Zabełków 47-460 Chałupki 

Zbiórka i transport odpadów do firmy zajmującej się 
odzyskiem:  
„DREWNEX RECYCLING PLASTICS” Przemysław 
Mi śkiewicz i S-ka , z/s 42-520 Dąbrowa Górnicza,  
ul. Chemiczna 6, 
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2.8. Miasto Pszów 
 
2.8.1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom 

unieszkodliwiania na terenie gminy Pszów w latach 2004-2006. 
 2004r. 2006r. 

Kod 
odpadu 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

Masa [Mg] 
Oznaczenie 

procesu 
unieszkodliwiania 

10 01 01 4195,7 D1 8002,4 D1 
10 01 02 22637,5 D1 9360,1 D1 
17 04 05 78,2 D16 51,6 D16 
17 01 07 - - 20,0 D1 
17 02 03 - - 1,9 D16 
17 04 01 - - 0,2 D16 
16 02 13 0,003 D15 - - 
19 08 01 33,7 D2 - - 
19 08 02 4,6 D1 - - 

 
2.8.2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 

Składowisko odpadów znajduje się na terenie gminy Jastrzębie Zdrój i zarządzane jest przez 
firmę „Cofinko-Poland” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29.  
 
2.9. Gmina Marklowice 
 
2.9.1. Ilości i rodzaje powstających odpadów komunalnych. 
Zbieranie i wywóz odpadów. 
 Na terenie gminy od 2004 roku funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. W tych latach selektywna zbiórka odpadów prowadzona była przez firmy 
uprawnione do świadczenia tych usług. Gmina Marklowice podzielona jest na dwie części: 
północną i południową, dla których określony został harmonogram wywozu odpadów 
segregowanych. Wywóz odbywa się 1 raz w miesiącu. 
Odpady selektywnie gromadzone są w workach foliowych odpowiednio oznakowanych 
napisami: szkło, plastik. 
 
Ilość zawartych umów dot. wywozu odpadów selektywnie zbieranych w latach 2004-2006. 

Ilość zawartych umów Lp. Firma  
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

1 Global Service 9 1 1 

2 Naprzód 50 50 72 

3 SKM 3 10 6 

4 PUK 917 945 969 

5 Transgór 0 0 0 

Razem: 979 1006 1048 
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Rodzaj i ilość zebranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w latach 2004-2006 na terenie 
gminy. 

Rodzaj i ilość zebranych odpadów pochodzących  
z selektywnej zbiórki w latach 2004-2006 [Mg] 

 2004 2005 2006 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

9,100 13,005 36,460 

SZKŁO 26,660 37,940 75,175 

RAZEM 35,760 50,945 
 

111,635 
 

 
Ilość zebranych odpadów komunalnych w latach 

2004-2006 [Mg] 
 

 2004 2005 2006 

ODPADY  
KOMUNALNE 

496,1 369,13 190,27 

RAZEM 496,1 369,13 190,27 

 
Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów komunalnych na terenie Marklowic w latach 2004-
2006 
Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres siedziby 
1. SłuŜby Komunalne Miasta Wodzisław Śl. ul. Marklowicka  21 
2. GLOBAL SERVICES Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. Mszana            ul. Moszczeńska 27 
3. NAPRZÓD Sp. z o.o. Rydułtowy       ul. Raciborska 144b 
4. PUK  Sp. z o.o. Ruda Śląska Ruda Sl.           ul. Kokotek 33  
5. "Transgór" Sp. z o.o.  Rybnik             ul. Jankowicka 9 
 

Przedsiębiorstwa te zbierają równieŜ mieszane odpady komunalne, które przekazywane są 
na składowiska m.in.: EKO Sp. z o.o. w Rybniku. Firma ta posiada linię sortowniczą oraz sito, 
gdzie zmieszane odpady podlegają segregacji, a następnie zostają odpowiednio 
zagospodarowane. W 2006 roku wywieziono 190,27 Mg mieszanych odpadów komunalnych.  
 
2.9.2. Odpady wielkogabarytowe. 
 Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym kaŜdego roku prowadzone były akcje 
zbierania odpadów wielkogabarytowych. Akcje te odbywają się według wcześniej ustalonego 
harmonogramu i przeprowadzane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rudy 
Śląskiej. Odpady trafiają na składowisko odpadów COFINCO w Jastrzębiu Zdroju. 
Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych latach przedstawia poniŜsza 
tabela. 
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Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych w latach 2004-2006 
ILO ŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (Mg) 

2004 2005 2006 
14 16 7,6 

 
  
2.9.3. Odpady zawierające azbest. 
 W roku 2007 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 8 000 zł na realizację tego zadania. Do dnia 
15.10.2006 roku złoŜono 12 wniosków mieszkańców o dofinansowanie do utylizacji azbestu 
planowanej do realizacji w 2007 r. 
 
2.9.4. Osady ściekowe. 

Według stanu na dzień 31.12.2006 r.  długość sieci kanalizacji sanitarnej – 3,41 km. 
Obecnie ścieki 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. 
 
3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym. 

 
Na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowanych jest 9 266 podmiotów gospodarczych  

z czego 8 964 w sektorze prywatnym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
stanowią 84,3% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sektorze prywatnym. 

Struktura zatrudnienia na terenie powiatu wodzisławskiego. 
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Z powyŜszych danych wynika, Ŝe większość mieszkańców zatrudniona jest w przemyśle. Na 
terenie powiatu wodzisławskiego przewaŜa przemysł wydobywczy, produkcyjno-rzemieślniczy 
oraz handlowo-usługowy. W związku z tym na obszarze powiatu przewaŜać będą odpady 
pochodzące właśnie z powyŜszych działalności. 
Z dostępnych danych wynika, Ŝe odpady z sektora gospodarczego, wytwarzane na terenie 
powiatu wodzisławskiego, przekazywane są specjalistycznym firmom prowadzącym transport 
oraz odzysk. Z oficjalnych danych wynika, Ŝe 100% odpadów poddawanych jest odzyskowi.  
Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących ilości i rodzaju odpadów wytworzonych  
w sektorze gospodarczym, w niniejszym rozdziale oparto się na informacjach zawartych w Planie 
Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego a takŜe zezwoleniach i pozwoleniach 
wydanych przez Starostę Wodzisławskiego. 
 
3.1. Odpady inne niŜ niebezpieczne – stan aktualny. 

Główne grupy odpadów innych niŜ niebezpieczne wytwarzanych w powiecie 
wodzisławskim przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Główne grupy odpadów innych niŜ niebezpieczne wytworzonych na terenie powiatu wodzisławskiego 
KOD 
ODPADU 

RODZAJ ODPADU 

01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej 
i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 

01 04 07 Odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla 
01  04  08 Odpady z flotacji węgla 
10 Odpady z procesów termicznych 
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw 
10 01 01 śuŜle  
10 01 02 Popioły lotne z węgla kamiennego 

17 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej 

17 04 05 śelazo i stal 
 
3.2. Odpady z przemysłu wydobywczego. 
 

Głównym źródłem wytwarzania odpadów tej grupy jest górnictwo i przeróbka węgla 
kamiennego. Na obszarze powiatu wodzisławskiego zlokalizowane są dwie kopalnie węgla 
kamiennego: 
− KWK  „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, 
− KWK  „Marcel” w Radlinie. 
 
Odpady z przemysłu wydobywczego wytworzone w powiecie wodzisławskim [tys. Mg] 

ODPADY WYTWORZONE 
W CIĄGU ROKU [tys. Mg] 

KOD 
ODPADU 

NAZWA ODPADU 
ogółem wykorzystane 

01  04  12 
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin 

2 992,2 2 992,2 

01  04  81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla 268,7 268,7 
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3.3. Odpady z przemysłu energetycznego. 
Są to głównie odpady z procesów termicznych - odpady z elektrowni i innych zakładów 

energetycznego spalania paliw - podgrupa 10 01. 
Odpady takie 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. 
Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z przemysłu energetycznego na terenie powiatu 
przedstawia tabela. 
 
