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1 Wprowadzenie 
 

„Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków” uwzględnia wymagane zapisy 
planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim i Plan 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego oraz rządowe dokumenty określające politykę 
ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata  2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy 
do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010. Poza uwzględnieniem w 
opracowaniu wymagań formalnych i merytorycznych wynikających z przedstawionych 
dokumentów, opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących 
odpadów i przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie. 
Diagnozę i prognozy stanu gospodarki odpadami przedstawiono oddzielnie dla odpadów 
powstających w sektorze komunalnym, gospodarczym i dla odpadów niebezpiecznych. Na tej 
podstawie opracowano cele i kierunki działań do 2015 roku oraz wymagane przedsięwzięcia 
w okresie najbliższych latach (2004 –2006) z uwzględnieniem najnowszych dostępnych 
rozwiązań w gospodarce odpadami, dostosowanych do standardów technologicznych i 
ekologicznych Unii Europejskiej. 

 

1.1 Podstawa prawna opracowania 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) rozdział 3, 
art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

W związku z powyższym w dniu 16 marca 2004 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą 
Prószków, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Prószków, Różę Malik a firmą 
ATMOTERM S.A. w Opolu, reprezentowaną przez wiceprezesa Lesława Adamczyka oraz 
wiceprezesa Marka Krzemińskiego na wykonanie „Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska” oraz „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami”. 

Zamówienie obejmowało wykonanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków. 

 
Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków uwzględniono 

następujące opracowania: 
 

♦ „Ustawę o odpadach”, wyznaczającą cele założone w polityce ekologicznej państwa, a 
także stworzenie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Cele założone w polityce ekologicznej państwa 
muszą współgrać z celami planów gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. 

♦ Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 –2010, 
która ustala cele do osiągnięcia (krótkookresowe do 2002 r. i średniookresowe do 2010 r.) 
oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne, jak również precyzuje sposoby osiągania celów 
polityki ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

♦ „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2007 -2010”, której głównym założeniem jest zachowanie równowagi pomiędzy 
aspektem rozwoju kraju i celami ochrony środowiska poprzez: 
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- zmianę modeli produkcji i konsumpcji; 
- zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki; 
- stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania; 
- w dalszej kolejności oczyszczanie gazów odlotowych, ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów itp. 
♦ „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”, wyznaczający cele dla kraju, które należy 

uwzględnić przy planie na szczeblu wojewódzkim. 
♦ „Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim”, wyznaczający cele dla 

całego województwa,  które należy uwzględnić przy precyzowaniu celów na szczeblu 
gminnym. 

♦ „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Opolskiego”, który wyznacza szczegółowe wytyczne do sporządzenia 
programów gminnych. 

♦ Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania gminnego planu gospodarki 
odpadami zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.04.2003 r. w 
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 

 

1.2 Cel i zakres opracowania 
 

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest 
realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu 
lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, 
określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym 
źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych.  

 
Celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków jest: 

– przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami, 
– określenie potrzeb wynikających z diagnozy aktualnego stanu,  
– przedstawienie prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami. 
– opracowanie programu strategicznego do roku 2006 i do roku 2015. 
 

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków spełnia postawione 
przed nim cele oraz obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 
gospodarki odpadami na terenie gminy, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II Polityki Ekologicznej 
Państwa.  
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1.3 Metodyka prac nad programem 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy został opracowany na zasadzie otwartego 
planowania, czyli we współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, 
instytucji naukowo – badawczych, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz z 
zakładami produkcyjnymi działającymi na terenie gminy. 

Podczas przygotowania programu wykorzystano dokumenty udostępnione przez 
władze gminne takie jak: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków. 

2) Strategia rozwoju Gminy Prószków.    
3) Walory przyrodnicze gminy Prószków. 
4) Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu 

Opolskiego. 
5) Przegląd ekologiczny Międzygminnego Składowiska Odpadów w Domecku, 

Wzorem krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, dla 
potrzeb konstrukcyjnych nin. dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze 
grupy: 

1. odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, 
opakowaniowe, komunalne osady ściekowe, 

2. odpady powstające w sektorze gospodarczym, 
3. odpady niebezpieczne. 
 

Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i 
gminnego planu gospodarki odpadami określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 
620). 
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1.4 Ogólna charakterystyka gminy Prószków 
 

Gmina Prószków znajduje się w środkowej części województwa opolskiego, w 
bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – Opole. Od zachodu gmina graniczy z 
gminą Komprachcice oraz Tułowice. Natomiast od południa z gminą Korfantów, Biała, 
Strzeleczki, Krapkowice i od wschodu z gminą Tarnów Opolski i rzeką Odrą. Miasto 
Prószków (siedziba gminy) leży ok. 13 km od miasta wojewódzkiego – Opola. W skład 
gminy wchodzi 15 jednostek osadniczych (sołectwa): Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, 
Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, 
Winów, Zimnice Małe, Źlinice, Zimnice Wielkie, Złotniki. Siedzibą administracji 
samorządowej jest miasto Prószków.  
 

 
Rysunek 1. Mapa administracyjna powiatu opolskiego1 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Prószkowie gminę zamieszkuje 
9667 osób, w tym 5128 kobiet i 4539 mężczyzn.  

Podstawową rolę w rozwoju przestrzennym gminy w przyszłości odegrają przede 
wszystkim procesy demograficzne takie jak: spadek liczby ludności, obniżenie liczby urodzin, 
wzrost liczby zgonów, oraz wzrost gospodarczy gminy (rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury społecznej i technicznej). Istotnym, niekorzystnym 
zjawiskiem w gminie jest wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oraz tendencja 
malejąca liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Procesy starzenia się ludności 
skutkują wzrostem wydatków z budżetu gminy na zapewnienie opieki zdrowotnej i społecznej 
osobom starszym, natomiast zmniejszenie się grupy przedprodukcyjnej pociąga za sobą 
konieczność ciągłej reorganizacji placówek oświatowych utrzymywanych z budżetu gminy. 
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Tabela 1. Liczba ludności według wieku 

Kategorie Kobiety Mężczyźni Ogółem 
Wiek przedprodukcyjny 893 975 1868 
Wiek produkcyjny 3099 3075 6174 
Wiek poprodukcyjny 1136 489 1625 
RAZEM 5128 4539 9667 
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Rysunek 2. Liczba ludności według wieku  
 
Podstawową funkcją gminy Prószków jest rolnictwo. Z pracy w rolnictwie utrzymuje 

się ponad 39 % ogółu ludności. Dodatkową funkcją gminy jest mieszkalnictwo związane z 
położeniem gminy w pobliżu wielofunkcyjnego ośrodka jakim jest Opole, gdzie mieszkańcy 
gminy dojeżdżają do pracy ze względu na większy rynek. Funkcja mieszkaniowa dominuje w 
jednostkach wiejskich zlokalizowanych w sąsiedztwie miasta Opola (Winów i Górki). 
 
Rolnictwo  

 
 Gmina Prószków ma charakter rolniczy o średnio dobrych możliwościach produkcji 

rolnej (wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy wynosi 76,2). 
Podstawową rośliną uprawną z uwagi na średnią jakość gleb jest pszenica oraz jęczmień i 
mieszanki zbożowe. W produkcji zwierzęcej na pierwszym miejscu występuje hodowla 
trzody (lochy, krowy mleczne). Na terenie gminy znajduje się również ferma drobiu 
produkująca w 5-6 cyklach rocznie około 480 tys. sztuk drobiu rzeźnego w oparciu o paszę 
pochodzącą z upraw własnego areału rolnego. 
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Tabela 2. Ludność w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (działki rolnej) 
według płci, grup wieku oraz powierzchni użytków rolnych.2 

 
Powierzchnia użytków rolnych Grupy 

wieku 
Ogółem 

Do 1 haa 1-2 ha 2-5 5-10 10-20 20 ha i 
więcej 

Ogółem 4352 1681 677 698 487 527 282 
Mężczyźni 2128 803 327 337 252 259 150 

Kobiety 2224 878 350 361 235 268 132 
 
Tabela 3. Struktura użytkowania ziemi w gminie (dane udostępnione przez Urząd Miejski w Prószkowie) 

 
Wyszczególnienie Powierzchnia 

Grunty orne 5169,892
Łąki 1241,361
Pastwiska 71,7935
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

26,7745

Lasy i zadrzewienie 26,7745
Sady 108,2405
Tereny różne 330,8992
Nieużytki  30,4037
Drogi 347,6685
Tereny zabudowane 
mieszkalne  

258,3406

Tereny przemysłowe 21,9804
Tereny zamieszkane inne  23,7905
Tereny niezabudowane  53,7739
Tereny zieleni 29,36171
Wody płynące 107,1099
Rowy 54,0329
Lasy i grunty leśne 4060,898
Wody stojące 49,404
Użytki kopalne 64,2922
Inne tereny komunikacyjne 0,07
Suma 12058,45

 
 W gminie występuje większe, w porównaniu ze średnią wojewódzką nasilenie udziału 
sadów i łąk w użytkach rolnych co wpływa na wzrost bioróżnorodności agrocenoz. Atutem 
gminy jest duża jej lesistość i względnie duży udział łąk w użytkach rolnych. 

Gmina Prószków cechuje się bardzo zróżnicowaną jakością gleb co skutkuje 
zróżnicowaną możliwością intensyfikacji rolnictwa, a co za tym idzie zróżnicowanym 
potencjalnym zagrożeniem rolnictwa dla środowiska. 

 
 

                                                 
2 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: Gmina 
Wiejska Prószków, 2002 rok. 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 10



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

Ocena potrzeb mieszkaniowych  
 

 Na terenie gminy sytuacja mieszkaniowa jest dobra – nie ma problemów z terenami 
pod zabudowę, jak również problemu nie stanowi wyposażenie zabudowy mieszkaniowej w 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne są cały 
czas rozbudowywane). Jedyny kłopot stanowi brak mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Dlatego działania samorządu lokalnego powinny iść w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy. 
 

 
 
 
 
 

                                                

Komunikacja drogowa 
 

Przez terytorium gminy przebiegają drogi ważne z uwagi na powiązania z innymi 
jednostkami gminnymi i ośrodkami administracyjno-kulturalnymi i gospodarczymi. Do dróg 
tych należą: 

♦ Droga krajowa nr 45 relacji Opole – Racibórz – granica państwa z Czechami; 
♦ Droga wojewódzka nr 414 relacji Opole – Lubsza; 
♦ Droga wojewódzka Nr 415 Zimnice Wielkie – Krapkowice; 
♦ Droga wojewódzka Nr 429 Zimnice Małe – Komprachcice; 
♦ Droga wojewódzka Nr 413 Ligota Prószkowska – Jaśkowice; 
♦ Droga powiatowa nr 1754 Prószków – Jaśkowice; 
♦ 18 ciągów dróg gminnych. 

 
Długość dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych położonych na terenie gminy 

Prószków oraz dróg gminnych wynosi 99 km w tym 64 km o powierzchni ulepszonej.3 
Ze względu na zły stan nawierzchni, brak chodników na terenach zurbanizowanych oraz 

nie zachowanie odpowiednich parametrów technicznych warunki komunikacyjne na terenie 
gminy są niezadowalające. 

Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się głównie za pośrednictwem 
Państwowej Komunikacji Samochodowej, których bazy docelowe zlokalizowane są w Opolu 
i w Prudniku. Obsługa w zakresie częstotliwości kursów i rozmieszczenia przystanków jest 
dobra (wszystkie wsie zostały wyposażone w kryte przystanki autobusowe), wymaga jednak 
przeprowadzenia okresowo analizy w kierunku likwidacji ewentualnych niedomogów.  

Przez południową cześć gminy przebiega również autostrada A-4 Zgorzelec – Medyka, 
prowadząca ruch transportowy z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód do Europy. 

 
3 Plan rozwoju lokalnego załącznik do Uchwały nr XX/128/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29. 04. 
2004.  
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Dzia alność gospodarcza ł
  

Gmina Prószków jest gminą typowo rolniczą, mimo to działalność gospodarcza w 
sferze produkcyjnej i usługowej jest dobrze rozwinięta. Działalność gospodarczą na 
rozpatrywanym terenie prowadzą przedsiębiorcy w zakresie usług ogólnobudowlanych 
(projektowanie, nadzór budowlany, wykonywanie ciężkich prac po drobne naprawy – 
zatrudnienie sezonowe), w zakresie instalowania elektrycznego i instalacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania. 

Gmina Prószków charakteryzuje się średnim stopniem zainwestowania. Miasto 
Prószków ma charakter ośrodka miejskiego ze względu na fakt, że budownictwo 
mieszkaniowe, usługowe, drobnego przemysłu rozwijało się wokół rynku.  

Działalność inwestycyjną na terenie gminy prowadzą: 
♦ Kopalnia eksploatacji margla i wapienia w Folwarku wydobywająca surowiec na 

potrzeby produkcji cementu dla cementowni „Górażdże”. 
♦ Spółdzielnia Usług Rolniczych w Prószkowie; 
♦ Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Boguszycach; 
♦ Zakłady gastronomiczne; 

 
Na terenie gminy w bardzo dobrym stopniu rozwinęły się usługi stolarskie 

specjalizujące się w produkcji mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz usługi samochodowe, 
blacharstwo, lakiernictwo, naprawa sprzętu radiotelewizyjnego, usługi geodezyjne, 
geologiczne, ślusarskie, szewskie, kominiarskie, szklarskie, wykonania szyldów, aranżacji 
wnętrz, pośrednictwa pracy, usługi szkoleniowe, kursów, tłumaczy, ogrodnicze, piekarnicze 
oraz transport drogowy. Dodatkowo do ważniejszych firm świadczących usługi należą firmy 
transportu ciężarowego. W ostatnich latach wyraźnie nastąpił rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw ,w związku z czym należy wspierać wszelkie działania przedsiębiorców w 
pozyskiwaniu środków na rozwój ich firm, które staną się miejscem zatrudnienia dla wielu 
mieszkańców gminy. 

Największym zakładem działającym na terenie gminy jest kopalnia margla i wapienia w 
Folwarku wydobywająca surowiec na potrzeby produkcji cementu dla cementowni 
„Górażdże”. 

 Gmina Prószków rozwija się również pod kątem agroturystyki prowadzonej przez 
rolników. Ta forma wypoczynku umożliwi zatrudnienie nowych osób obniżając wskaźnik 
bezrobocia w gminie, a jednocześnie umożliwi dalszy rozwój regionu z nastawieniem na 
wzrost znaczenia usług turystycznych (powstawanie nowych firm: mała gastronomia, 
stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu turystycznego). Rozwojowi agroturystyki sprzyja 
atrakcyjne położenie gminy, piękny krajobraz, wiele ciekawych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym miejsc (rezerwaty przyrody, gdzie występują rzadkie okazy 
roślinne, pomniki przyrody, park przyzamkowy w Prószkowie czy park Arboretum w 
Pomologii). 
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2 Założenia wyjściowe do planu gospodarki odpadami 
 

Założenia wyjściowe planu opierają się zarówno na uwarunkowaniach wynikających z 
polityki ekologicznej państwa określonej w dokumentach: „Polityka ekologiczna Państwa na 
lata 2003 –2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, „Program 
wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010”, jak również na 
uwarunkowaniach wynikających z „Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Opolskim”, który wyznacza cele i zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
wojewódzkim oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego”, który zawiera 
wytyczne do sporządzenia planów dla poszczególnych gmin. Istotnym opracowaniem dla 
Planu jest również „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
[...]” omawianych gmin oraz „Strategia Rozwoju Gminy [...]”, które wyznaczają kierunki 
rozwoju gmin. 

2.1 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 
 

Plan Gospodarki Odpadami na szczeblu gminnym powinien odzwierciedlać 
podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa leżące u podstaw polityki ochrony 
środowiska obowiązującej w Unii Europejskiej. Podstawowym celem polityki ekologicznej 
państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, która polega na zachowaniu równowagi 
pomiędzy aspektami gospodarczego i społecznego rozwoju kraju a wymogami ochrony 
środowiska. Osiągnięcie wyżej postawionego celu uzależnione jest od zmiany modelu 
produkcji i konsumpcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i 
energochłonności gospodarki, zastosowania najlepszych dostępnych technik i dobrych 
praktyk gospodarowania. Aby cele polityki ekologicznej państwa mogły być realizowane 
konieczne jest wprowadzenie do polityk sektorowych aspektów ekologicznych we wszystkich 
dziedzinach gospodarowania, jak również do strategii i programów rozwoju na szczeblu 
powiatowym i gminnym. 

Opracowany na szczeblu gminnym plan powinien oprócz zasady zrównoważonego 
rozwoju odzwierciedlać zasady, które leżą u podstaw polityki ekologicznej państwa i Unii 
Europejskiej. Do zasad tych należą: 
• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego; 
• Zasada przezorności nakazująca rozwiązywanie problemów natury ekologicznej w 

przypadku zaistnienia takiego prawdopodobieństwa; 
• Zasada uspołeczniania polityki ekologicznej nakazująca stworzenie warunków do udziału 

obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju; 
• Zasada „zanieczyszczający płaci”, która nakłada bezwzględną odpowiedzialność, również 

materialną, za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na ich 
sprawcę. 

• Zasada prewencji zakładająca, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć mogących 
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej podczas wyboru 
planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Realizacja polityki ekologicznej państwa wiąże się przede wszystkim z 
respektowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem dobrych praktyk 
gospodarowania w strategiach i politykach sektorowych: w energetyce, przemyśle, 
transporcie, gospodarce komunalnej, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i turystyce. 
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1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 
zasobów przyrody 

 
 

 

Ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo  
przed ich wyłączeniem z tego użytkowania, ochrona gleb 
przed erozją, dewastacją fizyczną i zanieczyszczeniem 
chemicznym; 

- Rekultywacja gleb zdegradowanych  

- Utrzymanie lub przywrócenie na terenach 
rolniczych jakości gleb odpowiedniej do 
zdrowej produkcji roślinnej.   

Prószków 
1) Objęcie ochroną gleb wysokiej klasy i pochodzenia 

organicznego przed wykorzystaniem na cele 
nierolnicze. 

2) Prowadzenie kampanii edukacyjnej dla rolników 
(szkolenia, ulotki, prelekcje, zajęcia praktyczne) w 
zakresie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk 
Rolniczych. 

 

 
2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 
 

Zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzenie technologii 
niskoodpadowych  oraz recykling tj. ponowne użycie niektórych części mechanizmów i 
maszyn: 

 Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w zakresie sortowania, 
selektywnego składowania, kompostowania, unieszkodliwiania termicznego. 

 
3. Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego 
 

GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych 

zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach 
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) 
odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią 
politykę  podatkową i system opłat za korzystanie ze 
środowiska. 

3. Stworzenie podstaw dla nowoczesnego 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich  
masę unieszkodliwianą przez składowanie co 
najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do 2010 r. (w 
stosunku do roku 2000). 

4. Zbudowanie – w perspektywie 2010 r. – krajowego 
systemu unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.   

1. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w 
zakresie sortowania, selektywnego składowania,  
kompostowania, unieszkodliwiania termicznego. 
 

 
„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010” wyznacza w części dotyczącej gospodarki odpadami cele średniookresowe i 
zadania na lata 2003-2006.W odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone 
zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi i 
niebezpiecznymi oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku a tym samym zmniejszona 
zostanie masa odpadów składowanych. 

 
 

 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 14



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

Zestawienie limitów krajowych w zakresie poprawy stanu środowiska 
 

Polityka ekologiczna państwa precyzuje najważniejsze limity krajowe związane z 
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Polityka 
ekologiczna państwa nie precyzuje limitów regionalnych, ze względu na brak dostatecznych 
podstaw planistycznych. Cytowane poniżej limity należy traktować jako wielkości 
orientacyjne, przeznaczone do porównań międzyregionalnych, do porównań tempa realizacji 
celów polityki ekologicznej poszczególnych powiatów z tempem realizacji tej polityki na 
szczeblu państwa. 

 
 Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w 

procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem  z 1990 
roku. 

 Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 %  papieru i szkła z odpadów 
komunalnych. 

 
 

2.2 Uwarunkowania wynikające z planu gospodarki odpadami 
województwa opolskiego4 

 
 

Nowe prawo polskie dostosowywane do dyrektyw Unii Europejskiej reguluje 
obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami. W 
najbliższym czasie musi nastąpić ograniczenie ilości składowanych w ziemi odpadów a 
wzrosnąć muszą masy odzyskiwanych surowców i poprawić się musi przetwórstwo odpadów, 
wzrosnąć także musi odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych a także 
wykorzystanie odpadów przemysłowych. Szczególnie preferowane będą metody termicznej 
przeróbki i kompostowania. 
 

Założenia techniczno–organizacyjne przetwórstwa odpadów oparte o opłacalność 
przedsięwzięcia w województwie opolskim przyjmują istnienie od dwóch do trzech 
przetwórni odpadów komunalnych obsługujących cały obszar regionu. Zakłada się, że 
podstawowe obowiązki zbierania i segregowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych 
pozostają zgodnie z obowiązującym prawem w gestii poszczególnych gmin, które mogą to 
zadanie wypełniać samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami lub podmiotami. Będą one 
do tego celu wykorzystywać istniejące struktury organizacyjne i posiadany potencjał 
techniczny. Schemat prowadzenia gospodarki odpadami przedstawiono na rys. 3. 
 