Odpady z sektora energetycznego wytworzone na terenie powiatu wodzisławskiego [tys. Mg]  

ODPADY WYTWORZONE 
W CIĄGU ROKU [tys. Mg] 

KOD 
ODPADU 

NAZWA ODPADU 
ogółem wykorzystane 

10 01 01 śuŜle  11,1 11,1 
10 01 02 Popioły lotne z węgla kamiennego 38,3 38,3 
 
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. 
 
3.4. Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego. 

Są to głównie odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 
i infrastruktury drogowej.  
Odpady budowlane stanowią mieszaninę róŜnych materiałów, w której udział poszczególnych 
składników moŜe się róŜnić w zaleŜności od rodzaju budowanych, remontowanych lub 
wyburzonych obiektów, a takŜe stosowanych technologii. 
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. 
 
3.5. Odpady z przemysłu rolno-spoŜywczego. 

Są to odpady z zakładów przetwórczych, np. zakłady cukrownicze, warzywno-owocowe, 
mięsne, mleczarskie. 
Do odpadów z przemysłu rolno-spoŜywczego zaliczamy: 
− odpady z produkcji podstawowej; 
W tej podgrupie przewaŜają odchody zwierzęce oraz odpadowa masa roślinna, odpadowa tkanka 
zwierzęca i padlina. Wymienione odpady, ze względu na swój skład i właściwości są 
wykorzystywane jako pasze, nawóz organiczny lub czynnik strukturotwórczy do produkcji 
kompostów. Do odpadów produkcji podstawowej moŜna równieŜ zaliczyć odpady z przemysłu 
mięsnego w tym drobiarskiego. Takie odpady najczęściej wykorzystywane są jako pasza lub teŜ 
kompostowane i składowane; 
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− odpady z przemysłu utylizacyjnego; 
Zaliczamy tutaj głównie odpady pochodzenia zwierzęcego powstające w produkcji  
i przetwórstwa mięsa. Z tych odpadów wytwarzane są mączki mięsno-kostne oraz tłuszcze 
techniczne. Aktualnie panuje zakaz stosowania mączek w Ŝywieniu zwierząt hodowlanych  
za wyjątkiem zwierząt futerkowych; 
− odpady z przemysłu owocowo-warzywnego; 
Źródłami powstawania tych odpadów są zakłady produkujące Ŝywność dla ludzi, pasze dla 
zwierząt, przechowalnie Ŝywności i pasz roślinnych oraz zwierzęcych surowców słuŜących do 
ich produkcji, punkty dystrybucji Ŝywności i pasz, zakłady zbiorowego Ŝywienia, nierolnicze 
gospodarstwa domowe itp.; 
Odpady z przemysłu owocowo-warzywnego są w 90% sprzedawane jako surowiec do produkcji; 
− odpady z przemysłu cukrowniczego; 
Odpady z sektora cukrowniczego powstają okresowo, ze względu na kampanijny charakter 
produkcji cukrowniczej. Głównymi odpadami są wysłodki oraz osady z mycia i czyszczenia 
buraków cukrowych. Odpady z przemysłu cukrowniczego stanowią 20-30% masy zuŜytych 
buraków cukrowych. 
 
3.6. Obiekty oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niŜ 

niebezpieczne z sektora gospodarczego. 
Powiat wodzisławski nie posiada własnego czynnego składowiska odpadów 

przemysłowych innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 
 
3.7. Odpady niebezpieczne – stan aktualny. 

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 
UNIESZKODLIWIONE 
BEZ SKŁADOWANIA SKŁADOWANE 

Powiat 
wodzisławski 376 1 316 61 0 

 
 
3.8. Obiekty oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  

z sektora gospodarczego. 
Na terenie powiatu zlokalizowana jest funkcjonująca instalacja do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
Jest to „APARCO” S.C. – demontaŜ urządzeń ochrony dróg oddechowych – p. Andrzej Lewoń, 
p. Jerzy Krótki, p. Jerzy Rduch, p. Marian Środoń. Instalacja znajduje się w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Marklowickiej 3.  
Charakterystyka instalacji: 
− zakres działalności: demontaŜ zuŜytych pochłaniaczy pochodzących z aparatów ratowniczych 
i aparatów ucieczkowych stosowanych w górnictwie węglowym. 



 40 

− moc przerobowa: 40 [Mg/rok]. 
− postępowanie: wydzielony z pochłaniaczy wodorotlenek sodu i wodorotlenek wapnia 
przekazywany jest do wykorzystania odbiorcom zewnętrznym. 
 
3.9. 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 posiada około 40 podmiotów gospodarczych. 
 
3.10. 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 posiada około 60 podmiotów gospodarczych. 
 
3.11. Prognoza wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym. 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym w okresie 
perspektywicznym do roku 2015 jest trudna do oszacowania. Wynika to ze ścisłego powiązania 
ze stanem gospodarki na terenie powiatu i całego kraju. ZałoŜono, Ŝe w okresie 
perspektywicznym ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne 
będzie się kształtować na poziomie lat 2002-2003. W okresie perspektywicznym nastąpi jedynie 
zmiana niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie powiatu. Związane to będzie  
z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, zmianą niektórych gałęzi produkcji 
oraz zmianą technologii stosowanych w chwili obecnej. 
 
3.12. Odpady inne niŜ niebezpieczne. 

Fakt, Ŝe w powiecie dominuje przemysł wydobywczy, sprawia, iŜ w perspektywicznym 
okresie nadal będzie on głównym i dominującym źródłem odpadów przemysłowych w regionie.  
Aktualnie górnictwo węgla kamiennego jest w stanie restrukturyzacji związanej między innymi  
z dostosowaniem wydobycia węgla do realnych potrzeb rynkowych. W najbliŜszych latach 
nastąpi jednak zmniejszenie energochłonności gospodarki, a co za tym idzie, ograniczenie 
wydobycia węgla kamiennego. Natomiast ilość wytwarzanych odpadów jest wprost 
proporcjonalna do wielkości eksploatacji. Analizując powyŜsze prognozy moŜna przewidywać 
stopniowe zmniejszanie się ilości powstających odpadów z przemysłu wydobywczego, jednakŜe 
ilość wytwarzanych odpadów nie wpłynie w istotny sposób na ich jakość. W ogólnym bilansie 
odpadów górniczych dominować będą przede wszystkim odpady ze wzbogacania węgla. 
W okresie perspektywicznym nastąpi równieŜ wzrost odzysku odpadów z wydobycia węgla 
kamiennego zdeponowanych na składowiskach. Będą to głównie muły węglowe do 
współspalania w zakładach energetycznych, odpady przeróbcze do robót inŜynieryjnych, w tym 
dla potrzeb drogownictwa. 
 
Analizując problematykę związaną z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w sektorze 
gospodarczym stwierdzić naleŜy, iŜ podmioty gospodarcze w większości przypadków mają 
uregulowany stan formalno-prawny w zakresie uzyskania odpowiednich zezwoleń. Stąd teŜ, 
naleŜy wnioskować, iŜ na etapie wydawania decyzji administracyjnych przez Starostę 
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Wodzisławskiego odbywa się nadzór nad ilością odpadów przekazywanych do procesów 
odzysku i unieszkodliwienia. 
 
 
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 
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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 

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 przy opiniowaniu gminnych planów gospodarki 
odpadami zwrócono 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.  
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Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego przyznawał od 2000 r. gminom dotacje na rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów. 
W 2005 r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął uchwałę o udzieleniu w roku 2005 dotacji  
ze środków PFOŚiGW gminom Powiatu Wodzisławskiego na realizację tego zadania  
pn. ”Selektywna zbiórka odpadów” – w wysokości: 
Gmina Godów: 10 000 zł 
Gmina Lubomia: 10 000 zł 
Gmina Gorzyce: 32 000 zł 
Gmina Mszana: 10 000 zł 
Miasto Wodzisław Śl.: 40 000 zł 
Miasto Pszów: 20 000 zł 
Miasto Radlin:  10 000 zł 
W 2006 i 2007 r. gminy oraz zarząd powiatu odstąpiły od przyznawania środków na realizację 
selektywnej zbiórki odpadów, wykonywanej przez firmy prowadzące działalność w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych, gdyŜ odpady selektywnie zbierane stały się towarem 
przynoszącym zysk. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 
 Na terenie Miasta Wodzisław Śl. od wielu lat funkcjonuje system zorganizowanego 
zbierania odpadów. W chwili obecnej na terenie miasta w budownictwie wielomieszkaniowym 
wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem zbierania i wywozu odpadów 
komunalnych. Na terenach zabudowy jednorodzinnej ok. 85% mieszkańców posiada podpisane 
umowy z uprawnionymi przedsiębiorstwami na wywóz odpadów komunalnych.  
 Od roku 2001 r. sukcesywnie kontynuuje się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 
W latach 2004-2005 działania w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów finansowane 
były ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  
z budŜetu Miasta Wodzisławia Śl. Koszt zrealizowanych działań to ok. 148.000 zł. 
Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do roku 2006 wiązał się z budową 
hali na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta oraz zakupem linii sortowniczej przeznaczonej 
do segregacji odpadów. W latach 2005-2006 zakupiono 160 pojemników (40 gniazd) typu dzwon 
do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały rozmieszczone w róŜnych punktach miasta na 
terenach zabudowy wielorodzinnej. Ponadto zakupiony został Ŝuraw HDS, koparko-ładowarka 
JCB wyposaŜona w przystawkę tzw. młota wyburzeniowego, kruszarka Rubble Master RM60 
wraz z przesiewaczem wstępnym. Koszt poniesionych nakładów wyniósł ok. 3.256.988,00 zł. 
 
Gmina Gorzyce 
 Selektywna zbiórka jest sukcesywnie udoskonalana. Odpady opakowaniowe odbierane są 
łącznie z odpadami z metali, szkła i tworzyw sztucznych. Rozwojowi podlega równieŜ sposób 
transportu do miejsc odzysku i recyklingu. Rozwój zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych, 
metali i szkła – udoskonalanie systemu. 
Osiągnięto stopień odzysku zaplanowany w działaniach dotyczących odpadów 
wielkogabarytowych. Nie osiągnięto zaplanowanego stopnia odzysku odpadów niebezpiecznych 
(prawdopodobnie z powodu usuwania tych odpadów przez mieszkańców łącznie ze zmieszanymi 
odpadami). Brak danych dotyczących ilości wytworzonych i oddanych do odzysku odpadów 
ulegających biodegradacji (mieszkańcy wykorzystują te odpady we własnym zakresie bez 
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określania ich ilości) oraz odpadów budowlanych (uŜywane do celów budowlanych i utwardzania 
terenu oraz usuwane bezpośrednio na składowiska gruzu bez określania ich ilości). 
 
Miasto Radlin 

Na terenie gminy Radlin wdroŜono nowy system gospodarki odpadami. Wydane zostały 
nowe zezwolenia dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie złoŜonych wniosków o zmianę lub 
wydanie nowego zezwolenia. Właściciele nieruchomości zawierają umowy z przedsiębiorcami, 
którzy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązani są odebrać odpady 
komunalne łącznie z odpadami zbieranymi selektywnie, wydzielonymi ze strumienia odpadów 
komunalnych wytworzonymi na terenie nieruchomości jak:  
- opakowania z papieru i tektury, 
- opakowania ze szkła kolorowego, 
- opakowania ze szkła bezbarwnego, 
- opakowania z tworzyw sztucznych i metali, 
- odpady biodegradowalne, 
- odpady niebezpieczne, 
- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady z remontów. 
Prowadzona jest ewidencja umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami 
posiadającymi aktualne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie miasta Radlin, w celu przeprowadzania okresowych kontroli. 
DołoŜono wszelkich starań by objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 
odbioru odpadów komunalnych, jednak w ewidencji umów zarejestrowanych jest 1630 umów na 
wywóz odpadów komunalnych, podczas gdy na terenie miasta Radlin zlokalizowanych jest  
ok. 2200 posesji. W związku z zaistniałym faktem miejscowa StraŜ Miejska na bieŜąco 
przeprowadza kontrole, co ma na celu zobowiązanie pozostałych mieszkańców do zawarcia 
przedmiotowych umów. 
Od roku 2001 na terenie Miasta Radlin prowadzi się segregację odpadów. Zbiórka odpadów 
selektywnych prowadzona jest w systemie workowym. Zarówno dystrybucja worków, jak  
i zbieranie do końca roku 2006 były prowadzone przez miejscowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej a jeszcze wcześniej przez Zakład Usług i Higieny Komunalnej z siedzibą  
w Raciborzu oraz przez przedsiębiorstwo „Jumbo Express” Sp. z o.o. z siedzibą w Połomi.  
W związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedmiotowe 
obowiązki przejęli przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radlin. 
 
Miasto Rydułtowy 
 Rada Miasta uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Rydułtowy (uchwała nr. XLVII /37/1/06 oraz uchwała nr. LII/402/06).  

 W regulaminie określono rodzaje odpadów komunalnych, które właściciele nieruchomości są 
zobowiązani zbierać selektywnie: 

• opakowania ze szkła białego i kolorowego,  
• opakowania z papieru i tektury,  
• opakowania z tworzyw sztucznych,  
• opakowania z metali,  
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• odpady niebezpieczne,  
• odpady biodegradowalne,  
• odpady wielkogabarytowe. 

 Regulamin określa teŜ rodzaje pojemników (110 l, 240 l, 1100 l) jakie właściciele nieruchomości 
obowiązani są stosować oraz minimalną częstotliwość (1 raz na 2 m-ce z budynków 
jednorodzinnych, 1 raz w m-cu z budynków wielorodzinnych,) z jaką właściciel nieruchomości 
obowiązany jest pozbyć się odpadów komunalnych. 

 Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zgodnie z wymogiem ustawowym, w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego 
miesiąca, sporządzają i przekazują Burmistrzowi Miasta wykaz właścicieli nieruchomości,  
z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu 
lub wygasły. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości. 
 
Gmina Mszana 
 Na terenie gminy obowiązuje system segregacji odpadów od 1998 roku. Na początku było 
to 15 punktów zbiorczych odpadów na terenie gminy. W 2000 roku gmina wprowadziła 
workowy system segregacji odpadów, w wyniku czego segregacja została poszerzona o odpady 
typu plastik, puszki i szkło.  
Zbiórka papieru w gminie odbywa się poprzez specjalnie wydzielone do tego pojemniki, 
ustawione obok szkół oraz Urzędu Gminy. Prócz cyklicznego wywoŜenia odpadów komunalnych 
na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Częstotliwość akcji 
wywozu odpadów wielkogabarytowych uzaleŜniona jest od potrzeb mieszkańców ( co 2 lata ). 

27 marca 2006 r. Rada Gminy w Mszanie uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Mszana”, który wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 r. Z dniem 
wejścia w Ŝycie nowego regulaminu selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poszerzono  
o odpady biodegradowalne, niebezpieczne, papier i tektura wraz z tekstyliami i metalami, 
wielkogabaryty, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z bieŜących 
remontów. Przedsiębiorcy, zobligowani zostali do kompleksowej obsługi mieszkańców gminy  
w zakresie odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych powstających  
w gospodarstwach domowych oraz do uzyskania dopuszczalnego do składowania poziomu 
odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenia masy tychŜe odpadów przekazywanych na 
składowiska odpadów.  
 