                                                 
4 Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – listopad 2003 r. 
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Rysunek 3 Schemat gospodarki odpadami w województwie opolskim. 
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Począwszy od etapu konieczności przetwarzania odpadów główną rolę zaczyna 
odgrywać ekonomia. Opłacalność istnienia przetwórni odpadów np. na paliwa lub zakładu 
termicznego unieszkodliwiania jest wyznaczana przez masę odpadów poddawanych 
przeróbce. Analizy ekonomiczne pokazują, że prowadzenie przetwórni jest opłacalne przy 
przerobie około 100 tys. Mg odpadów rocznie. Z bilansu odpadów w województwie wynika, 
że na obszarze regionu racjonalne jest istnienie od jednej do trzech przetwórni. Bez względu 
na ich liczbę zadanie przetwarzania odpadów wychodzi poza możliwości finansowe nawet 
najbogatszych gmin. 

Zachodzi wiec konieczność powołania organizacji skupiającej kilka lub kilkanaście 
gmin, której podstawowym zadaniem będzie rozwiązywanie problemów przetwórstwa 
odpadów z ich terenu. Tylko wówczas można zastosować skuteczne technologie i prowadzić 
racjonalną gospodarkę.  

Trzeba jedna mieć świadomość, że międzygminne struktury gospodarki odpadami 
komunalnymi mogą być powoływane wyłącznie na zasadzie dobrowolnego akcesu 
poszczególnych gmin. Nie istnieje w polskim prawie możliwość administracyjnego 
wymuszania na gminach tworzenia rozwiązań międzygminnych. Muszą one wynikać z 
przekonania o niezbędności takich rozwiązań. Elementem wymuszającym mogą być przepisy 
nowego prawa oraz zasady wspomagania finansowego tylko zadań z planu. Przyjmowanie 
rozwiązań systemowych w zakresie planowania regionalnego w sferze gospodarki odpadami 
powinno, więc być żywotnym interesem gmin i regionu. 

W przeciągu ostatnich lat można zauważyć w województwie opolskim coraz większe 
zainteresowanie gmin podejmowaniem współpracy w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Przykładem może być Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi „Ekogok” w Brzegu (działający w dwóch województwach opolskim i 
dolnośląskim) czy Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
„Ekosort”w Namysłowie.  

Opracowany dla województwa opolskiego program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zakłada powstanie punktów gromadzenia tego typu odpadów i 
ekspediowania ich do unieszkodliwiania poza obszar województwa. Istnieje, więc pełna 
konieczność koordynacji działań w obszarze gospodarki wszystkimi odpadami na obszarze 
województwa. 

Powołanie struktur regionalnych w gospodarce odpadami komunalnymi powinno 
przebiegać według następującego scenariusza:  

• ustalenie potencjalnych partnerów-dobór gmin zgodnie z założonym programem 
technicznym i wyrażoną wolą, 

• powołanie grupy roboczej współpracującej z firma konsultingową, 
• negocjacje w zespołach określające przedmiot i zasady współpracy, 
• zatwierdzenie przez Rady poszczególnych gmin zasad współpracy, 
• powołanie struktury organizacyjnej, 
• wdrożenie programu. 

Proponuje się, utworzenie trzech następujących celowych związków gmin: 
• Północny Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Opolu 
• Zachodni Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Nysie 
• Południowy Związek Gospodarki Odpadami – z centrum w Kędzierzynie-Koźlu. 
Proponowany podział może ulec zmianie po zbudowaniu planów powiatowych i 

gminnych i dokładnym zbilansowaniu odpadów, które musza podlegać przetwarzaniu. 
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Podstawowym zadaniem tak zorganizowanych związków powinno być utworzenie i 
prowadzenie przetwórstwa odpadów pochodzących z gmin uczestniczących w porozumieniu 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i najlepszych dla danego obszaru metod. Związki 
mogą to realizować samodzielnie lub poprzez utworzona spółkę z wybranym inwestorem.  

Członkowie Związku uczestniczyć będą w kosztach jego działalności według 
ustalonych zasad procentowego udziału. Struktura finansowania kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych struktur organizacyjnych Związku nie odbiega od finansowania 
samodzielnych struktur gminnych. Pojawią się natomiast dodatkowe możliwości w postaci:  

• obniżenia nakładów jednostkowych kosztów eksploatacyjnych dzięki 
wykorzystaniu efektu dużej skali przedsięwzięcia, a tym samym utrzymania 
relatywnie małych cen usług,  

• łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji - fundusze 
ochrony środowiska, fundacje ekologiczne, fundusze UE preferują rozwiązania 
międzygminne ze względu na możliwość uzyskania większych efektów 
ekologicznych,  

• obniżenia nakładów finansowych (poziomu środków własnych) na inwestycje 
ponoszonych przez poszczególne gminy tworzące strukturę Związku. 

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji polityki samorządu województwa w 
obszarze gospodarki odpadami jako niezbędne uważa się powołanie REGIONALNEGO 
CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, które realizowałoby funkcje koordynacyjne, 
kontrolne, doradcze, edukacyjne a także badawcze. Stałoby się ono ośrodkiem 
laboratoryjnym, doradztwa technicznego i prawnego, a także monitoringu gospodarki 
odpadami w województwie. 

Proponowane Centrum byłoby uzupełnieniem trzech powstających poziomów 
gospodarowania odpadami w województwie. 

• Urzędu Marszałkowskiego w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju oraz 
pełnej ewidencji danych o gospodarce odpadami. 

• Poszczególnych gminy w zakresie zbierania, segregacji i składowania odpadów 
komunalnych i zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

• Związków gmin prowadzących procesy przetwórstwa odpadów. 
Powstające Centrum mogłoby przejąć wszystkie te zadania, które są wspólne dla 

wszystkich poziomów i wspierać politykę samorządów w gospodarce odpadami. Schemat 
organizacyjny gospodarki odpadami po powołaniu Centrum przedstawiono na rys. 4. 
Proponowana organizacja pokrywa w całości zadania ustawowe ciążące na wszystkich 
szczeblach samorządów i gwarantuje prawidłową gospodarkę odpadami w województwie 
opolskim. 
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Rysunek 4 Schemat organizacji gospodarki odpadami w województwie opolski
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2.3 Uwarunkowania wynikające z planu gospodarki odpadami dla 
powiatu opolskiego5 

 
W WPGO dla woj. opolskiego zawarta jest propozycja powołania celowych związków 

gmin na terenie województwa (w Opolu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu) dla wykonywania 
zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami. Związki te mogłyby 
zorganizować wspólną gospodarkę odpadami na wyższym poziomie niż w przypadku 
pojedynczych gmin. 

Podstawowym celem działalności Związku Gmin w zakresie gospodarki odpadami w 
powiecie opolskim będzie ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów 
na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Wiąże się to z 
ograniczeniem ilości składowanych odpadów komunalnych na składowisku. 

Rozpatrywane rozwiązania techniczno – organizacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w powiecie powinny służyć ograniczeniu uciążliwości odpadów dla środowiska, 
poprawie wyglądu, estetyki powiatu opolskiego. 

Program bazuje na kilku podstawowych założeniach: 
• ograniczenie ilości powstających odpadów, 
• wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu poziomu 

odzysku surowców wtórnych, 
• wprowadzenie oraz rozwój metod utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez 

technologię biologicznego ich przerobu, 
• zorganizowanie na terenie powiatu systemu odbioru odpadów niebezpiecznych 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
• zwiększenia stopnia odzysku, recyklingu odpadów, 
• lokowaniu na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie jest 

niemożliwe. 
W powiecie opolskim, w większości gmin, został już wdrożony system segregacji 

odpadów komunalnych „u źródła” (rozdawane są worki do segregacji odpadów) oraz „w 
gniazdach” (rozstawione są kontenery w ważniejszych punktach gminy do selektywnego 
zbierania odpadów). Jednakże nie wszystkie gminy, a w gminach gdzie wprowadzono 
selektywną zbiórkę nie wszyscy mieszkańcy zostali nim objęci. W związku z tym należy 
podjąć w pierwszej kolejności działania zmierzające do określenia szczegółowego aktualnego 
stanu systemu segregacji odpadów komunalnych tzn. jaki procent mieszkańców jest objęty 
niniejszym systemem (czy wszystkie gospodarstwa domowe otrzymują worki do 
selektywnego gromadzenia odpadów, czy we wszystkich ważnych i uczęszczanych przez 
mieszkańców miejscach w gminie są rozstawione kontenery do selektywnego gromadzenia 
odpadów). W drugiej kolejności należy objąć selektywnym zbieraniem odpadów pozostałych 
mieszkańców powiatu opolskiego (według uzyskanych informacji nie wszyscy mieszkańcy 
powiatu objęci są selektywnym gromadzeniem odpadów). W następnych etapach należy 
funkcjonujący system segregacji (makulatura, tworzywa sztuczne, złom) stopniowo poszerzać 
o kolejne grupy odpadów takie jak: odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, odpady 
biodegradowalne. 

 
 
 
 

                                                 
5 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego – wrzesień 2004 r. (Uchwała Nr XX/141/05 Rady Powiatu 
Opolskiego z dn. 24.02.2005 r.) 
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Osiągnięcie stanu docelowego musi zostać podzielone na kilka etapów: 
 etap I – uszczegółowienie informacji na temat funkcjonującego systemu gospodarki 

odpadami na terenie powiatu, objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką 
odpadów, w tym odpadów segregowanych „u źródła”, propagowanie selektywnej zbiórki 
odpadów segregowanych „u źródła”, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów 
poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców (informacje uwzględniające wymogi 
prawne, opłacalność ekonomiczną, ochronę środowiska), 

 etap II – budowa infrastruktury gospodarki odpadami (Budowa Gminnych Punktów 
Odbioru Odpadów Niebezpiecznych), a także dalszy rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów (rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o kolejne grupy odpadów: odpady 
niebezpieczne, odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne), 

 etap III – rozbudowa istniejącej infrastruktury gospodarki odpadami oraz budowa 
nowych elementów infrastruktury gospodarki odpadami (budowa stacji 
przeładunkowych, budowa stacji segregacji odpadów), 

 etap IV – rozbudowa infrastruktury gospodarki odpadami (Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów, Kompostownia). 

2.3.1 System gospodarowania odpadami na terenie powiatu 
 
Etap I polegać będzie głównie na doskonaleniu (lub wprowadzeniu w gminach, w 

których nie ma selektywnego zbierania odpadów) funkcjonującego systemu selektywnego 
zbierania i wywozu odpadów wytwarzanych przez mieszkańców powiatu opolskiego. 
Ważnym elementem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu 
zachęcenia społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej 
segregacji odpadów komunalnych „u źródła”. 

W etapie II ważnym jest stworzenie (rozbudowanie tam gdzie już istnieje) systemu 
odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Działania w tym zakresie polegać powinny przede wszystkim na budowie gminnych punktów 
odbioru odpadów niebezpiecznych (GPZON). Zgodnie z założeniami Planów wyższego rzędu 
na terenie każdej gminy powinien powstać minimum 1 punkt odbioru odpadów 
niebezpiecznych. Punkty takie zlokalizowane powinny być w miejscach często odwiedzanych 
przez mieszkańców gmin (centra handlowe, przystanki komunikacji, itp.). Ze względu na 
charakter zagospodarowania gmin, proponuje się ze względów ekonomicznych i 
logistycznych stworzenie sieci punktów odbioru odpadów niebezpiecznych, w postaci 
zestawów specjalistycznych kontenerów na odpady niebezpieczne powstające w 
gospodarstwach domowych (tzw. „gniazda”). Zestawy kontenerów pełniłyby rolę gminnych 
punktów zbierania odpadów niebezpiecznych. Dodatkowym sposobem zbierania odpadów 
niebezpiecznych może być tzw. system mobilny (szczególnie na terenach gmin wiejskich, w 
miejscach o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej), polegającej na zbieraniu odpadów za 
pomocą samochodu specjalistycznego poruszającego się zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem. Samochód przeznaczony do zbiórki odpadów niebezpiecznych porusza się 
wyznaczoną trasą według wcześniej wyznaczonego harmonogramu. Takie rozwiązanie 
wiązałoby się z koniecznością zakupu specjalistycznego pojazdu lub podpisania umowy z 
firmą posiadającą taki pojazd. W gminach wiejskich, przy rozproszonej zabudowie, może 
powstać GPZON bardziej mobilny - pojemnik specjalistyczne, przygotowane do zbierania 
danego rodzaju odpadu. W pierwszym przypadku GPZON może funkcjonować w 
pojedynczej gminie. W drugim przypadku zaleca się nawiązać współpracę kilku gmin, które 
do obsługi mobilnego GPZON mogą wybrać jedną firmę. Firma ta posiadałaby odpowiednie 
pojemniki na dany rodzaj odpadu, które rozstawiałaby na terenie kilku gmin, zgodnie z 
ustalonym harmonogramem. 
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W etapie III powinna zostać rozpoczęta budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
(ZUO), w którego skład wchodzić będzie stacja przeładunkowa i/lub stacja segregacji 
odpadów wraz z zapleczem socjalno biurowym. Według WPGO z 9 obecnie funkcjonujących 
składowisk odpadów 7 ma zostać zamkniętych do roku 2006. Pozostałe w latach 2007 – 2014. 
Takie rozwiązanie spowoduje obowiązek transportu odpadów poza teren powiatu. W związku 
z tym aby pomniejszyć koszty systemu gospodarki odpadami należy dla powiatu opolskiego 
wybudować jeden centralny zakład segregacji odpadów komunalnych zmieszanych. Taki 
zakład mógłby powstać na terenie składowiska w gminie Ozimek lub można połączyć 
gospodarkę odpadami powiatu opolskiego z gospodarką Miasta Opole. Oprócz tego należy na 
terenie powiatu wybudować regionalne zbiornice odpadów – głównie pełniących rolę stacji 
przełądunkowych. Proponuje się ich lokalizację w miejscowościach: Niemodlin, 
Komprachcice, Tarnów Opolski, Dobrzeń Wielki. Regionalne zbiornice odpadów służyłyby 
do wstępnego podczyszczania i segregacji odpadów zbieranych selektywnie od mieszkańców 
gmin. Z racji charakteru gmin powiatu opolskiego tworzenie w każdej gminie stacji 
przeładunkowej nie wydaje się uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. Zaproponowane 
lokalizacje regionalnych zbiornic odpadów i/lub stacji przeładunkowych powinny być 
realizowane w porozumieniu co najmniej 2 – do 4 gmin. W punktach tych głównie odpady z 
mniejszych pojemników byłyby gromadzone w dużych kontenerach przed transportem ich do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

W związku z lokalizacją w sąsiedztwie powiatu opolskiego, zakładów 
wykorzystujących do swoich celów technologicznych odpady nie jest potrzebna budowa 
zakładu termicznego przetwarzania odpadów. Należy jednak przeanalizować możliwość 
budowy zakładu mogącego przygotować odpady do późniejszego ich wykorzystania 
energetycznego (paliwa z odpadów). 

Ważnym elementem mającym wpływ na poprawę jakości środowiska związanym z 
powstawaniem i gospodarowaniem odpadów jest podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Dlatego podczas wprowadzania w życie poszczególnych etapów powinno się 
prowadzić szkolenie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także dla młodzieży i 
osób dorosłych. 
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2.4 Uwarunkowania wynikające ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz strategii 
rozwoju gmin 

 
Polityka w zakresie gospodarki odpadami zmierzać powinna do osiągnięcia 

następujących celów: 
– likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci, 
– segregacji odpadów, 
– selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
– wykorzystanie odpadów w drodze powrotu do cyklu produkcyjnego (recykling), 
– zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów (upowszechnienie w procesach 

produkcyjnych najlepszych technologii – BAT). 
W systemie organizacyjnym zagospodarowania odpadów uwzględnić należy 

gromadzenie posegregowanych odpadów na składowisku w Domecku. 
Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych odbywać się powinno wg następującego 

schematu: 
– gromadzenie odpadów niebezpiecznych w gminnych punktach zbiórki odpadów 

niebezpiecznych (GPZON) lub miejscach zbiórki odpadów niebezpiecznych (MZWON) 
i sieci zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych (POW i POZ), 

– unieszkodliwianie odpadów w stacjach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
(SUON). 

2.4.1 Prószków 
 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że gmina Prószków nie 
będzie obszarem zagrożenia odpadami. 

Gmina ma uregulowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Zgromadzone 
w kontenerach ustawionych na poszczególnych posesjach będą wywożone przez gminne 
służby komunalne na wysypisko śmieci w Domecku gm. Komprachcice. Do rozwiązania 
pozostaje jedynie problem prowadzenia segregacji odpadów jeszcze przed wywiezieniem ich 
na wysypisko. Wymaga to zaangażowania zarówno służb komunalnych jak i samych 
mieszkańców gminy6. 

 
Dbałość o środowisko naturalne: 

 opracowanie koncepcji zbiórki, segregacji odpadów, polepszenie jakości pracy 
międzygminnego wysypiska, 
 eliminacja „dzikich wysypisk” w gminie, 
 stworzenie preferencji do przechodzenia na ekologiczny system grzewczy, 
 zabezpieczenie rezerwatów przyrody przed degradacją i zanieczyszczeniem.7 

                                                 
6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków – 1998 r. 
7 Strategia Rozwoju Gminy Prószków, Prószków 2000 r. 
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3 Charakterystyka gminy Prószków 

3.1 Położenie geograficzne 
 

Gmina Prószków położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w 
bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony północnej. Od zachodu 
gmina graniczy z gminami: Komprachcice, Tułowice, Biała, Strzeleczki, od południa z gminą 
Krapkowice. Granica gminy od strony południowej i częściowo wschodniej przebiega przez 
Bory Niemodlińskie. Wschodnią granicą jest rzeka Odra oddzielająca gminę Prószków od 
gminy Tarnów Opolski.  

Powierzchnia gminy wynosi 12 058,45 ha. Gmina Prószków obejmuje 15 sołectw 
posiadających charakter rolniczy: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, 
Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, 
Źlinice, Zimnice Wielkie, Złotniki. 

 

3.2 Rzeźba terenu 
 

Teren gminy budują dwie zasadnicze jednostki morfologiczne: obszar wysoczyzny 
plejstoceńskiej Równiny Niemodlińskiej i obniżenie doliny Odry. Z drobniejszych form 
można tu wyróżnić: terasy akumulacyjne rzeki Odry, wyniesienia moreny czołowej i 
wychodni kredowych. 

Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone, o wysokościach bezwzględnych od 
150 do 200 m npm. Deniwelacje terenu dochodzą tu do 40 – 50 m. Największe różnice 
poziomów występują w północnej części gminy. To obszary terasy wysokiej rzeki Odry, 
moreny czołowej i wychodni kredowych. Najniżej położony jest wschodni obszar gminy – 
wzdłuż doliny Odry. Występuje tam szerokie i płaskie obniżenie o wysokości 150 – 160 m 
npm. Dolina Odry na terenie gminy wcina się w utwory wapienia kredowego. Drugie, płytsze 
obniżenie tworzy dolina Prószkowskiego Potoku. W południowej części gminy występuje 
głównie falista rzeźba terenu. 

 

3.3 Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne 
 

Obszar gminy Prószków, pod względem głównych geologicznych jednostek 
strukturalnych, leży w rejonie depresji śląsko – opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady 
proterozoiku, dewonu i karbonu (gnejsy, łupki, piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad 
nimi, na głębokości ok. 600 m, utwory triasu (wapienie, margle, dolomity i iłołupki). 

Depresja śląsko – opolska powstała w okresie górnej kredy. Wtedy to znaczna część 
opolszczyzny została przykryta osadami morskimi. 

Na terenie gminy Prószków występują 2 piętra stratygraficzne górnej kredy: 
• turon, zbudowany z margli piaszczystych i ilastych, wapieni marglistych i podrzędnie z 

piaskowców marglistych (skały te tworzą rozległe wychodnie w północnej części gminy, 
przykryte w niektórych miejscach cienką warstwą czwartorzędu), 

• cenoman, zbudowany z piaskowców, margli piaszczystych i wapieni piaszczystych 
(utwory te zajmują niewielką powierzchnię w dolinie Odry). 
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Na pozostałym obszarze gminy zalegają warstwowo osadowe pokrywy kenozoiczne: 
• trzeciorzędowa (mioceńska), zbudowana z piasków i żwirów tarasów wysokich (północno 

– zachodnia część gminy) oraz z glin zwałowych moreny dennej i żwirów ablacyjnych 
(część południowa), 

• czwartorzędowa: 
– plejstoceńska, zbudowana z piasków i żwirów terasów wysokich (północno – 

zachodnia część gminy) oraz z glin zwałowych moreny dennej i żwirów 
ablacyjnych (część południowa), 

– haloceńska, zbudowana z piasków, żwirów i mad dolinnych, tworząca się 
współcześnie (doliny rzek). 

 
Teren gminy Prószków położony jest w dorzeczu Odry. Wschodnia część gminy leży 

w obrębie bezpośredniej zlewni Odry, a z pozostałego obszaru wody odprowadzane są do 
zlewni jej lewego dopływu Prószkowskiego Potoku. Oprócz tego w dolinie Odry jest jeszcze 
kilka drobnych i krótkich cieków, które są jej dopływami. 

W rejonie gminy Prószków stwierdzono występowanie 4 zasadniczych pięter 
wodonośnych czwartorzędu, tzreciorzędu, górnokredowego i triasowego. 

Obszar gminy znajduje się w zasięgu kilku głównych zbiorników wód podziemnych 
(GZWP), które wymagają ochrony: 
➘  zbiornik Triasu Opolskiego, największy zbiornik wód podziemnych województwa i 

jedno z najcenniejszych złóż wód triasowych w kraju, składający się ze zbiornika triasu 
dolnego (północna część gminy od linii Jaśkowice, Przysiecz) objętego strefą wysokiej 
ochrony (ONO), a w jego granicach wyodrębniono strefę najwyższej ochrony (OWO), 
która obejmuje obszar występowania zbiornika środkowotriasowego (północno – 
wschodnia część gminy, od linii Nowa Kuźnia – Zimnice Wielkie), 

➘  zbiornik górnokredowy (północna część gminy – w zasięgu stref ochronnych triasu), 
➘  zbiornik czwartorzędowy (międzymorenowy), objęty strefą wysokiej ochrony (OWO) 

(północno – zachodnia część gminy od linii Jaśkowice – Ligota Prószkowska). 
 

Głębokość zalegania wód gruntowych łączy się ściśle z geologią i morfologią. Dla 
rolnictwa ważną rolę odgrywa głębokość występowania pierwszego poziomu wód 
gruntowych, który na obszarze gminy spotyka się na głębokości od 0 – 20 m. Za właściwe 
wody gruntowe uważa się zazwyczaj te, które zalegają poniżej 5 m, przy czym wahania 
zwierciadła tych wód mogą dochodzić do 3 m. 

W gminie Prószków wody podziemne, najgłębsze (od 10 – 20 m) występują na obszarze 
wsi Zimnice Małe i Źlinice. 

Między doliną Odry i Prószkowskiego Potoku ciągnie się pas terenu, gdzie wody 
gruntowe zalegają na głębokości od 5 – 10 m. Lokalnie można tu jednak spotkać obszary, na 
których wody wgłębne podchodzą bliżej powierzchni. 

W płytkich osadach rzecznych, skupionych głównie w dolinie Odry i Prószkowskiego 
Potoku warstwy wodonośne mają zwykle niewielką miąższość, a naturalne zwierciadło wody 
utrzymuje się płytko (od 1 – 3 m) pod powierzchnią terenu i jest zwykle swobodne. 
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3.4 Środowisko przyrodnicze 
 

Środowisko przyrodnicze gminy Prószków jest stosunkowo bogate i cechuje się 
znacznym stopniem różnorodności biologicznej, zarówno w aspekcie różnorodności 
gatunkowej flory i fauny, jak i zróżnicowania typów ekosystemów, siedlisk i krajobrazów. 
Poddawane długotrwałej oraz intensywnej antropopresji (szczególnie w ostatnim stuleciu) 
zachowało ono nadal naturalne i wielkopowierzchniowe obszary, reprezentowane głównie 
przez ekosystemy leśne. Należą do nich Bory Niemodlińskie położone w południowej i 
południowo-zachodniej części gminy, będące ważną ostoją faunistyczno-florystyczną 
województwa opolskiego (również w części należącej administracyjnie do innych gmin), a 
także interesującym z naukowego punktu widzenia reliktem Puszczy Śląskiej. W 
województwie opolskim jeszcze obecnie są to najbardziej rozległe ekosystemy leśne na 
zachód od Odry, mogące mieć także duże znaczenie turystyczno-rekreacyjne. Drugim 
najcenniejszym przyrodniczo obszarem gminy Prószków jest zespół łąkowo-błotnych i 
wodnych ekosystemów doliny Odry, należących do jednego z ważniejszych szerokich 
korytarzy ekologicznych rangi międzynarodowej Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL. 
Jest to bardzo stary szlak migracyjny flory i fauny prowadzący od Niziny Pannońskiej i 
Kotliny Czeskiej poprzez tak zwaną Bramę Morawską w kierunku Niziny 
Środkowoeuropejskiej i Pobrzeża Bałtyku. Szlak ten odgrywał (co najmniej od ośmiu tysięcy 
lat) ważną rolę w kształtowaniu się środowisk przyrodniczych w Europie Środkowej i 
najprawdopodobniej nadal jeszcze zachodzi w nim intensywna wymiana gatunkowa. 
 Obszar gminy Prószków stanowi swoisty i ważny łącznik pomiędzy bogatymi 
przyrodniczo jego obrzeżami (głównie ekosystemami leśnymi Borów Niemodlińskich) a 
urbicenozami i innymi środowiskami zieleni miejskiej Opola. Dzięki temu możliwy jest 
wzrost bioróżnorodności suburbium i innych ekosystemów miejskich. 
 W gminie Prószków można więc wyróżnić dwa główne obszary o szczególnej 
cenności przyrodniczej i dużych walorach krajobrazotwórczych, na których zwłaszcza 
koncentrować się powinna działalność związana z ochroną środowiska. Jest to fragment 
Borów Niemodlińskich oraz zachodnia krawędź doliny Odry wraz z doliną Prószkowskiego 
Potoku i jego lewobrzeżnym dopływem. 
 Bory Niemodlińskie zajmujące głównie południowo-zachodnią część gminy Prószków 
stanowią zwarty kompleks leśny dochodzący w swej południowo-wschodniej granicy do 
miejscowości Nowa Kuźnia, Jaśkowice, Ligota Prószkowska i Wybłyszczów. Został on 
objęty ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
ustanowionego 26.05.1988 r. o powierzchni całkowitej 48 189 hektarów. Ekosystemy leśne 
wykazują pewne zróżnicowanie, wynikające z panujących tu stosunków hydrologicznych 
chociaż dominują bory i bory mieszane. Występują w nich rzadkie i chronione rośliny 
naczyniowe, jak kilka gatunków storczykowatych (Orchidaceae), jak:  
 kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),  
 saprofityczny i bezzieleniowy gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis),  
 barwinek pospolity (Vinca minor),  
 wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),  
 z liliowatych (Liliaceae) oryginalna lilia złotogłów (Lilium martagon). 

 
Bogata jest tu także herpetofauna (5 gatunków gadów i 3 gatunki płazów), a na uwagę 

zasługuje zwłaszcza występowanie rzadkiej ropuchy paskówki (Bufo calamita). 
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Bory Niemodlińskie są ostoją coraz rzadszych w Polsce gatunków fauny: 
 bociana czarnego (Ciconia nigra), 
 cietrzewia (Tetrao tetrix),  
 kani czarnej i rdzawej (Milvus migrans, M. milvus),  
 trzmielojada (Pernis apivorus) i dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), 

 
a także zagrożonych wymarciem gatunków:  
 
 sowy włochatej (Aegolius funereus) 
 puchacza (Bubo bubo).  

 
Gniazduje tu także wiele innych gatunków ptaków. Dobrze zachowane są siedliska 
potencjalne dla kilku cennych, lecz wymarłych już na tym terenie gatunków. Dotyczy to 
głównie żółwia błotnego (Emys orbicularis), bączka (Ixobrychus minutus) i ptaków 
drapieżnych jak: kobuza (Falco subbuteo), sokoła wędrownego (Falco peregrinus) i orlika 
krzykliwego (Aquila pomarina). 
 Szczególnie cenną inicjatywą było by podjęcie próby reintrodukcji choćby niektórych 
z tych gatunków na obszarze Borów Niemodlińskich. 
 Na omawianym obszarze utworzono dwa częściowe rezerwaty przyrody. Rezerwat 
„Jaśkowice” utworzony 20.06.1969 r. o powierzchni całkowitej 5,92 hektara reprezentuje 
fragment boru mieszanego sosnowo-dębowego (Calamagrostio-Quercetum petreae), na 
terenie którego występują pomniki przyrody, którymi są 190-letnie modrzewie europejskie. 
Znajduje się ty także 160-letni sosnowy drzewostan nasienny. Rezerwat ten ma własny plan 
ochrony do 2016 roku.  

Rezerwat „Przysiecz” utworzony 04.02.1958 r. o powierzchni 3,10 hektara obejmuje 
ekosystem przejściowy pomiędzy acidofilną dąbrową (Calamagrostio-Quercetum petreae), a 
kontynentalnym borem mieszanym (Pino-Quercetum) i między innymi chroni pozostałości 
starodrzewia modrzewia sudeckiego (Larix decidua var. sudetica). Jeden okaz 150-letniego 
modrzewia został zaliczony do pomników przyrody. Rezerwat ma własny plan ochrony do 
2016 roku. 
 Wymienione ekosystemy leśne cechuje znaczny stopień stabilności ekologicznej, przy 
zachowanych mechanizmach homeostatycznych. Planowane jest utworzenie kolejnych 
rezerwatów leśnych, to jest częściowego rezerwatu „Dzików” o powierzchni prawie 26 
hektarów obejmującego bór mieszany świeży oraz rezerwat „Rogów”, który chronić będzie 
ponad 100-letni bór mieszany zaliczony do zespołu Pino-Quercetum. 
 Szczególnie cenny i zróżnicowany ekologicznie obszar przyrodniczy tworzy dolina 
Prószkowskiego Potoku, płynącego częściowo poprzez ekosystemy Borów Niemodlińskich. 
Na znaczną bioróżnorodność tego terenu składa się mozaika ekosystemów wilgotnych i 
świeżych łąk, turzycowisk, zbiorowisk roślinności nadbrzeżnej i torfowisk oraz 
towarzyszących im ekosystemów borów świeżych i mieszanych. Utworzony kompleks 
naturalnych siedlisk (jeden z najbogatszych w gminie) o rozwiniętej i bogatej strefie 
ekotonowej jest miejscem występowania wielu gatunków ssaków (w tym łownych) i ptaków, 
a także wpływa na walory krajobrazowe południowej części gminy. Obszar ten powinien być 
(zgodnie z projektem) objęty ochroną w formie użytku ekologicznego.  

Oprócz ekosystemów leśnych wielkopowierzchniowych na obszarze gminy występują 
także drobne, wyspowe fragmenty ekosystemów leśnych, zarówno borowych jak i 
nadrzecznych (łęgowych i zaroślowych). Dotyczy to zwłaszcza okolic Górek i Nowej Kuźni 
oraz północnych obszarów gminy, gdzie rozproszone, izolowane zbiorowiska leśne otoczone 
są przez agroekosystemy, jak również niektórych odcinków dolin rzecznych. Lasy te z uwagi 
na ich niewielką powierzchnię oraz izolowane położenie w gminie mają zaburzone 
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mechanizmy homeostatyczne, w znacznym stopniu odkształconą strukturę, zmieniony 
(niekiedy przypadkowy) skład gatunkowy oraz są podatne na antropopresję. Wpływają jednak 
dodatnio na ogólny krajobraz gminy, zwłaszcza gdy sąsiadują z ekosystemami łąkowymi i 
nadwodnymi.  

Drugą, najważniejszą dla gminy grupą ekosystemów są ekosystemy łąkowo-
murawowe oraz torfowiskowe. Dominują one w części północnej i środkowej gminy, 
zwłaszcza w obszarach dolin rzecznych Odry i Prószkowskiego Potoku. Wyróżnić można 
wielkoprzestrzenne łąki zalewowe dolin rzecznych (zwłaszcza Odry), które cechuje 
równoleżnikowy, wydłużony kształt, położenie w pobliżu koryta rzecznego i mniejsza 
intensywność zagospodarowania przestrzennego. Są to najcenniejsze przyrodniczo podmokłe 
łąki (zalewowe), mające w większości charakter ostojowy (refugia faunistyczno-
florystyczne). Należą do nich łąki położone w leśnym otoczeniu doliny Prószkowskiego 
Potoku (użytek ekologiczny), wielkopowierzchniowe łąki doliny Odry i Prószkowskiego 
Potoku, turzycowiska i łąki powyżej Stawu Nowokuźnickiego w dolinie lewostronnego 
dopływu Prószkowskiego Potoku w okolicach Obory, a także łąki w dolinie Prószkowskiego 
Potoku w okolicach Dziekaństwa.  

Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują w gminie ekosystemy wodne. Są to 
stosunkowo małe, izolowane jednostki, mające jednak duży potencjał przyrodniczy, a 
zwłaszcza dużą różnorodność gatunkową gniazdującego ptactwa wodnego i herpetofauny. 
Szczególnie cennym przyrodniczo jest Staw Nowokuźnicki, będący największym zbiornikiem 
wodnym w gminie, przez który przepływa Prószkowski Potok. Na jego obszarze utworzono 
27.11.1957 roku częściowy rezerwat florystyczny „Staw Nowokuźnicki” o powierzchni 
całkowitej 20 hektarów. Na jego obszarze ochronie ścisłej podlega między innymi liczna 
populacja kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), salwinii pływającej (Salvinia natans) – 
rzadkiej paproci wodnej oraz owadożernego pływacza zwyczajnego (Utricularia vulgaris), a 
także gniazdujące tu ptaki wodne i błotne. Z uwagi na występowanie tu bardzo rzadkich w 
Europie gatunków roślin rezerwat ten winien podlegać ochronie zgodnie z postanowieniami 
Konwencji Berneńskiej. Zanotowano tu obecność 135 gatunków ptaków, w tym rzadkiego już 
bączka (Ixobrychus minutus). Do innych ostojowych ekosystemów wodnych oddziałujących 
na ekosystemy sąsiednie w gminie Prószków można zaliczyć: rzekę Odrę, staw w Przysieczy, 
staw w Ligicie Prószkowskiej, staw w Wybłyszczowie, tereny zgrupowań strorzeczy oraz 
tereny torfowiskowe nad Prószkowskim Potokiem. Wymienione ekosystemy wodno-błotne 
wraz z łąkowymi i pastwiskowymi tworzą cenne przyrodniczo i bogate gatunkowo oraz 
ekologicznie kompleksy w dolinach rzek, stanowiące tym samym naturalne i przeważnie 
szerokie korytarze ekologiczne, przyczyniające się do utrzymania stanu równowagi 
przyrodniczej na obszarze gminy Prószków. Są one ponadto ważnym szlakiem migracyjnym 
(głównie ptactwa wodno-błotnego) w Europie Środkowej. 

Odrębne miejsce w środowisku przyrodniczym gminy zajmują urbicenozy miast i osad 
miejskich, które na tym obszarze rozciągają się wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, to 
jest: wzdłuż drogi Opole – Prószków - Prudnik (droga numer 414), gdzie usytuowana jest 
zabudowa między innymi Górek, Chrząszczyc, Złotnik, Prószkowa, Przysieczy i Ligoty 
Prószkowskiej (krzyżuje się ona koło Przysieczy z projektowaną autostradą A-4) oraz wzdłuż 
drogi Opole – Krapkowice - Racibórz (wzdłuż drogi numer 45) i usytuowanej na obrzeżu 
gminy. Dodatkową ważną oś rozwoju urbanizacji wyznacza droga Opole-Prószków, gdzie 
skupia się większość zwartej zabudowy i towarzyszących jej urbicenoz zwłaszcza w 
miejscowościach Chmielowice, Domecko i Nowa Kuźnia. Wymienione osie urbanizacji 
stanowią swoiste korytarze ekologiczne o znacznie mniejszym znaczeniu dla środowiska 
przyrodniczego gminy, będące jednak ważnym łącznikiem (drogą migracji) pomiędzy 
rozwiniętymi urbicenozami Opola, jego suburbium oraz naturalnymi i półnaturalnymi 
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ekosystemami skupionymi na obrzeżach gminy i w dolinach rzek. Tą drogą dochodzi do 
wzbogacania gatunkowego zieleni miejskiej Opola.  

Na obszarze gminy zinwentaryzowano dotychczas 78 zespołów roślinnych, wśród 
nich aż 23 zbiorowiska antropogenne (głównie pola uprawne, siedliska ruderalne, okrajkowe, 
zrębowe i segetalne). Do pozostałych zaliczono głównie 19 zespołów szuwarowych, 12 
wodnych, 11 leśnych i zaroślowych oraz 11 łąkowo-murawowych (w tym wrzosowiska i 
torfowiska). Zdecydowana większość ekosystemów związana jest więc ze zbiornikami i 
ciekami wodnymi. Wykazano tu 11 gatunków roślin chronionych, w tym 2, to jest salwinia 
pływająca i kotewka orzech wodny objęte są ochroną w skali europejskiej w ramach 
„Konwencji o Ochronie Gatunków Europejskich Dzikich Zwierzą i Roślin oraz Siedlisk 
Naturalnych” (Konwencja Berneńska). Ponadto wykazano tu obecność 121 gatunków ptaków 
chronionych, w tym rzadkich jak kobuz (Falco subbuteo), bączek (Ixobrychus minutus), kani 
czarnej (Milvus migrans), kani rudej (Milvus milvus), bociana czarnego (Ciconia nigra) i 
sowy uszatej (Asio otus). Wykazano łącznie obecność 66 gatunków rzadkich na Śląsku 
ptaków lęgowych – w różnym stopniu zagrożonych. Na obszarach podmokłych występują 
ponadto rzadkie w Polsce gatunki jak cyranka (Anas querquedula), zielonka (Porzana parva), 
bekas krzyk (Gallinago gallinago) oraz krwawodziób (Tringa totanus). Na obszarze gminy 
Prószków wykazano ponadto obecność trzech chronionych gatunków ryb, 11 gatunków 
płazów, 5 gatunków gadów oraz 11 chronionych gatunków ssaków. Do najważniejszych ostoi 
fauny na terenie gminy należą: rezerwat „Staw Nowokuźnicki”, stawy rybne na zachód od 
Winowa wraz z przylegającymi podmokłymi łąkami (ważne miejsce rozrodu płazów), 
poligon wojskowy na zachód od Winowa wraz z suchymi łąkami i wydmami (miejsce 
gniazdowania rzadkich gatunków ptaków jak kląskawka, białorzytka i dziwonia), odstojniki 
pod Prószkowem (z miejscem lęgowym kwawodzioba i błotniaka stawowego), podmokłe łąki 
i turzycowiska pomiędzy Oborą a rezerwatem „Staw Nowokuźnicki” (miejsce gniazdowania 
derkacza i bekasa), staw w Ligocie Prószkowskiej (z gniazdującym łabędziem niemym i 
kaczką czernicą), park w Pomologii (z rzadką, gniazdującą muchołówką białoszyją), Bory 
Niemodlińskie i dolina rzeki Odry. Dwie ostatnie, najważniejsze w gminie ostoje skupiają 
większość gatunków ptactwa leśnego i wodnego.  

Na obszarze gminy Prószków zarejestrowano także dwa pomniki przyrody, którymi są: 
buk pospolity (Fagus silvatica) – 200 letni okaz rosnący w Prószkowie na terenie parku 
szkolnego, modrzew europejski (Larix decidua) - 150 letni okaz rosnący w lesie koło 
miejscowości Przysiecz oraz modrzew europejski (grupa drzew) – położenie Jaśkowice.  