Gmina Lubomia 

Na terenie Gminy Lubomia nie wdroŜono nowego systemu gospodarki odpadami – 
prowadzona jest kontynuacja i wdraŜanie funkcjonującego na terenie Gminy Lubomia systemu 
gospodarki odpadami określanego jako „umowny” (kontraktowy); charakterystyczne cechy 
istniejącego od ok. 2000 r. systemu: 
- gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona przez przedsiębiorców posiadających 
stosowne zezwolenie, 
- system segregacji odpadów komunalnych „u źródła”; dla Gminy Lubomia, w zabudowie 
jednorodzinnej kontynuowany jest dotychczasowy system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oparty na systemie workowym (dla odpadów typu: szkło, papier, plastik, metal), 
rozwiązaniem dla selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest kontynuacja 
dotychczasowego systemu opartego na tzw. „wystawce” wg załoŜonego harmonogramu lub 
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indywidualnych zleceniach; w wielorodzinnej zabudowie oraz w pobliŜu sklepów i innych 
obiektów odwiedzanych przez większość mieszkańców, w miejscach lokalizacji pojemników na 
odpady zmieszane, ustawiane są specjalnie oznakowane pojemniki na odpady segregowane 
(makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) - odpady zebrane selektywnie, tak jak do tej pory 
są wywoŜone poza teren Gminy w celu ich odzysku. 
Kontynuacja selektywnej zbiórki szkła i plastyku wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych - od 2001 roku na całym terenie Gminy Lubomia obowiązuje system segregacji 
odpadów; selektywna zbiórka jest prowadzona z wykorzystaniem systemu workowego,  
tzn. mieszkańcom gminy (w zabudowie jednorodzinnej) są dostarczane worki o pojemności 60 l 
w określonych kolorach, w których zbierane są selektywnie poszczególne frakcje odpadów 
komunalnych, a następnie okresowo odbierane (1 raz w miesiącu wg określonego wcześniej 
harmonogramu) przez firmy przewozowe zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych: 
- szkło – worki w kolorze zielonym 
- plastik – worki w kolorze Ŝółtym 
- aluminium (puszki) – worki w kolorze czerwonym 
W 2004 roku rozszerzono selektywną zbiórkę o kolejną frakcję – papier (brak efektów). 
Ilość zebranych odpadów selektywnie zbieranych: 
2004 rok – 24 Mg plastyk, 50 Mg papier 
2005 rok – 25 Mg plastyk, 48,5 Mg szkło 
2006 rok – 14,67 Mg plastyk, 39,23 Mg szkło. 
 
Gmina Godów 

W Gminie Godów funkcjonują dwa systemy zbiórki odpadów komunalnych. Pierwszy z nich 
obejmuje odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych 
zawartych pomiędzy operatorem i wytwórcą. Koszt wywozu odpadów w całości pokrywa 
wytwórca. Z danych uzyskanych z urzędu gminy wynika, Ŝe tylko 36% gospodarstw domowych 
jest objętych tym systemem wywozu odpadów. Drugi system obejmuje zbiórkę wybranych 
surowców wtórnych, takich jak: opakowania szklane, papier, opakowania z tworzyw sztucznych 
oraz opakowania metalowe. Odpady są gromadzone na terenie posesji indywidualnych 
gospodarstw w foliowych workach a następnie przekazywane przewoźnikowi. System ten 
wprowadzono parę lat temu w Gminie Godów i moŜna powiedzieć, Ŝe się sprawdził. Obecnie 
jego efektywność jest duŜa, jedynie poziom odzysku papieru jest znikomy. 
Jednak wprowadzenie dwóch systemów wywozu odpadów sprawiało pewne problemy, wytwórcy 
odpadów nie związani z operatorem umowami na wywóz odpadów uczestniczyli w drugim 
systemie, tylko okazjonalnie korzystając z pierwszego systemu w przypadku nagromadzenia 
odpadów trudnych do usunięcia we własnym zakresie, np. odpady wielkogabarytowe, tj. fotele, 
tapczany, dywany, odpady gumowe. 
W latach 2004-2006 koszty związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów ponosiła 
gmina (zakup worków na szkło, plastik, makulaturę, metale). W roku 2006 nie dokonywano 
Ŝadnych zakupów worków gdyŜ korzystano z rezerw z lat ubiegłych. 
Od roku 2007 całkowity koszt zakupu worków ponosi przedsiębiorca prowadzący zbiórkę na 
danym terenie.  
Koszty wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych ponoszą w całości mieszkańcy 
gminy. Jednak koszty te moŜna obniŜyć, poprzez realizację segregacji odpadów i w ten sposób 
otrzymując zniŜki u przewoźnika odpadów. Właściciel posesji obniŜa swoje koszty wywozu  
i tym samym zmniejsza ilość powstających w własnym gospodarstwie domowym odpadów. 
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Miasto Pszów 
W mieście Pszów został wdroŜony system selektywnej zbiórki odpadów i funkcjonuje 
prawidłowo przynosząc oczekiwane efekty w zakresie ilości odpadów przekazywanych do 
odzysku i unieszkodliwiania. 
 
Gmina Marklowice 
 Na terenie gminy Marklowice od wielu lat funkcjonuje system zorganizowanego 
zbierania odpadów. W chwili obecnej na terenie gminy wszyscy mieszkańcy objęci są 
zorganizowanym systemem zbierania  i wywozu odpadów komunalnych. 
Od roku 2004 r. sukcesywnie kontynuuje się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.  
W latach 2004-2005 działania w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów finansowane 
były ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  
z budŜetu Gminy Marklowice. 
 
 
4.2. Zorganizowanie na terenie gmin i miast punktów odbioru odpadów 

niebezpiezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 
 W 2006 roku na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego został 
utworzony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W tym celu ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zakupione pojemniki na 
zuŜyte baterie, 3 sztuki zbiorników na przepracowany olej o łącznej pojemności 600 l oraz 
pojemnik na zuŜyte świetlówki. Przygotowano takŜe pojemniki m.in. na opakowania po farbach  
i lakierach. 
Dotychczasowy koszt tworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wyniósł 
ok. 10.000 zł. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, a ww. odpady 
niebezpieczne przyjmowane są od mieszkańców miasta nieodpłatnie. 
 
Gmina Gorzyce 
 Kontynuowanie prowadzenia systemu zbiórki zuŜytych baterii oraz rozpoczęto prace nad 
stworzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 
Wybudowanie GPZON zwiększy stopień pozyskania z odpadów - olejów, baterii i akumulatorów 
oraz odpadów pestycydowych. Ponadto baterie zbierane są w szkołach, a informacje o tym są 
szeroko ogłaszane. 
 
Miasto Radlin 
 Nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład 
odpadów komunalnych. Dotychczas odpady komunalne zawierające odpady niebezpieczne 
kierowano na składowisko odpadów. 
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Miasto Rydułtowy 
 Wprowadzono zbiórkę baterii w szkołach (w dwóch szkołach równieŜ tonerów i puszek), 
utworzono Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych na terenie ZGK. 
 
Gmina Mszana 
Do dnia 31.12.2006 r. nie przeprowadzono na terenie gminy zbiórki przedmiotowych odpadów. 
 
Gmina Lubomia 

Dla Gminy Lubomia nie przewidziano budowy GPZON – w ramach zadania 
„Zorganizowanie na terenie Gminy sieci punktów odbioru odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych” przewidziano zakup 7 zestawów 
specjalistycznych kontenerów na odpady niebezpieczne i rozstawienie ich w formie gniazd  
w kaŜdym z sołectw – zadanie to jest w trakcie realizacji. 
 