Drobnopowierzchniowe, izolowane lecz cenne przyrodniczo i bogate gatunkowo 
siedliska (często o strukturze mozaikowej) obejmowane są ochroną w postaci zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych. Proponowane jest utworzenie 
jednego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Winowskie Wzgórza” z ekosystemami 
łąkowymi, wrzosowiskowymi i zadrzewieniami oraz 5 użytków ekologicznych, którymi są: 
„Staw w Ligocie Prószkowskiej” (obejmujący także podmokłe zbiorowiska łąkowo-
szuwarowe), „Oborskie Łąki” (z podtorfionymi łąkami turzycowymi), „Starorzecza Odry” (z 
licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami wodno-szuwarowymi na wschód od miejscowości 
Boguszyce), „Dziekństwo” (z różnymi typami zbiorowisk łąkowych) oraz „Dolina 
Prószkowskiego Potoku” (z śródleśnymi łąkami i turzycowiskami).  
Ekosystemy leśne nadleśnictwa Prószków uznane są za lasy ochronne, w tym wodochronne o 
powierzchni ponad 5 100 hektarów. Znajdują się w nich między innymi drzewostany sosny 
wejmutki liczące 180 lat i będące najstarszym drzewostanem tego gatunku w Europie, a także 
cztery typy drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni około 20 hektarów w tym sosny 
wejmutki, sosny pospolitej daglezji i modrzewia europejskiego. Na terenie tych lasów 
znajduje się jedyna w Polsce a nieliczna w Europie stacja terenowa do spraw wykorzystania 
mrówek w ochronie lasu (na przykład mrówki ćmawej – Formica polyctena). 
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3.5 Gleby 
 

Na terenie gminy Prószków występują następujące typy gleb: 
• pseudobielicowe i bielicowe – gleby kwaśne i lekko kwaśne w całym profilu, wytworzone 

w większości z piasków (dominują pod użytkami leśnymi, wyspowo, na zachód od linii 
drogi Opole – Krapkowice), 

• brunatne: 
– właściwe – odczyn zblizony do obojetnego, wytworzone z gleb cięższych (wyspowo, 

najwięcej w północnej części gminy, okolice Winowa, Górek, Chrząszczyc i 
Prószkowa), 

– wyługowane i kwaśne – z lżejszych utworów (dość duże powierzchnie w środkowej i 
południowej części gminy – od linii Złotniki – Boguszyce), 

• czarne ziemie – związane z obszarami niżej położonymi o wysokim poziomie wód 
gruntowych i roslinnością trawiasto – łąkową (wzdłuż zachodniej granicy gminy, na 
wysokości Winowa, Górek i Chrząszczyc oraz wyspowo w okolicy Złotnik, Prószkowa, 
Ligoty Prószkowskiej, Zimnic Wielkich, Chrzowic), 

• mady – wytworzone z osadów aluwialnych wyścielających współczesne doliny rzeczne, o 
wysokim poziomie wody gruntowej i znacznej zawartości substancji organicznych w 
całym profilu (wzdłuż rzeki Odry do linii drogi Opole – Krapkowice i wzdłuż 
Prószkowskiego Potoku, na niektórych jego odcinkach), 

• hydrogeniczne: 
– mułowo – torfowe – powstałe w wyniku procesu torfotwórczego i namulania 

osadami mineralnymi (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu), 
– murszowo – torfowe – powstałe w wyniku osuszania gleb torfowych (wzdłuż cieków 

i w zagłębieniach terenu), 
• rędziny – wytworzone ze zwietrzelin skał węglanowo – wapiennych, odczyn obojętny i 

zasadowy (w północnej części gminy, w trójkącie Winów – Złotniki – Chrzowice oraz pas 
wzdłuż wschodniej strony drogi z Chrzowic do Zimnic Wielkich). 
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4 Aktualny stan gospodarki odpadami 

4.1 Sektor komunalny 

4.1.1 Odpady komunalne 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady komunalne są to  
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 
• gospodarstwa domowe, 
• obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury) takie jak: handel, usługi i rzemiosło, 

szkolnictwo, obiekty turystyczne i targowiska. 
Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich 

skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i 
unieszkodliwianiem, wyodrębniono dla potrzeb niniejszego programu następujące strumienie 
odpadów (wg PPGO): 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego, 
odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego 
ulegające biodegradacji, 
odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, 
kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji 
papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura 
nieopakowaniowa, 
tekstylia, 
szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe, 
metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania  
z aluminium i pozostałe odpady metalowe, 
odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie 
itp., 
drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach 
domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych 
popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku  
i unieszkodliwiania, 
odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych, 
odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 
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Na podstawie danych z Krajowego PGO, Wojewódzkiego PGO oraz Powiatowego 
PGO oszacowano ilości powstających odpadów dla ww. strumieni (obliczenia własne). 
Przyjęto wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej, uwzględniając tereny zabudowy 
miejskiej i wiejskiej, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca w skali roku. Na 
podstawie powyższych danych dokonano bilansu ilości wytwarzanych odpadów w sektorze 
komunalnym. 

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Prószków przedstawiono w 
poniższej tabeli: 
 

Lp. Strumienie odpadów komunalnych Gmina Prószków 
[Mg/rok] 

1. Odpady organiczne roślinne 183,62 
2. Odpady organiczne zwierzęce 10,74 
3. Odpady organiczne inne 21,58 
4. Odpady zielone 40,63 
5. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 103,92 
6. Opakowania z papieru i tektury 150,70 
7. Opakowania wielomateriałowe 16,89 
8. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 205,40 
9. Opakowania z tworzyw sztucznych 66,12 

10. Tekstylia 45,42 
11. Szkło (nieopakowaniowe) 9,77 
12. Opakowania ze szkła 184,49 
13. Metale  44,44 
14. Opakowania z blachy stalowej 15,92 
15. Opakowania z aluminium 4,59 
16. Odpady mineralne 129,41 
17. Drobna frakcja popiołowa 393,41 
18. Odpady wielkogabarytowe 146,51 
19. Odpady budowlane 390,68 
20. Odpady niebezpieczne 19,53 

Suma odpadów: 2183,80 
 

Tabela 4 Oszacowane ilości odpadów  na terenie gminy Prószków (obliczenia własne)  

 
 

W gminie Prószków w najbliższym czasie planuje się wprowadzić segregację 
odpadów w tzw. „gniazdach”. Planuje się zakup pojemników na tworzywa sztuczne, szkło 
białe i kolorowe oraz papier. 

Odpady z gminy Prószków składowane są na międzygminnym składowisku w 
Domecku. Składowisko to usytuowane jest na terenie gminy Komprachcice. 

Poniższa tabela przedstawia ilości odpadów przyjętych na składowisko w Domecku w 
2003 r. w rozbiciu na poszczególne gminy. 
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ZGKiM 
Komprachcice 

256,15 230,18 234,75 275,47 206,98 221,27 219,83 210,79 207,98 246,41 226,10 217,14

Osoby prywatne 3,12 10,20 16,06 33,31 19,00 20,70 22,20 12,55 10,50 15,82 3,51 8,26 

Gruz  2,11 0,53 0,87 11,71 5,22 2,25 3,89 2,64 6,42 6,74 0,75 - 
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om
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ac
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e 
 

Odpady 
wielkogabarytowe 

- - - - 2,84 1,58 - - - 0,37 - - 

ZGKiM 
Prószków 

195,50 165,78 240,11 262,42 256,70 124,42 175,17 206,68 195,72 267,56 189,40 237,77

Pr
ós

zk
ów

 

Osoby prywatne 3,06 10,19 16,10 33,40 19,01 20,49 22,16 12,32 10,42 16,00 3,60 8,35 

Tabela 5 Rzeczywista ilość odpadów przyjętych na składowisko w Domecku w 2003 r. 

Tabela 6 Sumaryczna ilość odpadów przyjętych na składowisko w Domecku w 2003 r. 

 
Gmina  Suma [Mg/a] 

ZGKiM Komprachcice 2753,05 
Osoby prywatne 175,23 
Gruz  43,13 

Komprachcice 

Odpady wielkogabarytowe 4,79 
ZGKiM Prószków 2517,23 Prószków 
Osoby prywatne 175,10 

 
 

Odpady składowane na SOK w Domecku w 2003 r. z Prószkowa 
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Rysunek 5 Odpady składowane na składowisku w Domecku z gminy Prószków 
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Suma składowanych odpadów na SOK w Domecku w 2003 r.
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Rysunek 6 Suma składowanych odpadów na składowisku w Domecku w 2003 r. 

  
 
 
Na podstawie „Poradnika – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” 

określono wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 
Polsce. Wskaźniki te obrazuje poniższa tabela. 
 

Wskaźnik nagromadzenia [kg/mieszkańca/rok] 

Gospodarstwa domowe w: zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna 

Duże miasta 150 – 220 150 – 320 

Małe miasta 100 – 180 120 – 280 

Tereny wiejskie 20 – 110 - 

Domki letniskowe 
(sezonowo) 

20 – 80 - 

 
Tabela 7 Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych 
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4.1.1.1 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 

 
Zezwolenie na składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w 

Domecku posiada ZGKiM Komprachcice i ZGKiM Prószków. 
W gminie wydano do tej pory tylko jedno zezwolenie na odbieranie odpadów 

komunalnych dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. 
W gminie 1857 gospodarstw domowych posiada umowy na wywóz odpadów, co 

stanowi około 70 % gminy. Gospodarstwa te zaopatrzone są w pojemniki o V = 110 dm3 
opróżniane dwa razy w miesiącu. Ponadto na terenie gminy znajduje się: 

– 41 szt. kontenerów ulicznych o poj. 30-40 dm3 opróżnianych raz w tygodniu, 
– 9 szt. kontenerów wiejskich KP – 7 (usytuowanych przy cmentarzach) o poj. 7 

m3 opróżnianych według potrzeb, 
– 1 pojemnik 1100 dm3 opróżniany raz w miesiącu przy budynku urzędu, 
– 13 szt. pojemników 110 dm3 opróżnianych według potrzeb przy świetlicach 

wiejskich. 
Koszt składowania 1 Mg odpadów komunalnych na składowisku wynosi 46,00 zł (+ 

7% VAT). 

4.1.2 Odpady biodegradowalne 
 

Odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii 
polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z 
odpadami. 

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) jest zastosowanie kompostowania we 
własnym zakresie przez mieszkańca. Odpady te mogą być magazynowane w pojemnikach 
(wymieszane) lub zbierane selektywnie. 

Główne rodzaje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji mogą być zbierane 
w podziale na papier i tekturę, tekstylia i drewno, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
oraz odpady zielone. 

Istnieją trzy metody zbierania miejskich odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji: 
 bezpośrednio z domostw (zbiórka przy krawężniku), 
 z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw 

domowych (centra zbiórki), 
 poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu). 

Odpady mieszane zbierane do pojemników mogą być składowane lub spalane lub 
przerabiane w instalacjach mechaniczno – biologicznych, w których najczęściej stosuje się 
wstępne ręczno – mechaniczne sortowanie i kompostowanie dla zmniejszenia masy. 

W gminie Prószków nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów 
biodegradowalnych. 
  Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Prószków: 215,94 Mg/rok 
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4.1.3 Odpady wielkogabarytowe 
 

Do grupy odpadów wielkogabarytowych trafiających do strumienia odpadów 
komunalnych zalicza się zużyty i zniszczony sprzęt z gospodarstw domowych, obiektów 
użyteczności publicznej i obsługi ludności. Zaliczamy do nich: chłodziarki, zamrażarki, 
kuchnie gazowe, elektryczne i węglowe, pralki, wirówki, zmywarki do naczyń, pozostały 
sprzęt (odkurzacze, maszyny do szycia itp.), telewizory, komputery, meble itp. 
 Ilość tej grupy odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych stanowi wagowo 
około 5 – 8 %. 
  W gminie Prószków odpady wielkogabarytowe zbierane są w ustalonym terminie 
przed posesjami tzn. zbiórka przy krawężniku – punkt mobilny. Planuje się przeprowadzenie 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych do trzech razy w roku. 
  Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Prószków: 146,51 Mg/rok 
 

4.1.4 Odpady budowlane 
 
 Odpady budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych zawierają 
najczęściej: odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych – gruz betonowy, 
ceglany, ceramiczny i asfaltowy; odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych; odpady 
asfaltów, smół i produktów smołowych – pokrycia dachowe; złomy metaliczne, gleba i grunt 
z wykopów, kamienie i żwir; odpady materiałów izolacyjnych. 
 W gminie Prószków do tej pory nie była prowadzona zbiórka tego typu odpadów. 
 Szacuje się ilość powstających odpadów dla gminy Prószków: 390,68 Mg/rok 
 Odpad tego typu może być dostarczany na składowisko w celu przysypywania 
składowanych warstw odpadów. 
 

4.1.5 Odpady opakowaniowe 
 

Problematyka gospodarki odpadami opakowaniowymi została zawarta w Dyrektywie 
94/62/EC. Dyrektywa ta dotyczy wszystkich rodzajów opakowań oraz odpadów 
opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami i odpadami powinna z jednej strony 
uwzględniać wymagania ekologiczne, z drugiej nie stwarzać przeszkód dla wzajemnej 
wymiany handlowej między krajami UE. 

Zasadniczym celem ustanowienia Dyrektywy 94/62/EC jest: 
• zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, 
• promowanie opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnego użytkowania, 
• odzyskiwanie materiałów lub energii z odpadów opakowaniowych, 
• wtórne przetwarzanie odzyskanych materiałów. 
 

Podstawowymi aktami prawnymi, stanowiącymi bazę praktycznej realizacji 
wytycznych ww. dyrektywy są uchwalone w roku 2001 dwie ustawy, które weszły w życie w 
dniu 1 stycznia 2002 r.: 

1) ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 
Nr 63/2001, poz. 638), 
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2) ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639). 

W zakresie, dotyczącym obowiązków gmin, jako podmiotu odpowiedzialnego za 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (w tym opakowań) mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 
132, poz. 662 z póź. zm.). 

 
Z uwagi na miejsca powstawania i pochodzenia, można wyodrębnić następujące grupy 

odpadów opakowaniowych: 
• Odpady przemysłowe (w tym technologiczne) powstające u producentów materiałów 

opakowaniowych, producentów i użytkowników opakowań (odpady z produkcji, braki 
itp.). W przypadku, gdy są to odpady jednorodne materiałowo (makulatura, tworzywa 
sztuczne, stłuczka) oraz gdy przeprowadza się na miejscu odpowiednią ich segregację i 
zabezpiecza przed zabrudzeniem, są potencjalnymi surowcami wtórnymi. Zazwyczaj 
zakłady wykorzystują te odpady we własnym zakresie lub odpłatnie przekazują innej 
firmie. 

• Opakowania poużytkowe po materiałach, surowcach i innych wyrobach powstające na 
terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych oraz innych podmiotów. 
Odpady te powinny być segregowane w miejscu powstawania, na grupy jednorodne 
materiałowo. 

• Opakowania poużytkowe po różnych wyrobach powstające w gospodarstwach 
domowych (przede wszystkim opakowania jednostkowe). Odpady z gospodarstwa 
domowych znacznie trudniej wykorzystać z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania, 
a co za tym idzie znaczne koszty zbiórki. Zbiórka ta jest związana z: 

– wstępną segregacją odpadów prowadzoną przez mieszkańców na poziomie 
gospodarstw domowych, 

– ustawieniem sieci pojemników do gromadzenia odpadów, 
– odbiorem odpadów przez specjalistyczną firmę, która przygotuje je do 

przetworzenia. 
W odniesieniu do powstałych odpadów opakowaniowych zalecanymi metodami 

odzysku są: 
➘  Wtórne przetwarzanie (recykling) 

Jest to proces technologiczny przetworzenia odpadów opakowaniowych (lub 
wyselekcjonowanych materiałów pochodzących z tych odpadów) prowadzący do 
wytworzenia nowych opakowań lub innych wyrobów. Ten sposób zagospodarowania 
dotyczy przede wszystkim opakowań poużytkowych, które ze względu na skład 
materiałowy mogą stać się surowcem wtórnym przydatnym w zakładach przetwórczych. 

➘  Spalanie z odzyskiem energii 
Opakowania poużytkowe, które charakteryzują się dużą wartością opałową, powinny być 
przekształcane termicznie przez spalanie. 
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Wartość opałową niektórych paliw i odpadów przedstawia poniższa tabela: 
 

Rodzaj spalanego materiału Wartość opałowa 

[MJ/kg] 

Olej opałowy 41,0 

Węgiel kamienny 26,0 

Butelki z PET 23,0 

Pudełka z laminatu 20,5 

Odpady komunalne 9,0 

Wióry drzewne 8,3 

Tabela 8 Wartość opałowa wybranych paliw 

 
➘  Kompostowanie 
 

Kompostowanie jest procesem polegającym na przetworzeniu materiałów na nawóz 
zwany kompostem, zachodzącym pod wpływem działania bakterii oraz grzybów. 
 

Deponowanie odpadów opakowaniowych łącznie z innymi odpadami komunalnymi na 
wysypiskach powinno znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do odpadów, których nie 
można wykorzystać w inny sposób. 

W 2000 r. według danych zebranych i opracowanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Opakowań w Warszawie powstało w Polsce ponad 3,4 mln ton 
odpadów opakowaniowych. Prognozy przewidują wytworzenie w roku 2005 około 4,5 mln 
ton takich odpadów, a w roku 2007 przyrost ich masy do około 4,7 mln ton. 

Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych. 
Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

na terenie gminy Prószków nie odnotowano złożonego rocznego sprawozdania dotyczącego 
odpadów opakowaniowych. 

Na podstawie wskaźników opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Opakowań w Warszawie oszacowano ilości powstających odpadów 
opakowaniowych na terenie gminy Prószków. 
 

Lp. Rodzaj odpadów Oszacowana ilość [Mg] 

Prószków 

1. Opakowania z papieru i tektury 150,70 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 66,12 

3. Opakowania z blachy stalowej 15,92 

4. Opakowania wielomateriałowe 16,89 

5. Opakowania ze szkła 184,49 

6. Opakowania z aluminium 4,59 

Tabela 9 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych w gminie Prószków 
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Poniższa tabela przedstawia strukturę i masę odpadów opakowaniowych, 
wytworzonych na terenie powiatu opolskiego, z podziałem na poszczególne rodzaje oraz 
masę odpadów – obliczenia własne według wskaźników. 
 
Lp. Strumienie odpadów opakowaniowych Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych 

w powiecie opolskim w 2002 r. 
[Mg/rok] 

1. Opakowania z papieru i tektury 2698,39 
2. Opakowania wielomateriałowe 300,78 
3. Opakowania z tworzyw sztucznych 1105,10 
4. Opakowania ze szkła 2766,20 
5. Opakowania z blachy stalowej 277,04 
6. Opakowania z aluminium 75,45 
 Suma odpadów: 7222,96 

Tabela 10 Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2002 r. w  powiecie opolskim 

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede wszystkim 
jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez zmiany ich struktury 
chemicznej. 

Z uwagi na brak systemu organizacyjno – prawnego, określającego źródła 
finansowania selektywnej zbiórki, uzyskany w latach 1998 – 2000 poziom recyklingu w 
województwie opolskim szacowany był na około 16 %. 
 

4.1.6 Komunalne osady ściekowe 
 

W procesach mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków 
powstają osady ściekowe, wymagające zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

 
Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z 
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych 
(Ustawa o odpadach). 
 
 Ilość osadów powstających w miejskich oczyszczalniach zależy od: 

1) składu ścieków, 
2) sposobu oczyszczania (typu oczyszczalni), 
3) stopnia oczyszczania ścieków, 
4) stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie stabilizacji osadu, 
5) stopnia odwodnienia osadu. 

 
Zagęszczanie i odwadnianie osadu przyczynia się do zmniejszenia jego objętości. 

Zagęszczenie osadu przyczynia się do istotnego zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych 
inwestycyjnych dalszych etapów przeróbki osadów, zmniejszenie kosztów jego składowania i 
transportu. Obniżenie zawartości wody z 95 % do 75 % powoduje np. pięciokrotne 
zmniejszenie jego objętości. 

 
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące powstawania i zagospodarowania 

osadów z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków komunalnych w latach 2000 – 2001 – teren 
kraju. 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 39



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

Osady wytworzone w ciągu roku 

Wykorzystano 
og

ół
em

 

pr
ze

m
ys
ło

w
o 

ro
ln

ic
zo

 

ko
m

po
st

ow
an

e 

pr
ze

tw
or

zo
ne

 
te

rm
ic

zn
ie

 

sk
ła

do
w

an
e 

in
ne

 

N
ag

ro
m

ad
zo

ne
 n

a 
te

re
ni

e 
oc

zy
sz

cz
al

ni
 

W
yk

or
zy

st
an

e 
z 

na
gr

om
ad

zo
ny

ch
 

Lata 

w Mg suchej masy 

2000 359819 28274 50628 25528 5904 151618 97867 105906 105906 

2001 397216 24220 49302 27591 6937 198630 90536 728897 56802 

Tabela 11 Informacje dotyczące powstawania i zagospodarowania osadów z oczyszczalni i podczyszczalni 
ścieków komunalnych w latach 2000 – 2001 na terenie kraju 

Gmina Prószków posiada własną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia jest 
oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną i została oddana do użytku w 1995 r. Ścieki 
przyjmowane są z terenu Prószkowa, Złotnik, Chrząszczyc, Przysieczy, Ligoty 
Prószkowskiej, Jaskowic i Nowej Kuźni. Do oczyszczalni w Opolu odprowadzane są ścieki z 
miejscowości Winów, Górki, Folwark i Chrzowice. Z Boguszyc, Źlinic, Zimnic Małych i 
Zimnic Wielkich ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię w Krapkowicach. Obecnie około 
70 % gminy jest skanalizowane. W 100 % sieć kanalizacyjna istnieje w: Prószkowie, 
Złotnikach, Chrząszczycach, Winowie i Górkach, częściowo (dalej w rozbudowie): Przysiecz, 
Źlinice, Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Folwark. Z pozostałych miejscowości ścieki 
wywożone są cysternami – wozy asenizacyjne. 

Przepustowość rzeczywista średniodobowa oczyszczalni w Prószkowie – 330 m3/d, 
przepustowość maksymalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków – 880 m3/d. 
Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny uchodzący do rzeki Prószkówki poniżej Stawu 
Nowokuźnickiego. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.BSz-6223-21/03 z dnia 
12.06.2003 r. wydane przez Starostę Opolskiego. 

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą:  
 punkt zlewny ścieków, 
 piaskownik z kratą ręczną – urządzenie rezerwowe, 
 stacja mechanicznego oczyszczania ścieków „Huber Complet Plant Ro 5”, 
 przepompownia ścieków surowych, 
 wielofunkcyjny zbiornik SBR w tym m.in.: zbiornik retencyjny ścieków, reaktor SBR 

(zbiornik osadu czynnego), komora tlenowej stabilizacji osdów, 
 stacja dmuchaw, 
 instalacja do strącania fosforu, 
 stawy doczyszczające – 3 szt., 
 komora pomiarowa, 
 pompownia wody technologicznej, 
 wylot ścieków. 
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Dane eksploatacyjne oczyszczalni mechaniczno – biologiczno – chemicznej ścieków w 
Prószkowie: 

 
1) Gospodarka ściekowa 

 

Przepustowość oczyszczalni  

RLM (wskaźnik BZT5) Qśr.d [m3/d] 

projektowa 8500 880 

rzeczywista 2900 330 
 

Poniżej przedstawiono ostatnie badania ścieków z dnia 03.11.2004 r. 

 
Nazwa wskaźnika Jednostka Średnie 

parametry 
ścieków 

surowych 

Średnie 
parametry 
ścieków 

oczyszczonych 

% redukcji 

BZT5 mg/ dm3 480 9 98,1 

ChZT mg/ dm3 1677 40 97,6 

Sucha pozostałość mg/ dm3 2356 886 62,4 

Substancje rozpuszczone mg/ dm3 1601 876 45,3 

Zawiesina og. mg/ dm3 755 10 98,7 
 

2) Gospodarka osadowa 
 

Powstające na etapie biologicznego oczyszczania ścieków osady są magazynowane w 
komorze tlenowej stabilizacji osadu, gdzie są stabilizowane tlenowo. Ponieważ 
oczyszczalnia nie posiada stacji do odwadniania osadów, proces odwadniania osadu 
nadmiernego przeniesiony został do oczyszczalni ścieków w Krapkowicach, dokąd osady 
są transportowane za pomocą cystern (wozów asenizacyjnych). 

ZGKiM w Prószkowie posiada zawartą umowę na odbiór i odwodnienie 
ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalnią ścieków w Krapkowicach. 

Ilość osadu za 2003 r. wywiezionego do odwadniania wyniosła około 200 Mg. 
Ilość osadu za 2004 r. wywiezionego do odwadniania wynosi około 500 Mg 

 
3) Gospodarka odpadowa 

 

Rodzaj odpadu Kod Średnia ilość odpadów wytworzonych 

[Mg/rok] 

Skratki  19 08 01 7 

Piasek  19 08 02 12 
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Powstające odpady są odpowiednio dezynfekowane i magazynowane w szczelnych 
pojemnikach, a następnie wywożone na składowisko odpadów w Domecku. 
 

Uregulowania związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134/2002, poz. 1140). 

Rozporządzenie określa: 
1) warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów 

ściekowych, 
2) dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach, 
3) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i 

gruntów, na których osady mają być stosowane. 
 

4.1.7 Wycofane z eksploatacji pojazdy 
 

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska. 
Największą grupę wśród wyeksploatowanych pojazdów stanowią samochody, głownie 
samochody osobowe. Ocenia się, że w kraju w ostatnich latach liczba złomowanych 
samochodów wynosiła od 100 do 250 tys. rocznie. Przewiduje się, że liczba ta w ciągu 
najbliższych lat może wzrosnąć do 500 tys. pojazdów rocznie. 

Na poziomie gminy trudno jest oszacować ilości powstających tego typu odpadów. 
Średnia masa samochodu to około 940 kg, z czego metale żelazne stanowią 70 – 75 % 

masy pojazdu, metale nieżelazne – 5 – 5,5 %, tworzywa sztuczne – 8 – 9%, guma – 3,5 – 4 %, 
szkło 2 – 2,5 %, płyny – 1 %, pozostałe (tkaniny, uszczelnienia, powłoki) – 5 – 5,5 %. 

Przeciętnie w samochodzie osobowym znajduje się około 60 kg gumy, w tym około 40 
kg stanowią opony (67 %), około 12 kg różnego rodzaju uszczelnienia karoserii, drzwi, okien, 
elementy zawieszenia – ok. 2,5 kg, inne elementy związane z silnikiem jak uszczelki i 
wszelkiego rodzaju węże, przewody, podkładki – około 5 kg. 

 

4.1.8 Opony 
 
 Ogumienie to elastyczna obręcz koła jezdnego pochłaniająca znaczną część drgań i 
wstrząsów związanych z jazdą po nierównościach. 
Opona to część ogumienia. Składa się z pokrytych gumą i złączonych warstw tkaniny 
kordowej (kord) i drutu. Może mieć wewnątrz dętkę lub być bezdętkowa (szczelnie osadzona 
na obręczy koła jezdnego, nie wymaga stosowania dętki). Część opony współpracująca z 
nawierzchnią drogi (bieżnik) ma określoną rzeźbę. 
 Dynamiczny rozwój motoryzacji powoduje znaczne nagromadzenie tego odpadu. 
Problem stanowią zużyte opony porzucane najczęściej w miejscach przypadkowych w 
środowisku lub lokowane na składowiskach komunalnych, stwarzając właścicielom szereg 
problemów technicznych i środowiskowych. 
 Obowiązek gospodarowania zużytymi oponami został nałożony na producentów i 
importerów opon wprowadzanych na rynek z mocy ustawy z dnia11.05.2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2002, poz. 639 z późniejszymi 
zmianami). Na mocy tej ustawy nałożony został na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon. W rozporządzeniu do ustawy 
roczny poziom odzysku ustalono docelowo na 75 % w 2007 r.  
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 W celu eliminacji lub ograniczenia ilości opon składowanych na składowisku, wycofane 
z eksploatacji opony mogą być wykorzystywane poprzez: bieżnikowanie i ponowne 
wykorzystanie, zagospodarowanie w całości, wykorzystanie produktów z przeróbki 
mechanicznej i chemicznej, spalanie z wykorzystaniem energii. 
 Dokładne określenie ilości zużytych opon w Polsce jest bardzo trudne z uwagi na ich 
rozproszenie i brak dotychczas jakichkolwiek ewidencji. Ilości opon ocenia się w sposób 
pośredni z ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych 
pojazdów, uwzględniając średni czas zużycia opon. 
 W gminie Prószków nie prowadzono do tej pory zbiórki tego typu odpadów. 
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4.2 Sektor gospodarczy 
 

Z gminy Prószków nie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego żadne sprawozdanie od podmiotów działających na terenie gminy z rocznym 
zestawieniem o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne. 

 
Na terenie gminy prowadzą działalność różne drobne zakłady produkcyjno – 

usługowe, które mogą być potencjalnymi wytwórcami odpadów przemysłowych. 
Liczbę zakładów wytwarzających odpady przemysłowe działające na terenie gminy i 

powiatu opolskiego, które posiadają uregulowany stan formalno – prawny w tym zakresie 
uzyskano z Urzędu Gminy w Prószkowie. I tak decyzje zatwierdzające program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi posiada (20) firm oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów (6), 
zezwolenia na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów, a także transport i/lub zbieranie (5). 

Liczba i rodzaj podmiotów gospodarczych ulega ciągłym zmianom. 
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4.3 Odpady niebezpieczne 
 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 r., Nr 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami) nakłada na podmioty gospodarcze wytwarzające odpady obowiązek 
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Wytwórca odpadów 
jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub usług oraz surowców i 
materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 
najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko 
lub zagrożenie życia lub zdrowia. Posiadacz odpadów w pierwszej kolejności zobowiązany 
jest do poddania ich odzyskowi, a  jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych czy ekonomicznych do ich unieszkodliwienia w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak unieszkodliwione, aby 
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 
 

4.3.1 Odpady medyczne i weterynaryjne 
 

W prawie unijnym brak jest szczegółowych unormowań dotyczących odpadów 
medycznych. Jedynie w dyrektywie Rady 91/689/EWG z dnia 12.12.1991 w sprawie 
odpadów niebezpiecznych definiuje się pojęcie odpadów zainfekowanych. Podstawowe 
zasady gospodarowania odpadami medycznymi zostały zawarte w Rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia z 2002 r.: 
 rozporządzenie z dnia 23.12.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8/2003, poz. 
103), 
 rozporządzenie z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych(Dz. U. Nr 8/2003, poz. 104). 
 
Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny. 
 
Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, 
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z 
prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. 
 

Odpady tego typu powstają w ośrodkach służby zdrowia, prywatnych gabinetach 
lekarskich zakładach weterynaryjnych, badawczych, laboratoriach i zakładach 
farmakologicznych. 

Odpady tego typu zostały sklasyfikowane w grupie 18 według katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112/2001, poz. 1206): 
 18 01 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 
 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 
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W oparciu o dane zawarte w publikacjach GUS dotyczące ilości odpadów w 
działalności poszczególnych placówek służby zdrowia oszacowano, że ilość specyficznych 
odpadów medycznych powstających w kraju kształtuje się na poziomie 23 tys. Mg/rok, razem 
z weterynaryjnymi około 25 tys. Mg/rok. Przyjmuje się, że odpady weterynaryjne stanowią 
około 10 % odpadów medycznych. 

Odpady medyczne i weterynaryjne należy gromadzić selektywnie we wszystkich 
jednostkach. 

Według rozporządzenia omawiane odpady mogą być unieszkodliwiane w następujący 
sposób: 
➘  obróbka fizyczno – chemiczna inna niż wymieniona w punktach 2, 3 (D9), 
➘  przez autoklawizowanie (D9), 
➘  dezynfekcja termiczna (D9), 
➘  termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na 

lądzie (D10). 
 

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych było i jest ich 
termiczne przekształcanie. Całość odpadów medycznych powstających w gminach 
poddawana jest spalaniu w specjalistycznych spalarniach poza terenem województwa 
opolskiego. 

Na terenie gminy Prószków źródłami powstawania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych są: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Domed” w Zimnicach 
Wielkich z filiami w Winowie i Prószkowie, Samodzielny NZOZ „Remedia” w Prószkowie, 
Prywatny Gabinet Rehabilitacyjny, Gabinety Stomatologiczne (4), prywatne Gabinety 
lekarskie (ok. 2), jedna lecznica dla zwierząt. 

W gminie Prószków według obliczeń własnych przyjmując wskaźnik nagromadzenia 
odpadów medycznych 0,005 kg/poradę oszacowano ilość powstających odpadów 
medycznych w ilości około 0,05 Mg/rok. 

Według ustawy o odpadach wytwórca odpadów, w przypadku odpadów medycznych i 
weterynaryjnych – wytwórca odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest uzyskać decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub uzyskać pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów w zależności od ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 
 

4.3.2 Odpady zawierające azbest 
 

W Polsce podstawą do odchodzenia od stosowania azbestu stały się przede wszystkim 
następujące akty prawne: 
[1] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony 
zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690), określono w nim jakie wyroby i 
grupy wyrobów nie mogą zawierać azbestu oraz terminy obowiązywania tych 
wymogów; 

[2] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 101/97, poz. 628 z póź. zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
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W nawiązaniu do wymogów zawartych w aktach prawnych został opracowany, na 
zlecenie Ministra Gospodarki Odpadami, „Program usuwania azbestu, wyrobów 
zawierających azbest na terytorium Polski”. Program ten 14 maja 2002 r. został 
zaakceptowany przez Radę Ministrów. 

Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczanie terytorium Polski z azbestu i 
usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych. Jako docelowy przyjęto 
trzydziestoletni okres realizacji tego programu. 

Jako jedyną metodę unieszkodliwiania odpadów azbestowych uznano ich składowanie 
w związku, z czym przewiduje się wybudowanie 84 składowisk odpadów azbestowych. 
Ponadto program usuwania azbestu przewiduje opracowanie programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym: 

1) rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 
2) monitoring powietrza w szczególnie narażonych miejscach publicznych oraz 

oczyszczenie takich miejsc, 
3) monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest. 
W celu realizacji zadań przewidzianych w „Programie usuwania azbestu ...” niezbędne 

jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na szczeblu 
centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu 
usuwania azbestu...” zaangażowany powinien być samorząd powiatowy jak również 
samorząd gminny. Do kompetencji ich należeć będzie: nadzorowanie realizacji programu i 
wykorzystania przyznanych środków finansowych, prowadzenie lokalnej polityki społecznej 
w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest np. w stosunku do uboższych 
właścicieli obiektów – częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat, inicjowanie i 
organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest. 

W szczególności wójt lub burmistrz zostali zobligowani do: 
a) uwzględniania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 

planach gospodarki odpadami; 
b) współpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących 

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem; 
c) przygotowywania wykazu obiektów zawierających azbest oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycje azbestu; 
d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu. 

Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Prószków zinwentaryzowano następującą ilość 
miejsc, w których występuje azbest: 

– Chrzowice:  1356 m2 
– Zmnice Małe:  9570 m2 
– Winów:      545 m2 
– Folwark:  2774,95 m2 
– Zimnice Wielkie: 1329,04 m2 
– Ligota Prószkowska:   820 m2 

Razem: 16116,99 m2 
Stan ten ulega zmianie, ponieważ jeszcze 9 wiosek nie zostało w ogóle 

zinwentaryzowane, a w niektórych już spisanych inwentaryzacja nie została jeszcze 
zakończona. 

Województwo opolskie nie posiada przygotowanego terenu – składowiska, na którym 
można by było składować odpady zawierające azbest. Z pozyskanych informacji wynika, iż 
najbliższe składowiska azbestu znajdują się w: Godzikowicach k/ Oławy (woj. dolnośląskie), 
Świętochłowicach (woj. śląskie) lub w Knurowie (woj. śląskie). 
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4.3.3 Oleje odpadowe 
 
 Wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nienadające się już do zastosowania, do 
którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i 
oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Głównym 
źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i 
remontowe oraz urządzenia pracujące w przemyśle.  
 Oleje odpadowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania następującymi 
metodami stosowanymi w kraju: regeneracja, destylacja próżniowa i rafinacja adsorpcyjna 
produktów celowych, kraking termiczny, proces spalania z zastosowaniem długich pieców do 
wypalania klinkieru, procesy wstępnej obróbki polegającej na odwodnieniu i oczyszczeniu 
olejów odpadowych. Istniejące moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów olejowych w większości przypadków nie są w pełni wykorzystane i sięgają rzędu 50 
% lub poniżej. 
 Powstające oleje odpadowe na terenie gminy w małych i średnich przedsiębiorstwach w 
większości są przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym niezbędne zezwolenia. 

Na podstawie prognozy w KPGO widzimy spadek możliwych do pozyskania z rynku 
olejów odpadowych związany z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże 
oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 

W gminie Prószków nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki olei odpadowych.  

4.3.4 Baterie i akumulatory 
 
 Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. 
Głównym źródłem akumulatorów ołowiowych są środki transportu. Zużyte akumulatory 
stanowią odpad niebezpieczny, ponieważ zawierają dwa składniki stanowiące 
niebezpieczeństwo dla środowiska: kwas siarkowy o stężeniu nawet około 19 % oraz ołów 
metaliczny i jego związki. 

Baterie i akumulatory występują w postaci: 
➘  wielkogabarytowej: akumulatory kwasowo – ołowiowe i niklowo – kadmowe; 
➘  małogabarytowej: baterie alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, akumulatory: 

niklowo – kadmowe, wodorkowe, litowe. 
 Wszystkie zużyte akumulatory ołowiowe (kwasowe) powinny być poddawane 
odzyskowi zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. 
U. Nr 63/2001, poz. 639). 
 Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem 
użytkowanych samochodów. Trudno jest oszacować ilość powstających na terenie gminy tych 
rodzajów odpadów. Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju 
brak jest technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. Do czasu uruchomienia powyższych 
technologii przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego składowiska. 

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100 % akumulatorów 
kwasowych oraz pełna realizacja poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30.06.2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69, poz. 719). 

Na terenie gminy Prószków – wytwórca odpadu w postaci baterii czy akumulatorów 
zagospodarowywuje odpad we własnym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639 z póź. zm.). 
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4.3.5 Zużyte urządzenia elektryczne 
 
 Urządzenia elektroniczne stały się nieodłącznym elementem rozwoju współczesnej 
cywilizacji. Ułatwiają życie codzienne, są wykorzystywane w pracy i w domu.  
 Złom elektryczny i elektroniczny można podzielić na główne grupy, takie jak: 
urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, 
wyposażenie biur, sprzęt łącznościowy (centrale i aparaty telefoniczne), urządzenia 
laboratoryjne i techniki medycznej, aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych, aparatura i 
instalacje mierzące, sterujące i regulujące.  
 Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 
trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość 
tych odpadów przyrasta o 3 – 5 % w skali roku, co oznacza, że ilość tych odpadów w 2015 r. 
ulegnie podwojeniu. 
 Pierwszoplanowym celem jest odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową. Spodziewać się należy, ze w najbliższym czasie stworzone zostaną akty prawne 
zobowiązujące producentów i importerów sprzętu elektronicznego i elektrycznego do 
obowiązku odzysku i recyklingu podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do opakowań i 
akumulatorów. 

Zgodnie z projektem dyrektywy UE z 28.07.2000 r. dotyczącej zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych należy odzyskać 4 kg odpadów na mieszkańca w terminie do 
1.01.2006 r. 

W gminie Prószków nie prowadzi się zorganizowanej zbiórki zużytych urządzeń 
elektrycznych. 

 

4.3.6 Inne odpady 
 

Innymi odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi szczególny problem są odpady typu 
lampy fluorescencyjne (świetlówki), zawierające PCB i freony. Odpady te nie są aktualnie 
wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych i prawie w całości podlegają składowaniu 
na składowisku. 

 
A. Odpady zawierające rtęć np. lampy fluorescencyjne, baterie. 
 

Lampy fluorescencyjne zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych ze 
względu na zawartość w ich składzie rtęci. Ilość lamp rtęciowych (w tym świetlówek) 
stosowanych w Polsce szacuje się na 25 – 30 mln sztuk rocznie. Tyle samo podlega 
wymianie po zużyciu. Ilość zużytych lamp wysokoprężnych szacuje się na 1 mln sztuk 
rocznie – 60% stanowią lampy rtęciowe, natomiast 40%to lampy sodowe. 

 
Zawartość rtęci w świetlówkach zależy w znacznym stopniu od typu i 

producenta lamp. Może ona się mieścić w zakresie 15 – 100 mg (średnio 40 mg w 
lampie). Przy liczbie zużywanych lamp min. 25 mln sztuk rocznie pozwala oszacować 
całkowitą zawartość w nich rtęci na ok. 1000 kg oraz około 40 kg z wysokoprężnych 
lamp rtęciowych i sodowych. 

W odpadach komunalnych niejednokrotnie znajduje się stłuczka szklana 
zawierająca rtęć. Jednak ilości rtęci emitowanej do środowiska nie są objęte 
ewidencją. Wstępne szacunki na podstawie różnych źródeł mówią, że w odpadach 
komunalnych usuwanych na wysypiska znajduje się ok. 2 mln sztuk różnych typów 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 49



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

zużytych źródeł światła oraz innych odpadów zawierających rtęć. Szacunkowe ilości 
określane są na ok. 5 mg Hg/kg s.m. 

Istniejące obecnie instalacje nie są w stanie unieszkodliwić wszystkich 
odpadów. Konieczne jest stworzenie całego systemu odbioru i unieszkodliwiania tego 
rodzaju odpadów.  

Zapewnienie odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających rtęć wymaga 
opracowania modelu systemu zbiórki, rozwiązania spraw zbierania, gromadzenia w 
miejscu powstawania oraz transportu do miejsca unieszkodliwiania, technologii i 
urządzeń do utylizacji odpadów. 

W gminie Prószków nie prowadzono do tej pory zbiórki odpadów 
niebezpiecznych i aktualnie brak jest danych na ten temat.  

 
B. Odpady zawierające PCB. 
 

Wg ustawy o odpadach poprzez PCB – rozumie się polichlorowane difenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz 
mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % 
wagowo łącznie. 

 
PCB znalazło zastosowanie w: transformatorach, kondensatorach, silnikach 

elektrycznych specjalnego przeznaczenia, systemach grzewczo – chłodzących, 
pompach próżniowych, wyłącznikach i przełącznikach, regulatorach napięcia, kablach 
elektrycznych, plastyfikatorach w tworzywach sztucznych, dodatkach do pestycydów i 
farb okrętowych, składnikach papieru kserograficznego, smarach, woskach 
odlewniczych, w budownictwie (jako opóźniacz palenia się – meble i ściany, 
dachówki, jako lepiszcze – wodoodporne powleczenia ścian, plastyfikator – uszczelki 
drzwi i okien, uszczelnienia odpowietrzników). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96/2002, poz. 
860) użytkownicy urządzeń zawierających PCB powinni do końca 2002 r.: 

• dokonać inwentaryzacji posiadanych urządzeń, 
• oznakować urządzenia zawierające PCB, 

a następnie okresowo przedkładać wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania urządzeń z PCB. Informacje te są przez wojewodę umieszczane w 
rejestrze, który jednak nie należy do kategorii publicznie dostępnych. 
 Zgodnie z art. 40 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, posiadacze odpadów 
zawierających PCB są zobowiązani do ich unieszkodliwienia najpóźniej do 
31.12.2010 r. 
 Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub 
instalacjach, nie dłużej jednak niż do 30.06.2010 r. Do tego czasu powinno być 
sukcesywnie prowadzone oczyszczanie instalacji i urządzeń lub ich eliminowanie. 

W skali światowej stosuje się trzy zasadnicze metody unieszkodliwiania PCB: 
 najbardziej rozpowszechnione spalanie, głownie w piecach obrotowych, 
 odchlorowanie cieczy, zawierających PCB, metodami chemicznymi (przy użyciu 

metalicznego sodu), przez hydrodestrukcję i uwodorniające odchlorowanie, 
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 najmniej rozpowszechniona technologia łuku plazmowego. 
Na terenie Polski działają dwie instalacje do unieszkodliwiania ciekłych 

odpadów PCB: 
– instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych z odzyskiem 

chlorowodoru w Zakładach Azotowych „Anwil” S.A. we Włocławku, 
– instalacja do spalania związków chlorowcoorganicznych w Zakłądach 

Chemicznych „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym. 
W kraju znajduje się znaczna ilość urządzeń, zawierających PCB i trudna do 

zidentyfikowania ilość ciekłych preparatów PCB. W samej energetyce zawodowej 
ilość kondensatorów, zawierających PCB, szacowano w 1993 r. na blisko 4,5 tys. W 
wyniku inwentaryzacji w 1996 r. na terenie byłych województw wrocławskiego, 
jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, opolskiego, katowickiego ujawniono 
istnienie ponad 34 tys. kondensatorów zawierających PCB. 