Gmina Godów 

W gminie Godów do końca roku 2006 r. nie była przeprowadzana selektywna zbiórka 
odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te 
były składowane na wysypisku razem z pozostałymi odpadami komunalnymi. 
W zakresie prowadzenia zbiórki zuŜytych baterii, bardzo dobrze wykazują się niektóre szkoły 
podstawowe i gimnazja, w których od paru lat prowadzona jest akcja zbierania zuŜytych baterii. 
Ten sposób zbierania baterii jest najbardziej efektywnym, gdyŜ to właśnie młodzieŜ szkolną 
najłatwiej przekonać do sensowności przeprowadzenia takich akcji. 
W planie Gospodarki odpadami dla Gminy Godów znajduje się zapis mówiący o budowie 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, jednak prace związane z budową takiego 
punktu nie zostały rozpoczęte do dnia dzisiejszego. 
W roku 2007 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie prowadzenia zbiórki 
odpadów komunalnych w Gminie Godów zostali zobowiązani w zezwoleniu na prowadzenie 
takiej działalności w Gminie Godów, do prowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych  
w sposób selektywny. 
 
Miasto Pszów 

Zorganizowanie i eksploatacja na terenie Miasta Gminnego Punktu Odbioru Odpadów 
Niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (budowa obiektu, zakup 
specjalistycznych pojemników, zatrudnienie personelu, eksploatacja obiektu) nie zostało 
zrealizowane. 
 
Gmina Marklowice 

Gmina Marklowice w pierwszym rzędzie podjęła działania zmierzające do likwidacji 
azbestu zgodnie z "Krajowym Programem Likwidacji Azbestu", który przewiduje usunięcie 
wyrobów azbestowych do 2032 roku.  
Od 2004 roku gmina prowadzi akcję dofinansowania do wymiany azbestowych pokryć 
dachowych. Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot 
gospodarczy wybrany przez gminę Marklowice. 
 W roku 2007 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 8 000 zł na realizację tego zadania. Do dnia 
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15.10.2006 roku złoŜono 12 wniosków mieszkańców o dofinansowanie do utylizacji azbestu 
planowanej do realizacji w 2007 r. 
 Ponadto, na bieŜąco odbywa się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy 
Marklowice zbiórce surowców wtórnych w tym odpadów niebezpiecznych (baterie, taśmy  
i kardrige z drukarek).  
 
 
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 są dane w prowadzonym rejestrze (publiczny dostęp do 

informacji), określającym nazwę podmiotu, rodzaj zezwolenia, nr decyzji oraz zakres 
przedmiotowy wniosku, tworzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058). 
Ponadto w zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska przewidziano poszerzenie zakresu 
udostępniania informacji o środowisku poprzez wprowadzenie obowiązku elektronicznego 
udostępniania informacji i umieszczanie ich na stronach internetowych. Prowadzony jest zatem 
publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, spełniającej 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. 
Podobnie odbywa się realizacja tego zadania w Gminach Powiatu Wodzisławskiego, 
wykorzystujących przesyłane przez Starostę Wodzisławskiego decyzje, uzupełniając pozyskane 
dane zezwoleniami na odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości od mieszkańców. 
 
 
 
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. 

 
 W chwili obecnej, na podstawie danych zebranych w Gminach Powiatu Wodzisławskiego 
stwierdzono, Ŝe zadanie nie jest realizowane. Uregulowany stan w zakresie właściwego 
gospodarowania wytwarzanymi odpadami posiadają apteki zlokalizowane na terenie gmin i miast 
powiatu, w większości odbierające przeterminowane leki od mieszkańców. 
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4.5. Wybudowanie stacji odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 
 W 2006 roku na terenie naleŜącym do SłuŜb Komunalnych Miasta wybudowano halę oraz 
zakupiono linię sortowniczą równieŜ 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 ośmio-stanowiskowa, 
• 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. 
 
Miasto Rydułtowy 
W I etapie utworzono GPZON przy ul. Raciborskiej 150 (siedziba ZGK). 
 
 
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 
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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 powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli juŜ 
powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, 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 zagadnienia 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 wśród gmin ankiety ustalono, iŜ wszystkie gminy uczestniczą  
w mniejszym lub większym stopniu w realizacji tegoŜ zadania poprzez organizację konkursów 
ekologicznych w szkołach, akcji „Sprzątania świata”, gminnych gazetek informacyjnych oraz 
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 planie przychodów i wydatków PFOŚiGW na takŜe zarezerwowano środki na ten cel: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia (np. „Sprzątanie świata”, konkursy ekologiczne) – 10 000 zł, 
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł. 
W czerwcu 2006 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
Wodzisławiu Śl. przeprowadzili szereg szkoleń w zakresie w/w tematyki w Zespole Szkół 
Zawodowych przy ul. Gałczyńskiego 1, Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz 
Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Szkolnej 1. W sumie na przedmiotowe wykłady 
poświęcono 16 godzin lekcyjnych.  
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, 
- 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, 
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- 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. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach na 
terenie gminy Wodzisław Śl. w latach 2004-2006: 
1) zajęcia pozalekcyjne ekologiczne, w ramach których funkcjonują koła ekologiczne oraz 
ścieŜki ekologiczne – w szkołach podstawowych i gimnazjach: 

Zestawienie przeprowadzonych zajęć ekologicznych w latach 2004-2006, dofinansowanych  
z GFOŚiGW. 

Lata Liczba godzin zajęć 
 pozalekcyjnych Koszt (zł) 

2004 1188 20.196 

2005 705 11.985 

2006 1101 18.717 

 
2) udział wszystkich uczniów (13 szkół podstawowych i 4 gimnazja) w: 

• corocznej akcji „Sprzątanie świata” w miesiącu wrześniu, 
• w obchodach „Dnia Ziemi” w dniu 22 kwietnia kaŜdego roku (apele, wystawy, konkursy, 

przedstawienia), 
• akcji dokarmiania zwierząt, 

3) organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej m.in.  
• wewnątrzszkolne konkursy ekologiczne organizowane we wszystkich szkołach, 
• Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych -  

SP 2, 
• Rejonowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I-III – SP 5, 
• Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów gimnazjów – Gimnazjum nr 3, 

4) realizacja programów ekologicznych: 
• Realizacja Programu Ekologicznego „Ziemia to jedyny przyjazny nam świat, który znam” 

przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekologicznym oraz Fundacją „Green”  
(w ramach tego programu przeprowadza się badania biologiczne i częściowo chemiczne 
wód w rzekach) – Gimnazjum nr 1, 

• Program „Szlakami miejsc kultu religijnego” – wycieczki rowerowe po regionie – 
Gimnazjum Nr 1, 
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• Program organizacji „Pro-Natura” polegający na ochronie cennych miejsc rozrodu płazów 
pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro-Natura” i Działu Przyrody Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu – Gimnazjum Nr 1, 

• od marca 2004 roku realizowana jest innowacja edukacyjna z zakresu ekologii 
zatwierdzona przez kuratorium oświaty, 

• Gimnazjum nr 1 zostało zakwalifikowane do Programu „Zielony Certyfikat”, 
• od roku szkolnego 2005/06 realizowany jest Program Inicjatywy Wspólnotowej 

INNTERREG III A CZECHY – POLSKA „Krajobraz za szkołą” przy współpracy ze 
szkołami czeskimi, 

• realizacja programu „Zielony Certyfikat” pod patronatem Fundacji Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Warszawie, 

• Program ratowania kasztanowców – Gimnazjum Nr 1, 
5) wyjazd uczniów na „zielone szkoły” z realizacją programów ekologicznych. 
 