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oszacowano łączną ilość odpadów 
z PCB przeznaczonych do unieszkodliwienia na 19 – 22 tys. Mg. 

Na terenie gminy Prószków aktualnie brak jest danych odnośnie wyrobów i 
odpadów zawierających PCB. 

 
C. Odpady zawierające freony. 
 

Freony – grupa związków organicznych, stanowiących pochodne chlorowcowe 
węglowodorów nasyconych, zawierających w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i 
chloru. 

Freony znalazły zastosowanie jako czynniki robocze w urządzeniach 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, jako rozpuszczalniki, a także jako gazy nośne w 
aerozolach. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 
zakazane jest składowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub gaśniczych 
zawierających substancje kontrolowane i mających charakter odpadów, a także 
wszelkich urządzeń mających charakter odpadów, zawierających substancje 
kontrolowane jako rozpuszczalniki oraz odpadów zawierających substancje 
kontrolowane, wytworzonych w procesie demontażu urządzeń. 

Na prowadzących składowiska odpadów nałożono obowiązek odmowy 
przyjęcia na składowisko tego rodzaju odpadów. 

Wytwarzający odpady mają obowiązek odzyskać substancje kontrolowane 
zawarte w odpadowych urządzeniach, a także w odpadach pochodzących z procesu 
demontażu urządzeń. 

Aktualnie na terenie gminy Prószków brak jest danych odnośnie odpadów 
zawierających freony. Ewidencja gospodarki odpadami zawierającymi freony jest 
prowadzona na zasadach ogólnych. Nie obowiązuje już wymóg uwzględniania w 
ewidencji gospodarki odpadami informacji o rodzaju i ilości substancji 
kontrolowanych w nich zawartych. 

 
 

W gminie Prószków nie prowadzono do tej pory zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
Planuje się wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy do specjalnych 
pojemników lub kontenerów wystawionych w wyznaczonych miejscach, do których można 
będzie wrzucać wszystkie odpady niebezpieczne z gospodarstwa domowych. Częstotliwość 
zbiórki – dwa razy do roku. 
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4.4 Rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 
Gmina Prószków wraz z Gminą Komprachcice posiadają wspólną instalację do 

unieszkodliwiania odpadów w postaci składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne – Międzygminne Składowisko Odpadów w Domecku. 

4.4.1 Składowiska odpadów 
 

Właścicielem składowiska jest Gmina Komprachcice. Gmina Prószków uczestniczy w 
kosztach eksploatacyjnych składowiska. Użytkownikiem składowiska jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Międzygminne składowisko odpadów 
komunalnych w Domecku oddano do użytkowania w 1998 r. 

Charakterystyka dotycząca składowiska w Domecku: 
• typ: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Domecku, 
• korzystanie: 2 gminy: Komprachcice (100%), Prószków (100%), 
• stan formalno prawny: 

– decyzja lokalizacyjna: GT-7337-11/95/96 z dnia 24.06.1996 r. wydana przez Wójta 
Gminy Komprachcice 

– pozwolenie na budowę: NB.7351-4-47/97 z dnia 06.05.1997 r. wydana przez Urząd 
Rejonowy w Opolu 

– pozwolenie na użytkowanie: OŚR.III-HS-6621-5-11/02 z dnia 12.11.1998 r. 
– decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji: NrŚR.III-HS-6621-5-11/02 z dnia 

17.03.2003 r. wydana przez Wojewodę Opolskiego 
– data wykonania Przeglądu ekologicznego: XII 2001, złożony w Urzędzie 

Wojewódzkim w dniu 10.12.2002 r. 
• parametry techniczne: 

– powierzchnia: 6,0 ha 
– powierzchnia I kwatery: 1,1 ha 
– powierzchnia zbiornika odcieków: 0,3 ha 
– powierzchnia zaplecza, dróg i placów: 2,3 ha 
– pas zieleni: 0,6 ha 

• poszczególne elementy składowiska: 
– czasza składowiska uszczelniona folią PEHD 2 mm wraz z drenażem 

odwadniającym, 
– zbiornik odcieków otwarty zabezpieczony płytami betonowymi, 
– zaplecze socjalne dla obsługi składowiska, 
– waga elektroniczna, 
– brodzik dezynfekcyjny, 
– wiata garażowa, 
– system odwodnienia dróg i placów, 
– drogi i place, pas zieleni izolacyjnej, 
– ogrodzenie bramą wjazdową, 
– linia zasilająca składowiska w energię elektryczną, 
– wodociąg zasilający zaplecze socjalne w wodę. 
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• składowisko posiada: 
– zniwelowany teren z wybudowaną kwaterą Nr 1, 
– uszczelnienie dna i skarp niecki folią PEHD 
– ułożony drenaż żwirowy, 
– drenaż odcieku ze studzienkami połączeniowymi i zbiornikiem na odcieki, 
– ułożony drenaż podfoliowy wód czystych, 
– studnie odgazowujące złoże odpadów, 
– warstwę ochronną piasku, 
– nasyp dojazdowej drogi technologicznej do kwatery Nr I składowiska zakończony 

placem manewrowo – wyładowczym, 
– obiekt zaplecza razem z nawierzchnią dróg i terenami zielonymi, 
– ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, 
– rezerwę terenu dla gromadzenia materiałów izolujących warstwy odpadów, 
– rezerwę terenu pod budowę kwatery Nr II. 

• technologia składowania: wydzielenie działek roboczych o wymiarach 10x10 [m], na 
które zrzucane są przywożone odpady. Następnie odpady są ugniatane przez kilkakrotny 
przejazd ciężkiego sprzętu (spychacza). Po ugnieceniu warstwy odpadów o miąższości 
1,5 m odpady są przekrywane warstwą materiału izolacyjnego o grubości 0,15 m. Po 
osiągnięciu odpowiedniej rzędnej górnej korony składowiska odpady zostaną przekryte 
0,5 m warstwą izolującą i przeprowadzona rekultywacja obiektu. 

Według „Przeglądu ekologicznego Międzygminnego Składowiska Odpadów w 
Domecku” warunki gruntowe i wodne są niekorzystne i należało zastosować przy budowie 
składowiska wszelkie niezbędne zabezpieczenia środowiska. Składowisko w Domecku 
spełnia wszystkie wymagania. Strefa ochronna wysypiska zamyka się w odległości 100 m od 
krawędzi wysypiska. Natomiast w oparciu o „Kompleksową ocenę oddziaływania na 
środowisko wysypiska Gminy Komprachcice w sołectwie Domecko” za granicę uciążliwości 
wysypiska (po rekultywacji) proponuje się przyjąć pas istniejącej zieleni izolacyjnej. Jest ona 
odległa o ok. 20 m od granic składowiska odpadów. Szerokość pasa zieleni izolacyjnej 
wynosi 20,4 m, która stanowi swoisty żywopłot ochronny. 
 

Składowisko w Domecku w chwili obecnej nie posiada decyzji zezwalającej na 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Urząd Gminy w Komprachcicach jest w trakcie 
realizacji dokumentacji na podstawie, której uzyska stosowną decyzję. 

Do kwietnia 2007 r. składowisko w Domecku będzie musiało uzyskać pozwolenie 
zintegrowane. 

Eksploatacja składowiska jest planowana do 2012 r. Do 2014 planuje się całkowite 
zamknięcie składowiska w Domecku. 

Po tej dacie proponuje się, na chwilę obecną, następujące rozwiązania do wyboru: 
 wywożenie przez ZGKiM odpadów na składowisko znajdujące się najbliżej gminy 

Prószków, 
 wywożenie przez ZGKiM odpadów do najbliższego miejsca ich termicznego 

unieszkodliwiania, 
 zlecenie jednej wybranej firmie kompleksowej usługi gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Prószków. 
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5 Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

5.1 Zmiany demograficzne i gospodarcze 
 

Procesy demograficzne wpływają na skalę rozwoju gminy oraz potrzeby rozwoju 
wielu dziedzin życia i sposobów zagospodarowania związanych m.in. z zabezpieczeniem 
potrzeb mieszkaniowych, miejsc pracy, siecią i wielkością placówek infrastruktury społecznej 
(przedszkola, szkoły, placówki zdrowia, opieka społeczna, i in.) oraz wielkością urządzeń 
inżynierii technicznej. 

5.1.1 Ludność 
 

Analiza zmian liczby ludności w okresie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym jest 
podstawą do budowy koncepcji polityki społeczno – gospodarczej i przestrzennej gminy. 

Procesy demograficzne wpływają na wiele dziedzin życia gminy – szkolnictwo, 
warunki mieszkaniowe, rynek pracy oraz warunkują rozmiary i kierunki takich instytucji jak: 
przedszkola, szkoły, miejsca pracy, placówki opieki zdrowotnej. 

Gmina Prószków obejmuje 15 sołectw, posiadających charakter rolniczy i 
zamieszkałych w większości przez ludność miejscową.8 

 
 

Sołectwa Liczba mieszkańców 
na dzień 31.12.1999 r.

Boguszyce  536 
Chrząszczyce  611 
Chrzowice  115 
Folwark  291 
Górki  686 
Jaśkowice  267 
Ligota Prószkowska 886 
Nowa Kuźnia 306 
Prószków 2637 
Przysiecz 611 
Winów 581 
Zimnice Małe 531 
Zimnice Wielkie 786 
Złotniki 536 
Źlinice 758 

Ogółem: 10 138 
Tabela 12 Zaludnienie w gminie Prószków na dzień 31.12.1999 r. 

 
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Prószkowie gminę zamieszkuje 

9667 osób, w tym 5128 kobiet i 4539 mężczyzn.  
 
 

                                                 
8 Strategia Rozwoju Gminy Prószków – 2000 r. 
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Podstawową rolę w rozwoju przestrzennym gminy w przyszłości odegrają przede 
wszystkim procesy demograficzne takie jak: spadek liczby ludności, obniżenie liczby urodzin, 
wzrost liczby zgonów, oraz wzrost gospodarczy gminy (rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury społecznej i technicznej). Istotnym, niekorzystnym 
zjawiskiem w gminie jest wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oraz tendencja 
malejąca liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Procesy starzenia się ludności 
skutkują wzrostem wydatków z budżetu gminy na zapewnienie opieki zdrowotnej i społecznej 
osobom starszym, natomiast zmniejszenie się grupy przedprodukcyjnej pociąga za sobą 
konieczność ciągłej reorganizacji placówek oświatowych utrzymywanych z budżetu gminy. 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę ludności według wieku. 
 

Kategorie Kobiety Mężczyźni Ogółem 
Wiek przedprodukcyjny 893 975 1868 
Wiek produkcyjny 3099 3075 6174 
Wiek poprodukcyjny 1136 489 1625 
RAZEM 5128 4539 9667 

 

Poniższa tabela obrazuje zaludnienie Gminy Prószków – stan aktualny i prognoza: 
 

Lp. Lata Liczba ludności całej gminy 
1. 1997 10065 
2. 1998 10099 
3. 2002 10097 
4. 2003 9767 
5. 2004 9667 
6. 2005 9730 
7. 2010 10008 
8. 2015 10018 

Tabela 13 Zaludnienie w gminie Prószków – stan aktualny i prognoza 

Pomimo spadku zaludnienia w 2003 r. oraz w 2004 r. założono wzrost ludności w 
latach 2010 i 2015. 
 
Ocena potrzeb mieszkaniowych  

 
 Na terenie gminy sytuacja mieszkaniowa jest dobra – nie ma problemów z terenami 
pod zabudowę, jak również problemu nie stanowi wyposażenie zabudowy mieszkaniowej w 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne są cały 
czas rozbudowywane). Jedyny kłopot stanowi brak mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Dlatego działania samorządu lokalnego powinny iść w kierunku zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy.  
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5.2 Prognoza ilości i jakości odpadów 
 

5.2.1 Sektor komunalny 
 
KOMUNALNE 

Założono, że rozwój gospodarki będzie w Polsce postępował bez większych załamań i 
struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. 
Rozwój gospodarczy i związany z nim wzrost zamożności społeczeństwa skutkował będzie 
zmianami w ilości i strukturze wytwarzanych odpadów. 

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających w gminie Prószków 
określono na podstawie danych literaturowych i statystycznych. Wskaźniki generowania 
strumieni odpadów komunalnych w latach 2005, 2010 i 2015 przyjęto za KPGO. 

Według prognoz liczba mieszkańców kształtować się będzie na poziomie: 
 

Lp. Lata Liczba ludności całej gminy 
Prószków 

1. 1997 10065 
2. 1998 10099 
3. 2002 10097 
4. 2003 9767 
5. 2004 9667 
6. 2005 9730 
7. 2010 10008 
8. 2015 10018 

Tabela 14 Zaludnienie Gminy Prószków – stan aktualny i prognoza 

 
W poniższych tabelach przedstawiono prognozę ilości odpadów komunalnych 

powstających w gminie Prószków do roku 2015 – obliczenia własne wg KPGO. 
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Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w gminie Prószków [Mg/rok] 
    

Lp. Strumienie odpadów komunalnych  

2003    2005 2010 2015
1. Odpady organiczne roślinne     183,62 182,92 188,15 188,34
2. Odpady organiczne zwierzęce 10,74 10,70   11,01 11,02
3. Odpady organiczne inne 21,58 21,50   22,12 22,14
4.    Odpady zielone 40,63 40,47 41,63 41,67
5. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 103,92 103,52   106,48 106,59
6. Opakowania z papieru i tektury 150,70 150,13   154,42 154,58
7.    Opakowania wielomateriałowe 16,89 16,83 17,31 17,33
8. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 205,40 204,62   210,46 210,67
9. Opakowania z tworzyw sztucznych 66,12 65,87   67,75 67,82

10.    Tekstylia 45,42 45,24 46,53 46,58
11.    Szkło (nieopakowaniowe) 9,77 9,73 10,01 10,02
12. Opakowania ze szkła 184,49 183,80   189,05 189,24
13.    Metale  44,44 44,27 45,53 45,58
14. Opakowania z blachy stalowej 15,92 15,86   16,31 16,33
15. Opakowania z aluminium 4,59 4,57   4,70 4,71
16.    Odpady mineralne 129,41 128,92 132,60 132,74
17. Drobna frakcja popiołowa 393,41 391,92   403,12 403,53
18.     Odpady wielkogabarytowe 146,51 145,95 150,12 150,27
19.    Odpady budowlane 390,68 389,20 400,32 400,72
20.     Odpady niebezpieczne 19,53 19,46 20,02 20,04
 Suma odpadów: 2183,80    2175,48 2237,64 2239,92

Tabela 15 Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Prószków do roku 2015 – obliczenia własne wg KPGO
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BIODEGRADOWANLE 
 

Dla opracowania strategii działań zmierzających do sukcesywnej redukcji odpadów 
komunalnych kierowanych na składowiska w powiecie opolskim, przeanalizowano kolejne 
fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także 
rynkiem zbytu końcowych produktów (zgodnie z KPGO): 
 wytwarzanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki 
odpadowej UE jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Istnieje wiele 
różnych metod, które można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości 
produkowanych odpadów. W omawianej gminie Prószków działania te obejmować mogą: 

• edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcenia społeczeństwa do 
ograniczania wytwarzanych odpadów, 

• kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do 
ograniczania ilości odpadów. 

 zbiórka i transport odpadów: 
Sposób, w jaki zbierane są odpady, ma zasadniczy wpływ na wybór opcji związanych z ich 
odzyskiem i unieszkodliwianiem. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane w 
pojemnikach (odpady mieszane) lub selektywnie. 
 odzysk i unieszkodliwianie: 

Jak wskazują doświadczenia krajów zaawansowanych w stosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań w gospodarowaniu odpadami – jeszcze przez wiele lat będą wprowadzane obecnie 
stosowane podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów, doskonalone będą określone 
technologie, coraz wyższy stawać się będzie poziom rozwiązań optymalnych i uniwersalnych 
dla każdych warunków lokalnych. Wybór metody uzależniony jest od wielu czynników: 

– ilość i jakość odpadów na danym obszarze, 
– dostępność terenów (sieć drogowa) pod lokalizację obiektów związanych z 

zagospodarowaniem odpadów, 
– warunki „ekologiczne” (rejony chronione z uwagi na występowanie ujęć 

wodnych, stref ochronnych głównych zbiorników wodnych, parki 
krajobrazowe, rezerwaty itp.), 

– warunki ekonomiczne (ograniczone możliwości finansowe), 
– rynek zbytu na produkty powstające w procesach odzysku i unieszkodliwiania 

(np. kompost, gaz, energia itp.), 
– akceptacja społeczności lokalnej. 

 odbiorcy i rynek: 
Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami 
ulegającymi biodegradacji jest dostępność rynku i potencjalni odbiorcy. Przed podjęciem 
decyzji o wyborze inwestycji służącej unieszkodliwianiu odpadów konieczne jest 
zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w 
określonych procesach. Analiza rynku pozwoli na określenie problemów związanych z 
wymaganą jakością produktu powstałego na bazie odpadów. 
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 Poniżej przedstawiono opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji poza składowaniem (na podstawie danych opracowanych przez IETU). 
 

Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji poza składowaniem 

Odpady komunalne 
ulegające biodegradacji 
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Odpady mieszane ∗   ∗  ∗  ∗ 
Paliwo z odpadów ∗ ∗ ∗      
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

    ∗ ∗   

Odpady zielone     ∗ ∗   
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji i zielone 

    ∗ ∗   

Papier  ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ ∗  
Odpady tekstylne ∗ ∗ ∗    ∗  
Drewno  ∗ ∗ ∗    ∗  

Tabela 16 Zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem (na 
podstawie danych opracowanych przez IETU) 

W KPGO określono procentowy udział odpadów biodegradowalnych, które mogą być 
składowane, w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji: 

2010 r. – 75 % 
2013 r. – 50 % 
2020 r. – 35 % 
Ilości te pozwolą na dotrzymanie Dyrektywy 1999/31/EC z dnia 26.04.1999 o 

składowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
 
Poniższa tabela obrazuje planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
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Ilości 
odpadów 
[Mg/rok] 

Strumień odpadów komunalnych 

Prószków 
Bazowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w roku 1995 

210 

2003  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

216 

Ilość kompostowanych odpadów  
Ilość zebranej makulatury  

2005  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

215 

Ilość kompostowanych odpadów 4,5 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z 
papieru i tektury 

26 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

4,3 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

161 

2010  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

221 

Ilość kompostowanych odpadów 6,8 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z 
papieru i tektury 

28 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

26 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

110 

2015  
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

222 

Ilość kompostowanych odpadów 6,8 
Ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowań z 
papieru i tektury 

28 

Dodatkowy konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza 
składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

78 

Dopuszczalne składowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji 

77 

 
Tabela 17 Planowany odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
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WIELKOGABARYTOWE 
 
 Zgodnie z wytycznymi KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych 
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych dla 
gminy Prószków: 

• do roku 2005 – 20 % wytwarzanych odpadów – 29 Mg/rok 
• do roku 2006 – 20 % wytwarzanych odpadów – 29 Mg/rok 
• do roku 2010 – 50 % wytwarzanych odpadów – 75 Mg/rok 
• do roku 2015 – 70 % wytwarzanych odpadów – 105 Mg/rok 
 

BUDOWLANE 
 
 Zgodnie z wytycznymi KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych 
odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlanych dla gminy 
Prószków: 

• do roku 2005 – 15 % wytwarzanych odpadów – 58 Mg/rok 
• do roku 2006 – 15 % wytwarzanych odpadów – 58 Mg/rok 
• do roku 2010 – 40 % wytwarzanych odpadów – 160 Mg/rok 
• do roku 2015 – 60 % wytwarzanych odpadów – 240 Mg/rok 

 
 Z ostatnich badań wynika, że w dużych aglomeracjach miejskich odpady budowlane 
kierowane na wysypisko odpadów komunalnych stanowią blisko 10 – 30 % ogólnej masy 
odpadów komunalnych. 
 
OPAKOWANIA 
 

W KPGO przewiduje się, że do roku 2007 nastąpi wzrost masy odpadów 
opakowaniowych, natomiast w perspektywie roku 2015, z uwagi na wprowadzone regulacje 
prawne, masa odpadów opakowaniowych powinna ulec ograniczeniu.  

Poniższa tabela przedstawia szacunkową prognozę wytwarzania odpadów 
opakowaniowych w omawianej gminie Prószków. 

Jak wykazują dane w tabeli największy udział w ogólnej masie odpadów 
opakowaniowych stanowią odpady z papieru i tektury oraz szkła, następnie z tworzyw 
sztucznych. 
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w gminie Prószków [Mg/rok] Strumienie odpadów 
komunalnych 2005 2010 2015 
Opakowania z papieru i tektury 150,13 154,42 154,58 
Opakowania wielomateriałowe 16,83 17,31 17,33 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

65,87 67,75 67,82 

Opakowania ze szkła 183,80 189,05 189,24 
Opakowania z blachy stalowej 15,86 16,31 16,33 
Opakowania z aluminium 4,57 4,70 4,71 

Tabela 18 Szacowana ilość odpadów opakowaniowych wytwarzana w gminie Prószków w latach 2005 – 
2015 
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Podstawowymi aktami prawnymi, stanowiącymi bazę dla gospodarki odpadami 
opakowaniowymi stanowią dwie ustawy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2002 r.: 

• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. 
U. Nr 63/2001, poz. 638), 

• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639) 

wraz z aktami prawnymi wykonawczymi do ww. ustaw – rozporządzenia MŚ. 
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym 

prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i 
recyklingu: 
 odzysk: 50 % 
 recykling: 25 %. 

W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z 
Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje 
wprowadzenie następujących poziomów: 

– odzysk w granicach 60 – 75 % 
– recykling w granicach 55 – 70 % 

 
 
KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE 
 

Prognozując ilości komunalnych osadów ściekowych na terenie gmin należy brać pod 
uwagę zmiany w gospodarce wodno – ściekowej. Ustalając ilości ścieków brano pod uwagę 
istniejące i przyszłe plany i projekty budowy kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków w 
gminach. 

Zakłada się, że do roku 2015 w omawianej gminie oczyszczaniem ścieków objętych 
zostanie ok. 85 % mieszkańców. Szacuje się, że spowoduje to zwiększenie ilości 
powstających osadów ściekowych w 2015 o około 35 % o uwodnieniu około 80 %. 

Kierunki postępowania z osadami ściekowymi: kompostowanie, wykorzystanie do 
celów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 o odpadach (np. w rolnictwie do 
rekultywacji terenów rolniczych itp.), składowanie, termiczne unieszkodliwianie oraz w 
ostateczności wykorzystanie przemysłowe. 

Preferowanym kierunkiem postępowania w gminie Prószków z komunalnymi osadami 
ściekowymi jest ich składowanie. 

Uregulowania związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134/2002, poz. 1140). 

Rozporządzenie określa: 
1) warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów 

ściekowych, 
2) dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach, 
3) zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i 

gruntów, na których osady mają być stosowane. 
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WYCOFANE Z EKSPLOATACJI POJAZDY 
 

Realizacja zadań określonych w KPGO wymaga na terenie województwa opolskiego 
stworzenia w skali województwa optymalnych metod zbiórki i recyklingu pojazdów, ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów odpadowych stanowiących odpady niebezpieczne. 
Celem systemu jest wdrożenie na terenie województwa systemu spełniającego wymogi 
Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/EC z dnia 18.09.2000 r. 

Uwzględniając prognozowaną ilość wycofanych pojazdów zakłada się istnienie na 
terenie województwa 10 – 20 dobrze wyposażonych stacji (wydajność 1200 – 1500 szt. /rok 
w ciągu jednej zmiany). Utworzenie na terenie powiatu opolskiego lub na terenie 
omawianych gmin stacji unieszkodliwiania wycofanych z eksploatacji pojazdów powinno być 
poprzedzone rozeznaniem potrzeb w tym zakresie. 

Zakłada się ilość złomowanych pojazdów w gminie Prószków (za PPGO) – 20 szt./rok, 
co w przeliczeniu wynosi około 19 Mg/rok (zakładając, że średnia masa samochodu to 940 
kg). Według prognozy krajowej w roku 2005 ilość złomowanych pojazdów osiągnie 216 % 
poziomu roku 2003, czyli 41 Mg/rok, w 2010 odpowiednio 290 % (55 Mg/ rok), a w roku 
2015 – 390 % (74 Mg/rok).  
 
OPONY 
 
 Obowiązek gospodarowania zużytymi oponami został nałożony na producentów i 
importerów opon wprowadzanych na rynek z mocy ustawy z dnia11.05.2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2002, poz. 639 z późniejszymi 
zmianami). 
 Na mocy tej ustawy nałożony został na producentów i importerów opon 
wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon. W rozporządzeniu do ustawy 
roczny poziom odzysku ustalono docelowo na 75 % w 2007 r. Do tego poziomu będzie 
dochodzić się stopniowo: 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Poziom odzysku [%] 25 35 50 60 70 75 

 
Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) wprowadza 

zakaz składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy 
zewnętrznej większej niż 1400 mm, na mocy Ustawy z 27.07.2001 (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 
1085). Zakaz ten wszedł w życie z dniem 1.07.2003 r. – dla całych opon, a z dniem 1.07.2006 
r. – dla części opon. 
 Dokładne określenie ilości zużytych opon w Polsce jest bardzo trudne z uwagi na ich 
rozproszenie i brak dotychczas jakichkolwiek ewidencji. Ilości opon ocenia się w sposób 
pośredni z ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych 
pojazdów, uwzględniając średni czas zużycia opon. 
 Na podstawie PPGO założono ilość powstających zużytych opon w 2003 r. w 
Prószkowie w ilości 30 Mg/rok. Obserwuje się wzrost ilości zużytych opon o ponad 2 % 
rocznie, czyli odpowiednio w 2005 r. – 31,2 Mg/rok, 2010 r. – 34,30 Mg/rok, 2015 r. – 38 
Mg/rok. Problemem warunkującym realizację zadań gospodarki wycofanymi z eksploatacji 
oponami jest organizacja systemu zbiórki. W WPGO zakłada się, że powstanie jedna 
ogólnokrajowa sieć punktów zbiórki. W celu usprawnienia gospodarki zużytymi oponami 
niezbędne jest zorganizowanie zbiórki zużytych opon przez organizację, w skład której będą 
wchodzić producenci i importerzy opon. 
 W Prószkowie do tej pory nie przeprowadzono podobnej zbiórki. 
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5.2.2 Sektor gospodarczy 
 

Prognozowanie zmian w ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego w 
omawianej gminie Prószków jest trudne do oszacowania. Zmiany w ilości i jakości odpadów 
wytwarzanych do 2015 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych 
gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju 
gospodarczego kraju zawarte w KPGO i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości 
odpadów z sektora gospodarczego. 

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych 
odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje występujące we współczesnej 
gospodarce. Przyjmując za KPGO „wariant optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako 
stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w 
następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. 

W najbliższej przyszłości (do 2007 r.) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu 
wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost przy jednoczesnym wdrażaniu lub 
udoskonalaniu metod i instalacji służących do ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać będzie z następujących 
czynników: 
 powstawania nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów, 
 zwiększania produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów, co w 

okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii spowoduje proporcjonalny 
wzrost ilości odpadów, 
 wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania ścieków lub spalin oraz poprawy efektywności 

ich oczyszczania, 
 zwiększenia ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w 

wyniku przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług. 
W dalszej przyszłości (do 2015 r.) przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku 

do wzrostu produkcji) wytwarzanych odpadów, związane z wprowadzeniem technologii 
mało- i bezodpadowych. 

Szacuje się, że w pierwszym, bezkapitałowym okresie wprowadzania zasad 
minimalizacji odpadów redukcja ich ilości wytwarzanych przez sektor gospodarczy może 
wynieść 5 – 25 %. Na etapie wdrożenia i eksploatacji nowych technologii spadek ilości 
generowanych odpadów może sięgnąć kilkudziesięciu procent. Należy jednak pamiętać, że 
duża część technologii jest w fazie projektowej lub wstępnych badań i obecnie ich 
konkurencyjność ekonomiczna jest niska. Wprowadzanie technologii przyjaznych środowisku 
dotyczyć będzie przede wszystkim nowo budowanych zakładów, które będą musiały 
uwzględnić konieczność prowadzenia właściwej gospodarki odpadami z punktu widzenia 
środowiskowego i ekonomicznego, a także dużych zakładów przemysłowych, dla których 
modernizacja procesów produkcyjnych pod kątem wymagań środowiska nie będzie oznaczać 
znacznego podwyższenia kosztów. 

Wraz z udoskonaleniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość 
odzysku odpadów zdeponowanych na składowisku. 
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5.2.3 Odpady niebezpieczne 
 

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych jest w aktualnej 
niestabilnej sytuacji gospodarczej kraju wyjątkowo trudne. 
 
MEDYCZNE 
 

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto na podstawie opracowania 
Regionalnego Biura Realizacji Programów Ekologicznych w Katowicach (2002) następujące 
wskaźniki nagromadzenia odpadów dla różnych obiektów służby zdrowia: 
 
Lp. Jednostka opieki medycznej Wskaźnik nagromadzenia Jednostka 
1. szpital ogólny miejski 0,16 kg/łóżko/doba 
2. szpital zakaźny i chorób płuc 0,30 kg/łóżko/doba 
3. przychodnia specjalistyczna 0,012 kg/poradę 
4. przychodnia ogólna i ośrodek zdrowia 0,005 kg/poradę 
5. stacja pogotowia ratunkowego 0,067 kg/poradę 
6. stacja krwiodawstwa 0,77 kg/dawcę 
7. domy opieki społecznej 200 kg/dom 

Tabela 19 Wskaźniki nagromadzenia odpadów dla różnych obiektów służby zdrowia (wg RBRPE 2002) 

W gminie Prószków według obliczeń własnych przyjmując wskaźnik nagromadzenia 
odpadów medycznych 0,005 kg/poradę oszacowano ilość powstających odpadów 
medycznych w ilości około 0,05 Mg/rok. 
 
ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST 
 

Na podstawie KPGO szacuje się, że na terenie kraju znajduje się ogółem ok. 15 466 
tys. Mg wyrobów zawierających azbest, w tym ok. 14866 tys. Mg płyt azbestowo – 
cementowych oraz 600 tys. Mg rur azbestowo – cementowych. 

Zakłada się, że azbest będzie usuwany sukcesywnie. Trwałość płyt określono na około 
30 lat w związku z tym okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2030 r. 

Szacuje się, że w prognozowanym okresie (do 2014 r.) na terenie kraju powstanie ok. 
6650 tys. Mg odpadów zawierających azbest.  

Po zinwenatryzowaniu 6 wsi należących do gminy oszacowano, iż ilość odpadów 
zawierających azbest wyniesie około 500 Mg. Po wykonaniu inwentaryzacji kolejnych 
wiosek (w sumie 15) szacuje się, że ilość azbestu wyniesie około 1500 Mg. 
 
OLEJE ODPADOWE 
 
  Powstające oleje odpadowe na terenie gminy Prószków w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w większości są przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym 
niezbędne zezwolenia. 
  Na podstawie prognozy w KPGO widzimy spadek możliwych do pozyskania z rynku 
olejów odpadowych związany z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże 
oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 
  Spadek ten wynosi około 1 % rocznie. 
  Według KPGO istniejące w kraju moce przerobowe w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania prognozowanych ilości powstających odpadów są wystarczające. 
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Na poziomie gminy pozyskanie dodatkowych ilości olejów odpadowych może być 
zrealizowane poprzez zorganizowanie zbiórki tych odpadów ze źródeł rozproszonych w 
proponowanych do utworzenia GPZON. 

Według KPGO oleje odpadowe stanowią 10 % udziału w masie odpadów 
niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. w gminie Prószków 
wynosi 1,95 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów dla gminy Prószków: 

 
2005 r. – 15 % = 290 kg/rok 
2010 r. – 50 % = 1,0 Mg/rok 
2015 r. – 80 % = 1,56 Mg/rok 

 
 
BATERIE I AKUMULATORY 
 
 Według KPGO szacuje się, że prognozowane ilości zużytych akumulatorów będą 
wzrastać o około 10 % rocznie. 
 Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane. W kraju brak jest 
technologii ich odzysku i unieszkodliwiania. Do czasu uruchomienia powyższych technologii 
przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze istniejącego składowiska. 

Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100 % akumulatorów 
kwasowych oraz pełna realizacja poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30.06.2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69, poz. 719). 

Według KPGO baterie i akumulatory stanowią 12 % udziału w masie odpadów 
niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. w gminie Prószków 
wynosi 2,30 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów dla gminy Prószków: 

 
2005 r. – 15 % = 345 kg/rok 
2010 r. – 50 % = 1,15 Mg/rok 
2015 r. – 80 % = 1,80 Mg/rok 

 
ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 
 
  Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest 
trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość 
tych odpadów przyrasta o 3 – 5 % w skali roku, co oznacza, że ilość tych odpadów w 2015 r. 
ulegnie podwojeniu. 
 
  Pierwszoplanowym celem jest odzysk i recykling urządzeń klimatyzacyjnych, 
chłodniczych, zamrażających i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową. Spodziewać się należy, ze w najbliższym czasie stworzone zostaną akty prawne 
zobowiązujące producentów i importerów sprzętu elektronicznego i elektrycznego do 
obowiązku odzysku i recyklingu podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do opakowań i 
akumulatorów. 
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Zgodnie z projektem dyrektywy UE z 28.07.2000 r. dotyczącej zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych należy odzyskać 4 kg odpadów na mieszkańca w terminie do 
1.01.2006 r. 

Według KPGO zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią 10 % udziału 
w masie odpadów niebezpiecznych. Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów w 2003 r. w 
gminie Prószków wynosi 1,95 Mg/rok. 

Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych według poziomów pozyskania zawartych w KPGO szacuje 
się ilości odpadów: 

 
Rok  Poziom odzysku [%] Prószków [Mg/rok] 
2005 15 0,29 
2010 50 1,00 
2015 80 1,56 

 
 
ODZYSK ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów 
odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w 
odpadach komunalnych: 

– do roku 2006 – 15 % odzysku 
– do roku 2010 – 50 % odzysku 
– do roku 2015 – 80 % odzysku. 

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych jest bardzo trudne ze 
względu na niestabilną sytuację gospodarki. 

W oparciu o wskaźniki KPGO przyjęto dla omawianej gminy Prószków następującą 
prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej 
działalności gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 
2003 za 100 %. 
 

Rok  Poziom odzysku [%] Prószków [Mg/rok] 
2003 - 19,53 
2005 103,2 20,15 
2010 104 20,31 
2015 107,1 20,92 
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6 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami – założone cele 

 
Dostosowywując prawo polskie do dyrektyw Unii Europejskiej w perspektywie 

najbliższych lat powinno nastąpić zmniejszenie ilości odpadów składowanych na 
składowiskach, a wzrosnąć powinny ilości odzyskiwanych surowców, rozwinąć powinno się 
przetwórstwo odpadów komunalnych oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. Preferowane będą metody termicznej przeróbki i kompostowania. W 
sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno wykorzystanie odpadów przemysłowych. 

W WPGOd dla województwa opolskiego zawarta jest propozycja powołania celowych 
związków gmin na terenie województwa (w Opolu, Nysie i Kędzierzynie – Koźlu) dla 
wykonywania zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami. 

Uważa się, że powyższe działania stanowią zalążek do powstania celowego związku 
gmin dla prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. 
Możliwe jest przystąpienie do związku gmin z poza powiatu, a nawet województwa. 

6.1 Założone cele 
 

Poniżej przedstawiono cele, kierunki działań oraz zadania dla gminy Prószków. 
 
Cel długoterminowy do 2015 r.: 
 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 
Kierunki działań: 
 

- opracowywanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin; 
- weryfikacja lub opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania wynikające ze znowelizowanych 
przepisów, a także z treści programów ochrony środowiska; 

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów – zabezpieczenie 
odpowiedniego wyposażenia i standardu składowiska odpadów; 

- organizowanie akcji wystawiania zbędnych przedmiotów (złomu, papieru, starych 
mebli) i ich usuwania; 

- zapobieganie powstawaniu i likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci; 
- utworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu 

odpadów komunalnych; 
- przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji danych o odpadach niebezpiecznych; 
- utworzenie pilotowego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych; 
- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, przemysłowych, „dzikich” wyrobisk i 

nieczynnych składowisk; 
- kontrola umów z firmami transportującymi odpady niebezpieczne, obojętne i inne niż 

niebezpieczne – inwentaryzacja ilości odpadów; 
- trwałe zmniejszanie strumienia odpadów wprowadzanych do środowiska: 

 wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego 
wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym – 
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maksymalizacja ilości odpadów wykorzystywanych ponownie w gospodarce 
(recykling odpadów), 

 upowszechnienie segregacji odpadów – wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie gmin, 

 odzysk surowców ze strumienia odpadów, 
 wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej 

osiągnięcie ustalonych dla powiatu limitów i poziomów odzysku, 
 pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych; 

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – edukacja ekologiczna 
(przedszkola, szkoły, zebrania wiejskie itp.). 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, 
- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów, 
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 

i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie ich procesom unieszkodliwiania, 
- wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych, 
- osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych, 
- zbiórka selektywna opon, odpadów wielkogabarytowych, i in., 
- przedsiębiorstwa zbierające odpady komunalne z terenu Gminy zobowiązane są 

wywozić zebrane odpady na międzygminne składowisko w Domecku. 
 

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2006: 
 
[1] Uporządkowanie gospodarki odpadowej 
[2] Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów 
[3] Edukacja ekologiczna 

 
Zadania: 

 opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 opracowanie dokumentacji ekofizjograficznych, 
 ochrona przed trwałym zainwestowaniem znanych złóż w granicach ich 

udokumentowania, 
 rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
 uporządkowanie gospodarki odpadowej, przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji 

danych o odpadach niebezpiecznych, 
 eksploatacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Domecku, 
 rozpoczęcie prac likwidacyjnych na składowisku w Domecku, 
 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców – edukacja ekologiczna. 
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Cele szczegółowe w latach 2004 - 2006: 
 

1. uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu 
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego 
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, 

2. podniesienie świadomości ekologicznej obywateli, 
3. wprowadzenie i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, 

4. zagospodarowanie ścieków hodowlanych, 
5. rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
6. wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
7. wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 

w grupie odpadów komunalnych, 
8. wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki opon, 
9. przygotowywania wykazu obiektów zawierających azbest oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycje azbestu; 
10. osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:       20%, 
- odpady budowlane:        15%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  15%. 
 

 
Cele szczegółowe na lata 2007 - 2015 roku: 

 
1. dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
2. dalszy rozwój selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, 
3. kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej, 
4. osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów: 
- odpady wielkogabarytowe:       60%, 
- odpady budowlane:        40%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  50%. 

5. osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 
odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe:       80%, 
- odpady budowlane:        60%, 
- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych)  80%. 
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Cele dotyczące odpadów opakowaniowych na lata 2004-2015: 
 

Nadrzędnym celem dotyczącym odpadów opakowaniowych jest osiągnięcie limitów 
odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych. Niezbędny 
poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z dnia 11 maja 2001 roku). Ustawa wymaga od 
przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnienie 
ich odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do końca 2007 roku osiągnąć 
docelowy poziom recyklingu co najmniej w wysokości określonej w rozporządzeniu w 
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (Dz. U Nr 69, 
poz. 719 z dnia 6 lipca 2001 roku).  
 
Cele dotyczące osadów ściekowych do roku 2015: 
 

W ramach gospodarki osadami ściekowymi zaleca się stosowania następujących 
sposobów ich unieszkodliwiania: 

- kompostowanie, 
- alkalizacja i stabilizacja w celu wykorzystania rolniczego i rekultywacji, 
- składowanie lub termiczne unieszkodliwianie. 

6.2 Działania zmierzające do ograniczenia i zapobiegania 
wytwarzania odpadów 

 
Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, tj. zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych lub 
ograniczenia ich ilości oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania tych odpadów na 
środowisko należą: 
1. minimalizacja powstawania odpadów, 
2. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 
3. stosowanie najlepszych dostępnych technik lub technologii w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwienia (zgodnie z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), 
3.  bezpieczne składowanie odpadów, których nie można w danych warunkach 

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

odniesieniu do gospodarki odpadami, wskazującymi na konieczność zmniejszenia ilości 
powstających odpadów, odzysk surowców wtórnych oraz bezpieczne dla środowiska 
końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. 
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6.3 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
 

Działania zmierzające do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny zarówno w systemie formalnym, jak i 
nieformalnym. Przekazywanie informacji w systemie formalnym odbywa się na 
zorganizowanych zajęciach (zebrania wiejskie, ścieżki dydaktyczne, pogadanki, konkursy, 
kółka zainteresowań). Rozpowszechnienie ulotek, plakatów oraz wykorzystywanie środków 
masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja) stanowi nieformalne źródło edukacji 
ekologicznej mieszkańców miasta, a także współpraca mieszkańców z władzami gminy. 

Treści przekazywane w ramach prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych 
powinny dotyczyć: 

- metod minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 
- ilości zebranych odpadów w ramach dotychczasowej selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, 
- informacji o miejscach i sposobach selektywnej zbiórki oraz terminach 

odbioru/opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz 
pojemników na odpady ulegające biodegradacji  

- informacji o miejscach i sposobach zbiórki oraz terminach odbioru odpadów 
niebezpiecznych, 

- oznakowań umieszczanych na opakowaniach. 
Ponadto w ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości 

wytwarzanych odpadów należy zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w 
opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z 
przedmiotów jednorazowego użytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych) 
oraz wykorzystywanie mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów). 

W celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych można wykorzystać instrumenty finansowe. Dla przykładu dla gospodarstw 
indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) odzyskujących część odpadów w wyniku 
selektywnej zbiórki można wprowadzić obniżone opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
zmieszanych. 