 Miasto Wodzisław Śl. opracowało i rozprowadziło na terenie gminy ok. 3000 sztuk ulotek 
informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. Koszt wydruku w wysokości 730 zł 
pokryty został ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ponadto edukacja ekologiczna na bieŜąco odbywa się w szkołach na terenie gminy Wodzisław 
Śl. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów biorą udział w zbiórce surowców wtórnych 
(makulatura, puszki, baterie, taśmy i kardrige z drukarek).  
W ramach programu Sokrates-Comenius w SP 17 realizowano projekt pn. „Dzieci Europy dla 
środowiska: przetwarzanie i tworzenie z surowców wtórnych” przy współpracy z 5 szkołami 
partnerskimi z Europy (Grecja, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Włochy). W 2005 roku SP 17 
gościła uczniów i nauczycieli z 5 państw partnerskich realizujących Program Ekologiczny  
„Z ekologią za pan brat”. 
 
 
Gmina Gorzyce 
 Prowadzenie edukacji poprzez artykuły do gazet, informacje oraz spotkania, prowadzenie 
edukacji poprzez informacje i konkursy, prowadzenie przez szkoły warsztatów ekologicznych 
jako zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 
Kampanie edukacyjne są prowadzone poprzez przesyłanie lub ogłaszanie informacji o odpadach  
i działaniach ekologicznych, organizowanie konkursów i spotkań oraz współpracę ze szkołami. 
 
Miasto Radlin 
 Na terenie Miasta Radlin organizowana była akcja ulotkowa, wśród mieszkańców 
rozprowadzono specjalnie przygotowane ulotki informacyjne dotyczące terminów zbiórki 
odpadów segregowanych i wielkogabarytowych oraz sposobu w jaki naleŜy je zbierać. 
 
Miasto Rydułtowy 
 W trakcie ciągłej realizacji poprzez artykuły w prasie lokalnej, rozprowadzanie ulotek  
(m.in. gazeta „Na Ratuszu” , ulotki rozprowadzane przy doręczaniu decyzji podatkowych). 
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Gmina Mszana 
 Prowadzenie przez placówki oświatowe na terenie Gminy Mszana działań proekologicznych. 
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy. Informacje w lokalnej gazetce. 
 
Gmina Lubomia 
 Druki bezadresowe dla mieszkańców – informacje dostarczane pocztą – druki 
przygotowywane przez Urząd Gminy Lubomia, rozprowadzane raz do roku do wszystkich 
mieszkańców Gminy Lubomia. 
Artykuły o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami w kwartalnej gazetce gminnej  
(w kaŜdym numerze) – artykuły przygotowywane przez redakcje gazetki w porozumieniu  
z Urzędem Gminy Lubomia, artykuły skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Lubomia. 
Zakup worków w związku z imprezami „Sprzątanie świata” – imprezy organizowane przez 
Urząd Gminy Lubomia co roku, skierowane głównie do młodzieŜy szkolnej.  
Szkolenie „Zielono mi” – przygotowywane co roku przez pracowników Urzędu Gminy, 
skierowane głównie do młodzieŜy szkolnej. 
Ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy na temat bieŜących informacji dotyczących 
gospodarki odpadami prowadzonej na terenie Gminy Lubomia – przygotowywane przez 
pracowników Urzędu Gminy Lubomia, skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy 
Lubomia. 
 
Gmina Godów 

Artykuły o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami w gazetce gminnej 
„JESTEŚMY” – artykuły przygotowywane przez redakcję gazetki w porozumieniu z Urzędem 
Gminy Godów, artykuły skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Godów. 
 
Miasto Pszów 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi w Urzędzie Gminy Pszów realizowane jest zadanie 
polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej mieszkańców z zakresu 
gospodarki odpadami (w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, 
niebezpiecznych, biodegradowalnych), połączonej z prowadzeniem kampanii informacyjnej  
o szkodliwości materiałów zawierających azbest (artykuły w lokalnych gazetach, ulotki na 
tablicach ogłoszeń, pogadanki w szkołach, organizacja imprez związanych z ekologią,  
np. „Sprzątanie Świata”). 
 
Gmina Marklowice 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach na 
terenie gminy Marklowice w latach 2004-2006: 
1) zajęcia pozalekcyjne ekologiczne, w ramach których funkcjonują koła ekologiczne oraz 
ścieŜki ekologiczne – w szkołach podstawowych i gimnazjum 

2) udział wszystkich uczniów (3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum) w: 
1. corocznej akcji „Sprzątanie świata” w miesiącu wrześniu, 
2. w obchodach „Dnia Ziemi” w dniu 22 kwietnia kaŜdego roku (apele, wystawy, konkursy, 

przedstawienia), 
3. w listopadzie 2005/2006 akcja "Nie pal śmieci" pod patronatem fundacji "ARKA"  

z Warszawy, 
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4. akcji dokarmiania zwierząt, 
3) organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej m.in.  

• ogólnoszkolny konkurs "Przyroda dziś i jutro", 
• coroczny konkurs na najlepszą klasę poprzez zbieranie puszek, 
• uczniowie z Gimnazjum w Marklowicach wzięli udział w konkursie organizowanym  

w Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śl. "śyj w zgodzie  z naturą" - przygotowanie 
materiałów dotyczących Zalewisk pogórniczych - 4 miejsce, 

4) realizacja programów ekologicznych: 
• projekt "ORANGE dla Ziemi" projekt finansowany przez ORANGE, który opiera się  

o sprzątanie lokalnego środowiska, 
• "Lekcje ekologii" pod nazwą: "Zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza  z naszego 

rejonu", 
• zbiórka baterii w szkołach ( przez 2 lata zebrano 50 kg baterii, które są przekazywane 

firmie REBA z Warszawy, 
• Kółko Ekologiczne prowadzone przez nauczyciela biologii, wywiady terenowe, ankieta 

dla rolników o ekologicznym gospodarstwie,  
5) wyjazd uczniów na „zielone szkoły” z realizacją programów ekologicznych. 
Edukacja ekologiczna na bieŜąco odbywa się w szkołach na terenie gminy Marklowice. 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum biorą udział w zbiórce surowców wtórnych 
(makulatura, puszki, baterie, taśmy i kardrige z drukarek). 
 
 
4.7. Wprowadzenie na terenie gmin i miast systemu odbioru odpadów 

biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 
 Na terenie miasta obecnie nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów 
biodegradowalnych. Większość gospodarstw indywidualnych posiada tzw. kompostowniki,  
w których gromadzone są odpady organiczne ulegające biodegradacji. Urząd Miasta rozpoczął 
prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych posiadających kompostowniki. 
 
Gmina Gorzyce 
 Brak danych dotyczących ilości wytworzonych i oddanych do odzysku odpadów ulegających 
biodegradacji (mieszkańcy wykorzystują te odpady we własnym zakresie bez określania ich 
ilości). 
 
Miasto Radlin 
 Na terenie miasta nie prowadzi się zorganizowanej akcji zbierania odpadów 
biodegradowalnych, mieszkańcy we własnym zakresie zagospodarowują w ogródkach 
przydomowych odpady ulegające biodegradacji (kompostowanie). Miejscowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej prowadzi kompostowanie odpadów zielonych z terenów zieleni 
miejskiej. 
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Miasto Rydułtowy 
 Zgodnie z Regulaminem wprowadzono obowiązek prowadzenia zbiórki odpadów przez 
przedsiębiorców. 
 
Gmina Mszana 
 Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadził z dniem 
01.01.2007 obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji przez 
mieszkańców gminy. Regulamin dopuszcza moŜliwość kompostowania w przydomowych 
kompostowniach ww. odpady. Fakt ten musi zostać uwzględniony w umowie z przedsiębiorcą. 
Na dzień 31.12.2006 gmina nie posiada Ŝadnych informacji o ilości zebranych odpadów 
ulegających biodegradacji. 
 
Gmina Lubomia 
 W roku 2006 rozszerzono selektywną zbiórkę o odpady biodegradowalne (wprowadzone 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia) – brak efektów za rok 
2006 – ze względu na przewaŜającą zabudowę jednorodzinną preferowanym kierunkiem 
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest indywidualna forma wykorzystania tych 
odpadów w przydomowych kompostowniach. 
 
Gmina Godów 

W gminie Godów odpady kuchenne są podstawowym odpadem biodegradowalnym  
w ogólnym strumieniu odpadów. Odpady te w znikomej części trafiają na składowiska odpadów 
komunalnych, poniewaŜ skarmiane są jako pasza dla zwierząt hodowlanych lub umieszczane  
w kompostownikach. 
 
Miasto Pszów 

W mieście Pszów nie realizuje się zadania polegającego na wspieraniu indywidualnego 
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenach zabudowy jednorodzinnej poprzez 
sprzedaŜ po preferencyjnych cenach pojemników/kompostowników i rozprowadzania ulotek 
informacyjnych. 
 
Gmina Marklowice 

Na terenie gminy obecnie nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów 
biodegradowalnych. Większość gospodarstw indywidualnych posiada tzw. kompostowniki,  
w których gromadzone są odpady organiczne ulegające biodegradacji. Od 2006 roku w 
Gimnazjum ruszyła kuchnia wraz ze stołówką, z której odpady odprowadzane są na bieŜąco. 
 
 
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 
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Miasta w Wodzisławiu Śląskim prowadzą kompostowanie odpadów zielonych z terenów zieleni 
miejskiej. Kompostownię odpadów zaplanowano w miejscowym planie 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 było 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. 
 
 
4.13. Zwiększenie stopnia wykorzystywania osadów ściekowych do rekultywacji 

terenów zdegradowanych oraz do celów rolniczych. 
 
 Zadanie przewidziane 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) i aktów 
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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).  
 
W 2004 roku w mieście Wodzisław Śl. wytworzone osady ściekowe zostały zmagazynowane  
i wykorzystane z osadami wytworzonymi w roku 2005 do rekultywacji terenu po zlikwidowanej 
oczyszczalni ścieków „Wilchwy” oraz terenu po budowie kolektora „Radlin”. Osady wytworzone 
w I półroczu 2006 roku zostały wykorzystane do rekultywacji terenu po zlikwidowanej 
oczyszczalni „Radlin”. Osady wytworzone w II półroczu 2006 roku zostały zmagazynowane na 
zadaszonym składowisku osadu. Będą one przekazane firmie wyłonionej w drodze przetargu na 
odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwianie osadów ściekowych. Wyłoniona firma 
zagospodaruje zmagazynowany osad, jak równieŜ będzie odbierać osad wytworzony w 2007 r.  
W latach następnych równieŜ przewiduje się przekazywanie do zagospodarowania osadów 
ściekowych uprawnionym firmom obcym wyłonionym w drodze przetargu. Wytworzone osady 
ściekowe dotychczas w całości były wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych. 
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 najprawdopodobniej : 

1) nie nadają się do rolniczego wykorzystania 
2) istnieje moŜliwość ich zagospodarowania 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. 
 
 
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 do realizacji przez Oczyszczalnie Ścieków. 
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4.16. Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie 
powiatu. 

 
Aktualnie gromadzone są dane w prowadzonym rejestrze (publiczny dostęp do 

informacji), określającym nazwę podmiotu, rodzaj zezwolenia, nr decyzji oraz zakres 
przedmiotowy wniosku, tworzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058). 
Ponadto w zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska przewidziano poszerzenie zakresu 
udostępniania informacji o środowisku poprzez wprowadzenie obowiązku elektronicznego 
udostępniania informacji i umieszczanie ich na stronach internetowych. Prowadzony jest zatem 
publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, spełniającej 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. 
Podobnie odbywa się realizacja tego zadania w Gminach Powiatu Wodzisławskiego, 
wykorzystujących przesyłane przez Starostę Wodzisławskiego decyzje, uzupełniając pozyskane 
dane zezwoleniami na odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości od mieszkańców. 
 
 
4.17. Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 

powiatu, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania 
nimi. 

 
 W latach 2004 – 2005 przeprowadzono szereg kontroli połączonych kampania kontrolno-
informacyjną podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci 
złomu metali. Przeprowadzono kontrole około 30 podmiotów prowadzących działalność w tym 
zakresie. 
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 nie posiada moŜliwości wykonywania pomiarów, stąd w przypadku wątpliwości 
występuje z wnioskiem do Inspekcji Ochrony Środowiska o ich przeprowadzenie. 
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.  
W 2005 r. WIOŚ w Katowicach przeprowadził kontrolę następujących podmiotów działających 
na terenie powiatu wodzisławskiego: Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna”  
w Rydułtowach, „ESOX” S.A. w Radlinie, Sklep „Ogrodnik” Wojciech Kot w Radlinie,  
PPHU Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia Tadeusz Kaczyna w Wodzisławiu Śl., 
PHU Antoni Rduch w Połomi, PRINTY POLAND Adwin Barbara Koralewscy w Wodzisławiu 
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Śl., Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
„MAGDA” w Wodzisławiu Śl., „NAPRZÓD” Sp. z o.o. w Rydułtowach, „OMEN” Sp. z o.o.  
w Rydułtowach, „CHROMET” Sp. z o.o. w Tychach, Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., Ciepłownia „Rydułtowy” Sp. z o.o. w Rydułtowach, 
POLITAN Sp. Jawna w CzyŜowicach, PPUH „JANTAR w Wodzisławiu Śl. 
 
W latach 2004-2006 miało miejsce kilkanaście kontroli w przedsiębiorstwach działających  
w samym Mieście Wodzisławia Śl pod względem wytwarzania odpadów oraz gospodarowania 
nimi.  
W latach 2004-2006 r. skontrolowano m.in. zakłady: 

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój Ciepłownia Miejska Wodzisław 
Śląski,  

• Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  Sprzętu  PoŜarniczego  
i Ochronnego „FIRE-SYSTEM”  Sp. Jawna  L. Wnuk  A. Kuźnik Wodzisław Śl., 

• Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II,  
• „Flagowa  Kraina”  Sp. z o.o. Wodzisław Śl., 
• Automyjnia „Atlantic” Pośpiech Alojzy w Wodzisławiu Śl., 
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Handel 

i Gastronomia Tadeusz Kaczyna w Wodzisławiu Śl.,  
• PRINTY POLAND Edwin Barbara Koralewscy w Wodzisławiu Śl.,  
• Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „MAGDA”” w Wodzisławiu Śl.,  
• CHROMET” Sp. z o. o. w Tychach. Zakład w Wodzisławiu Śl.,  
• Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z  o. o.  w  Wodzisławiu  Śl. 

Oczyszczalnia ścieków „Karkoszka”, 
• Przedsiębiorstwo  Państwowej  Komunikacji  Samochodowej  w  Rybniku  Zajezdnia   

w Wodzisławiu Śl.,  
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe Jan Ucherek w Wodzisławiu Śl., 
• PPHU  “Rzeźnia Kaczyna” Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. - Zawadzie,  PPHU 

”Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia T. Kaczyna” Zakład Nr 1  
w Wodzisławiu Śl. - Zawadzie,  

• „LETA-AUTO-TEST” Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. 
 
Kontrole przeprowadzone w ww. jednostkach gospodarczych w większości przypadków 

nie wykazały znacznych uchybień czy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska. W większości przypadków działające na terenie Miasta podmioty 
gospodarcze mają uregulowany stan formalnoprawny w zakresie ochrony powietrza, gospodarki 
odpadami, regularnie odprowadzane są teŜ opłaty za korzystanie ze środowiska.  
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. 
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4.18. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw działających na terenie powiatu. 

 
 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. wzięli udział w organizacji 
Międzynarodowej Konferencji „ZrównowaŜony rozwój – integracja celów ekologicznych, 
społecznych i gospodarczych” Powiat Wodzisławski 20-21 wrzesień 2006 r., prezentując Plan 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego oraz wdroŜony program usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 
Szkolenia przedsiębiorców organizowane są równieŜ prze Powiatowy Urząd Pracy  
w Wodzisławiu Śl. oraz Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śl. 
Pracownicy Starostwa sporządzili równieŜ informator o zagroŜeniach, sytuacji prawnej oraz  
o sposobach bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Przedmiotowe 
opracowanie zawiera informacje o zagroŜeniach jakie moŜe spowodować dla człowieka azbest, 
obowiązujących aktach prawnych dot. azbestu, postępowaniu z wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest, obowiązkach i metodach postępowania właścicieli i zarządców przy 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, prowadzeniu prac z azbestem, składowaniu azbestu. 
Informator ten zostanie rozesłany wśród podmiotów zajmujących się gospodarowaniem 
odpadami zawierającymi azbest. 
 
Miasto Wodzisław Śl. 
 Od 2003 roku corocznie organizowane są w Wodzisławiu Śl. międzynarodowe 
konferencje dla przedsiębiorców. Spotkania nastawione są głównie na współpracę polsko-czeską, 
wymianę doświadczeń w róŜnych dziedzinach. W 2005 roku jednym z tematów konferencji była 
„Współpraca firm w rejonie transgranicznym Śląska i Moraw w zakresie poprawy warunków 
ekologicznych regionu”. Tematyka dotyczyła m.in. współpracy w zakresie unieszkodliwiania  
i gospodarczego wykorzystania odpadów znajdujących się w regionie przygranicznym oraz 
prowadzenie rewitalizacji terenów dotkniętych działalnością przemysłową. 
 
Gmina Gorzyce 
 W gminie Gorzyce prowadzone są spotkania dla przedsiębiorców, na których poruszane są 
równieŜ tematy związane z odpadami, a takŜe urząd przekazuje dla wszystkich mieszkańców  
(w tym prowadzących działalność gospodarczą) informacje na temat gospodarki odpadami. 
 
 
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. 
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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. 
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. Finansowanie 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.  
 
 
Ilość materiałów zawierających azbest usuniętych w 2004 r. 

L.p. Miasto/gmina Ilość 
1 Wodzisław Śl. 47 t 
2 Rydułtowy 50 t 
3 Godów 38 t 
4 Pszów 10 t 
5 Gorzyce 34 t 
6 Radlin 34 t 
7 Lubomia 43 t 
8 Mszana 28 t 

 
Łącznie za cały rok zebrano ok. 300 t 
 
W tabeli poniŜej przedstawiono rozliczenie za azbest usunięty w 2005 r. z określeniem 
wysokości dotacji przyznanej Gminom oraz kwot wykorzystanych. 
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Rozliczenie za azbest w 2005 r. 
L.p. Gmina Kwota 

przyznana 
[zł] 

Kwota 
wykorzystana 

[zł] 

Kwota 
pozostała [zł] 

 

Uwagi 

1 Mszana 6 000 5990,22 9,78  
2 Lubomia 37 000 32141,55 4858,45  
3 Gorzyce 27 000 26231,33 768,67  
4 Rydułtowy 26 000 19949,26 6050,74  
5 Pszów 8 000 6406,59 1593,41  
6 Radlin 12 000 11067,24 932,76  
7 Godów 17 000 11373,32 5626,68  
8 Wodzisław Śl. 15 000 14997,12 2,88  
9 Suma pozostałych 19 843,37  

 
 
4.21. Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać 

z własnych budynków materiały zawierające azbest. 
 
 Zadanie realizowane na bieŜąco poprzez dotacje dla gmin.  
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął w roku 2006 r. uchwałę o udzieleniu dotacji na rok 
2007 ze środków PFOŚiGW gminom Powiatu Wodzisławskiego na realizację tego zadania 
„Likwidacja i utylizacja azbestu”, 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 

 
Miasto Wodzisław Śl. 
 Miasto Wodzisław Śl. od 2003 roku prowadzi akcję dofinansowania do likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. W 2004 roku Zarządzeniem Nr OR.I.0151-54/04 Prezydenta 
Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 marca 2004 roku przyjęto „Regulamin dofinansowania 
likwidacji wyrobów cementowo-azbestowych mających zastosowanie jako pokrycia dachowe  
w budynkach oraz zastosowanych jako element ocieplenia elewacji”. Zgodnie z Regulaminem do 
dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych połoŜonych na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot gospodarczy 
wyłoniony w wyniku przetargu ogłoszonego przez Miasto. Dotychczas firmami, które 
wykonywały prace utylizacyjne były: Firma Remontowo-Budowlana „Util” z Ryczówka oraz 
firma „Algader Hofman” Sp. z o.o. z Warszawy. 
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 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.  
 
Zestawienie realizacji programu dofinansowania do utylizacji azbestu przez Miasto Wodzisław Śl. 

Lata 
Ilość 

zrealizowanych 
wniosków 

Ilość usuniętych 
odpadów 

azbestowych 
(Mg) 

Całkowity koszt 
poniesiony ze środków 

PFOŚiGW  
i GFOŚiGW  

(zł) 

Całkowity koszt 
poniesiony 

przez 
wnioskodawców 

(zł) 

2003 11 27,72 21.000 5.200 

2004 20 46,72 30.000 7.500 

2005 13 29,82 20.000 5.000 

2006 44 88,24 56.000 14.000 

RAZEM 88 192,50 127.000 31.000 
Do końca grudnia 2006 roku mieszkańcy miasta złoŜyli juŜ 40 wniosków na 

dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych.  
 
Gmina Gorzyce, Miasto Radlin, Gmina Mszana, Miasto Pszów 
Zadanie realizowane na bieŜąco z wykorzystaniem środków PFOŚiGW oraz GFOŚiGW. 
 
Miasto Rydułtowy 

Zadanie wspierania osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych 
budynków materiały zawierające azbest jest realizowane corocznie od roku 2003.  
W okresie sprawozdawczym na jego realizację przeznaczono 55 406 zł z środków GFOŚiGW 
oraz 54 365 zł. ze środków  PFOŚiGW przy wkładzie właścicieli nieruchomości wynoszącym 
26 049 zł.  
Zdemontowano i przekazano do utylizacji 155,77 ton płyt azbestowo-cementowych.  
 
Gmina Lubomia 

Koszty poniesione z budŜetu Gminy w latach 2004-2006 na realizację tego zadania 
wyniosły 69288 PLN oraz z PFOŚiGW 69288 PLN. 
 
Gmina Godów 

Na terenie Gminy Godów przeprowadzono przegląd budynków mieszkalnych  
i gospodarczych pod kątem rodzaju pokrycia materiału dekarskiego. 
Łączna powierzchnia dachów wykonanych z eternitu wynosi 29,75 tyś. m2. Przyjmując, Ŝe 1m2 
eternitu waŜy średnio 16 kg, do unieszkodliwienia pozostaje około 476 Mg.  
Gmina Godów równieŜ dofinansowuje to zadanie. 
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Gmina Marklowice 
Gmina Marklowice od 2004 roku prowadzi akcję dofinansowania do likwidacji wyrobów 

zawierających azbest. Dotychczas firmą, która wykonywała prace utylizacyjne była: Firma 
Remontowo-Budowlana „Util” z Ryczówka. 
 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.  
Do 15 września 2006 roku mieszkańcy miasta złoŜyli juŜ 12 wniosków na dofinansowanie do 
utylizacji wyrobów azbestowych.  
 
 
4.22. Likwidacja magazynów zawierających odpady pestycydowe na terenie 

miejscowości Lubomia i Połomia oraz rekultywacja terenu. 
 

Zadanie przewidziane 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 do realizacji przez Wojewodę Śląskiego do 2015 r. 
 
 
5. 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, 

• 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. 
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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 od 2002 roku 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. 

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 
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 tym planie w roku 2004, powiązaną 
ze wzmoŜeniem działań edukacyjnych lokalnej społeczności, czego wynikiem będzie 
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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 2006 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 w 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.  
 