6.4 Bezpieczne składowanie 
 

Dyrektywa Rady 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów 
precyzuje zasady umieszczania odpadów na składowiskach. Art. 1 określa cel dyrektywy jako 
wyłączenie lub możliwie najdalej idące ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko i zdrowie ludzi, powodowanych przez składowanie odpadów, w całym okresie 
funkcjonowania składowisk. Zgodnie z art. 6 na składowiskach mogą być składowane 
wyłącznie odpady poddane uprzedniemu przekształceniu. Wyjątkiem mogą być odpady 
obojętne, w stosunku do których przekształcenie jest technicznie niemożliwe a także inne 
odpady, jeżeli przekształcenie służyłoby realizacji celu określonego w art. 1 niniejszej 
dyrektywy. Odpady komunalne mogą być składowane wyłącznie na składowiskach dla 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Powyższe zalecenia zostały przetransponowane do Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
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6.5 Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
 

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów, pochodzących z terenu miasta. Usuwanie odpadów 
oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości ma znaczący wpływ na czystość i 
stan sanitarny, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów 
powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Odpady gromadzi się w pojemnikach 
przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie 
pojemników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne. 
 
Selektywna zbiórka odpadów może odbywać się w następujący sposób: 
1. Zbiórka selektywna „u źródła” za pomocą np. kolorowych worków, 
2. Segregacja surowców wtórnych prowadzona w placówkach oświatowych – szkołach, 
3. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki), 
4. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia – gdzie oprócz odpadów takich jak: 

makulatura, szkło, tworzywa i metale odbierane powinny być:  
- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady budowlane,  
- odpady z ogrodów i terenów zielonych (biodegradowalnych), 
- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
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7 Projektowany system gospodarki odpadami 
 

Aktualnie na terenie Gminy Prószków gospodarka odpadami polega na odbiorze 
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i wywozie przez uprawnioną firmę 
na składowisko w Domecku. Firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie tej działalności w 
gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. ZGKiM 
świadczy usługi na podstawie umów cywilnych zawieranych z właścicielami/zarządcami 
nieruchomości. 

Do tej pory na terenie gminy nie prowadzono zorganizowanej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie gminy Prószków 
nie uwzględnia ograniczenia ilości kierowanych na składowisko odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, remontowo – budowlanych, czy 
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Podstawowym założeniem proponowanego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Prószków jest realizacja postanowień art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, p. 628 z późniejszymi 
zmianami), które mówią, że: 
Art. 9. 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o 
której mowa w art. 143 ustawy a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. 
Art. 10. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. 

Projektowany system gospodarki odpadami w gminie Prószków wiąże się przede 
wszystkim z możliwościami finansowymi gminy w zakresie gospodarowania odpadami. 

Proponuje się: 
 rozszerzenie istniejącego systemu zbiórki selektywnej (papier, tworzywa, szkło), 
 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, 
 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze 

strumienia odpadów komunalnych, utworzenie GPZON (Gminny Punkt Zbiórki Odpaów 
Niebezpiecznych), 
 minimalizacja ilości odpadów składowanych. 

Eksploatacja składowiska jest planowana do 2012 r. Do 2014 planuje się całkowite 
zamknięcie składowiska w Domecku. 

Po tej dacie proponuje się, na chwilę obecną, następujące rozwiązania do wyboru: 
 wywożenie przez ZGKiM odpadów na składowisko znajdujące się najbliżej gminy 

Prószków, 
 wywożenie przez ZGKiM odpadów do najbliższego miejsca ich termicznego 

unieszkodliwiania, 
 zlecenie jednej wybranej firmie kompleksowej usługi gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Prószków. 
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7.1 Cele i zadania środowiskowe zawarte w Powiatowym Planie 
Gospodarki Odpadami 

 
Poniżej zestawiono rejestr celów i zadań środowiskowych, które zostały zawarte w 

Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego. 
 
Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym 

ich wykorzystaniu gospodarczym: 
1. Usystematyzowanie gospodarki odpadami 

 Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów 
komunalnych. 

 Wprowadzenie lub rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. 
 Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 Wspieranie indywidualnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na 

terenach zabudowy jednorodzinnej. 
 Wprowadzenie lub rozszerzenie odbioru odpadów remontowo – budowlanych, 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

 Zorganizowanie sieci punktów odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

 Opracowanie i prowadzenie bazy danych dotyczących gospodarki odpadami 
przemysłowymi, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w 
placówkach zdrowia. 

 Opracowanie bazy danych dotyczących materiałów zawierających azbest. 
 Opracowanie bazy danych dotyczących materiałów zawierających PCB. 
 Wdrożenie systemu odbioru odpadów medycznych od mieszkańców. 

2. Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska 
 Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. 
 Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk”. 
 Kontynuacja wdrażania programu usuwania azbestu. 
 Kontrola wszystkich podmiotów działających na terenie powiatu, w tym 

podmiotów gospodarczych łącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz 
placówek zdrowia, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów 
gospodarowania nimi. 

 Zagospodarowanie składowiska odpadów przemysłowych (odzysk odpadów, 
rekultywacja). 

3. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami 
 Wspieranie różnych form zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. 
 Budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych. 
 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania / Odzysku Odpadów. 
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7.2 Wytyczne dla gmin z Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami 

 
1) Prowadzenie systematycznej edukacji mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami 

(artykuły w lokalnych gazetkach, ulotki, pogadanki, organizacja imprez związanych z 
ekologią np. „Sprzątanie Świata”). 

2) Inwentaryzacja i bieżąca likwidacja dzikich wysypisk. 
3) Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 

komunalnych poprzez wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku posiadania przez 
właścicieli posesji lub administratorów budynków umów na odbiór odpadów 
komunalnych przez uprawnione firmy. 

4) Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kolejne frakcje oraz zakup 
worków i pojemników – z uwzględnieniem systemu selektywnego gromadzenia 
odpadów opakowaniowych. 

5) Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpady remontowo-
budowlane, odpady wielkogabarytowe – określenie sposobu oraz wyznaczenie miejsc 
odbioru odpadów. 

6) Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpady biodegradowalne. 
7) Zorganizowanie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 

strumienia odpadów komunalnych. 
8) Realizacja programu usuwania azbestu (inwentaryzacja, baza danych, wspomaganie 

osób fizycznych w usuwaniu materiałów zawierających azbest, kontrola postępowania 
z materiałami zawierającymi azbest). 

9) Stworzenie bazy danych dotyczących materiałów zawierających PCB (na podstawie 
inwentaryzacji przeprowadzonych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze) oraz 
pomoc osobom fizycznym w usuwaniu tych materiałów. 

10) Wykonanie inwentaryzacji ilości i jakości osadów ściekowych powstających na 
terenie gminy celem określenia ich przydatności do dalszego wykorzystania np.  
rolniczego. 

11) Zwiększenie ilości osadów ściekowych przekazywanych do wykorzystania. 
12) Wdrożenie systemu odbioru odpadów medycznych (przed wszystkim 

przeterminowanych leków) od mieszkańców np. poprzez podpisanie umów z 
wybranymi aptekami na terenie gmin i miast powiatu oraz przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej dotyczącej niniejszego tematu dla mieszkańców powiatu. 

13) Stworzenie bazy danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy 
(inwentaryzacja rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, instalacji). 

14) Pełna inwentaryzacja eksploatowanych i nieczynnych składowisk odpadów wraz z 
opracowaniem harmonogramu ich likwidacji i/lub rekultywacji. 

15) Kontrola wytwórców odpadów (osób fizycznych, placówek zdrowia, małych i 
średnich przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych), pod kątem wytwarzania oraz 
sposobów gospodarowania odpadami. 

16) Punkty Odbioru Odpadów Niebezpiecznych. 
17) Stacja Przeładunkowa. 
18) Stacja Segregacji Odpadów. 
19) Kompostownia. 
20) Zakład odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. 
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Cele krótkoterminowe 

lata 2004-2006 

 
Główne działania 

 
Podmioty 

uczestniczące 
Cel długoterminowy do 2015r. :  Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

Uporządkowanie gospodarki odpadowej 
 

 opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 
 opracowanie dokumentacji ekofizjograficznych, 
 objęcie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanej 

zbiórki odpadów komunalnych (posiadanie umów na odbiór 
odpadów z uprawnionymi firmami), 
 rozwijanie i wspieranie indywidualnych form 

unieszkodliwiania odpadów organicznych (w tym 
biodegradowalnych), 
 uporządkowanie gospodarki odpadowej, przeprowadzenie 

szczegółowej weryfikacji danych o odpadach niebezpiecznych,
 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, stworzenie 

GPZON, 
 wdrożenie i realizacja programu usuwania azbestu 

(inwentaryzacja, baza danych) 
 likwidacja „dzikich wysypisk”, 
 podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów 

poprzez np. zakup dodatkowych pojemników, worków itp.), 
 eksploatacja składowiska w Domecku, 
 likwidacja i rekultywacja składowiska w Domecku, 
 organizowanie punktów zbiórki odpadów typu: opony, 

wielkogabarytowe, budowlane i in. 
 inwentaryzacja ilościowa i jakościowa osadów ściekowych. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne/  

Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów  rozwój selektywnej zbiórki odpadów, 
 odzysk substancji, materiałów i energii ze strumienia odpadów 

komunalnych, 
 monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 

gospodarki odpadami, 
 przedsiębiorstwo zbierające odpady komunalne z terenu 

Gminy Prószków zobowiązane jest wywozić zebrane odpady 
na międzygminne składowisko odpadów w Domecku. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne/  
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Edukacja ekologiczna  szeroko pojęte uświadamianie ekologiczne mieszkańców  Burmistrz/
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne/  
Cel długoterminowy do 2015r.: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
1.Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 
2. Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa 
w zakresie tematyki ochrony środowiska. 
 

 opracowanie nowoczesnych programów dydaktycznych dla 
młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych, 
przedstawiających problematykę zagrożeń środowiska 
przyrodniczego w gminie, 
 cykliczne organizowanie happeningów proekologicznych, 

międzyszkolnych olimpiad i konkursów dotyczących 
rozwiązywania problemów ochrony środowiska i przyrody w 
Polsce i gminie, 
 propagowanie akcji proekologicznych jak np. „sprzątanie 
świata” wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy, 
 działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość 

ekologiczną mieszkańców gminy, 
 aktualizowanie i udostępnianie informacji o środowisku i 

działaniach proekologicznych. 

Burmistrz/ 
Przedsiębiorstwa /Osoby 

fizyczne /Placówki 
oświatowe /Organizacje 

ekologiczne 

Tabela 20 Określenie celów krótkoterminowych oraz długoterminowych na lata 2005 – 2015
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8 Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz 
sposoby finansowania zamierzonych celów 

 

8.1 System finansowania ochrony środowiska 
 

8.1.1 Elementy systemu finansowania 
 

Elementami funkcjonującego w Polsce systemu działań finansowanych na rzecz 
ochrony środowiska są: 

1) Ekologiczne fundusze celowe, tj.: 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

2) Bank Ochrony  Środowiska S.A., 
3) Fundacja EkoFundusz, 
4) fundacje i programy pomocowe dysponujące środkami zagranicznymi, w tym 

środkami Unii Europejskiej, ONZ oraz środkami uzyskiwanymi w ramach współpracy 
z wieloma krajami, 

5) budżet centralny, budżety wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz środki własne 
podmiotów realizujących inwestycje w ochronie środowiska. 

 

8.1.2 Ulgi i zwolnienia podatkowe 
 

Znaczenie, chociaż bardzo niewielkie, dla funkcjonowania systemu finansowania 
ochrony środowiska mają ulgi podatkowe służące zmniejszeniu obciążeń finansowych 
podmiotów gospodarczych, których działalność jest korzystna dla środowiska: 

a) Obniżenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) dla producentów niektórych 
wyrobów i urządzeń związanych z ochroną środowiska. 

b) Zróżnicowanie stawek tego podatku w zależności od surowca, z którego wykonany 
jest dany wyrób, bądź zawartości w danym wyrobie składników szkodliwych dla 
środowiska. 

c) Możliwość odliczeń inwestycyjnych związanych z poniesieniem wydatków 
inwestycyjnych na ochronę środowiska. 

d) Zwolnienie od podatku dochodowego części dochodów uzyskiwanych z działalności 
gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady jako surowiec. 
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8.1.3 Krajowe źródła finansowania 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
 

Fundusz finansuje projekty proekologiczne poprzez pożyczki, kredyty, dotacje i 
dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Środki Narodowego Funduszu 
przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z roku 2002 Nr 74, 
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957) zwanej dalej “ustawą”, 
zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o: „Politykę 
Ekologiczną Państwa”, listy przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako 
priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności 
wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem 
Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.  

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

• Ochrona powietrza  
• Ochrona wód i gospodarka wodna  
• Ochrona powierzchni ziemi  
• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo  
• Geologia i górnictwo  
• Edukacja ekologiczna  
• Państwowy Monitoring Środowiska  
• Programy międzydziedzinowe  
• Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska  
• Ekspertyzy i prace badawcze  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Działalność Funduszu ma na celu wspomaganie procesu integracji Polski z Unią 
Europejską poprzez realizacje w województwie ustaleń akcesyjnych oraz systemowe 
wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej. Działalność Funduszu polega na 
preferencyjnym dofinansowaniu przedsięwzięć dotyczących ochrony powietrza, wody i 
powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukacji ekologicznej i innej zgodnie z 
celami i priorytetami zapisanymi w programie ochrony środowiska dla województwa 
opolskiego. 
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8.1.4 Fundusze europejskie 
 

Wdrożenie programu ochrony środowiska będzie wymagać stworzenia sprawnego 
systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe na 
zadania proekologiczne przewiduje się pozyskać z budżetu Wojewody i budżetu państwa, 
samorządów (powiatu i gmin) i funduszy ekologicznych. W najbliższych latach rola funduszy 
ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na 
wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie 
przewiduje się spadek udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę 
stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych.  
 

Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków 
własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, jeśli 
dane przedsięwzięcie uznane zostanie za priorytetowe w skali powiatu.  

 
Niektóre przedsięwzięcia realizowane będę z wykorzystaniem środków 

przedsiębiorstw i osób prywatnych. Ponadto oczekuje się większego niż dotychczas 
zaangażowania w realizacje inwestycji ekologicznych środków pomocowych w tym środków 
przedakcesyjnych, a po uzyskaniu członkostwa w UE środków strukturalnych i Funduszu 
Spójności. 
 
 SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) - 

Program będzie realizowany w latach 2001-2006. Jego celem jest poprawa 
konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Wspiera rozwój obszarów rolniczych poprzez 
modernizację infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.  

 
Priorytetowe zadania programu SAPARD to:  

- finansowanie stowarzyszeń rolniczych;  
- marketing, rozwój metod produkcji chroniących środowisko naturalne  
- tworzenie grup producenckich ; 
- rozwój infrastruktury wiejskiej (m.in. na budowę dróg i oczyszczalni 

ścieków); 
- modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego (zwłaszcza w sektorach: 

mięsnym, owoców i warzyw) - pomoc dla gospodarstw indywidualnych.  
 
 ISPA to unijny program pomocy dla transportu i ochrony środowiska. W latach 2000-

2006 UE przeznaczyła na jego realizację 7 mld euro. Jest to program pomocy dla 
transportu i ochrony środowiska. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii 
Europejskiej i będzie funkcjonował na podobnych zasadach. Za priorytety funkcjonowania 
programu ISPA uznano: ochronę środowiska, ograniczanie zanieczyszczania wód i 
powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów. Fundusz wesprze regiony pozbawione 
infrastruktury transportowej i komunalnej oraz obszary, gdzie zacofanie gospodarcze 
uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej. 
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 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF - European Regional Development 
Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju 
regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej 
Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie 
rozwoju regionalnego krajów należących do UE.  

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach: 
- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych 

miejsc pracy; 
- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci 

transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1;  
- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 

1; 
- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw; 
- działalność badawczo-rozwojowa;  
- inwestycje związane z ochroną środowiska; 

 Fundusz Spójności Budżet funduszu wynosi na lata 2000-2006 18 mld Euro. Priorytetami 
funduszu są inwestycje związane z budową dróg i ochroną środowiska. Drogi budowane 
za pieniądze z Funduszu Kohezji muszą być elementem transeuropejskiej sieci 
transportowej. Natomiast inwestycje z dziedziny ochrony środowiska muszą spełniać 
standardy Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska. Jego odbiorcami mogą być państwa, w 
których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W roku 2003 
została przeprowadzona powtórna weryfikacja czy kraje spełniające to kryterium w 1999 
r. dalej się w nim mieszczą (dotyczy np. Irlandii). Ponadto kraje, które przystąpiły do Unii 
Walutowej muszą spełniać kryteria wymagane przy przystąpieniu do "strefy euro" 
(określony, niski poziom inflacji, zadłużenie budżetowe nie przekraczające 3 % rocznie w 
stosunku do PKB oraz niskie stopy procentowe). Do pewnego stopnia (ze względu na 
cele, podział środków) za odpowiednik Funduszu Spójności między funduszami 
przedakcesyjnymi możemy uznać program ISPA. 

Fundusz Spójności finansuje  projekty tzw. duże (o wartości powyżej 10 mln euro), 
związane z dziedziną ochrony środowiska, a w szczególności  dotyczące:  
1) poprawy jakości wód powierzchniowych oraz polepszenia jakości i dystrybucji  wody 

przeznaczonej do spożycia 
2) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
3) racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
4) poprawy jakości powietrza 

 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture 
Guidance and Guarantee Fund). EAGGF powstał w 1964 roku. Jego celem jest wparcie 
rozwoju obszarów wiejskich. Polityce strukturalnej poświęcona jest sekcja orientacji 
funduszu. Z tych środków finansowane są przedsięwzięcia związane z reformą rolnictwa i 
leśnictwa. W szczególności pomoc polega na dotacjach dla gospodarstw rolnych, pomocy 
dla młodych rolników, popieraniu wspólnego wykorzystania z maszyn, organizowanie 
szkoleń zawodowych. Część środków przeznaczana jest na zwiększenie poziomu życia na 
obszarach wiejskich. Szczególnie mocno wspierane są z funduszu regiony leżące w 
obszarach górskich, górzystych lub zacofanych. Odpowiednikiem tego funduszu wśród 
środków przedakcesyjnych jest fundusz SAPARD, jednak środki, które uzyskałaby Polska 
EAGGF, wraz z uzyskaniem członkostwa powinny być znacznie większe.  
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8.2 Plan operacyjny 
 

Realizacja zadania 

+ koszt [PLN] 

Zagadnienie  Zadania Udział 
gminy w 
realizacji 

zadań 
(własne 

/koordyno
wane/ ) 
W/K/ 

Lata  

2004 – 2006 

Lata  

2007 – 2015 

Szacunkowe 
koszty na 
realizację 
zadania w 

latach 2004-
2015 

 w PLN 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Podmioty 
uczestniczące 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

1 Objęcie wszystkich mieszkańców 
systemem zorganizowanej zbiórki 
odpadów komunalnych 

W 5 000 30 000 35 000 Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

ZGKiM  Burmistrz

2 Przeprowadzenie szczegółowej 
weryfikacji danych o odpadach 
niebezpiecznych 

W 1 000 8 000 9 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Starostwo 
Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski, 
Urząd Wojewódzki

Burmistrz 

3 Selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych, stworzenie 
GPZON 

W 10 000 90 000 100 000 Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Starostwo 
Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski, 
Urząd Wojewódzki

Burmistrz 

4 Opracowanie, wdrożenie i 
realizacja programu usuwania 
azbestu (inwentaryzacja, baza 
danych) 

W 10 000 20 000 30 000 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Starostwo 
Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski, 
Urząd Wojewódzki

Burmistrz 

Gospodarka 
odpadami 

5 Likwidacja „dzikich wysypisk” W 20 000 100 000 120 000 Budżet gminy Właściciele działek Burmistrz 
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6 Podniesienie skuteczności 
selektywnej zbiórki odpadów 
poprzez np. zakup dodatkowych 
pojemników, worków itp. 

W 40 000 60 000 100 00 Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

ZGKiM  Burmistrz

7 Eksploatacja składowiska w 
Domecku W 25 000 125 000 150 000 Budżet gminy, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

ZGKiM, Starostwo 
Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski, 
Urząd Wojewódzki

Burmistrz 

8 Likwidacja i rekultywacja 
składowiska w Domecku W/K    Budżet gminy, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

ZGKiM, Fundusze, 
Unijne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Burmistrz 

9 Organizowanie punktów zbiórki 
odpadów typu: opony, 
wielkogabarytowe, budowlane i 
in. 

W 10 000 40 000 50 000 Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

ZGKiM Burmistrz 

10 Inwentaryzacja ilościowa i 
jakościowa osadów ściekowych W   Budżet gminy, 

osoby fizyczne 
ZGKiM Burmistrz

11 Monitoring małych i średnich 
przedsiębiorstwa w zakresie 
gospodarki odpadami 

W   Budżet gminy, 
osoby fizyczne 

ZGKiM Burmistrz

Cel długoterminowy do 2015r.: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

1. Opracowanie nowoczesnych 
programów dydaktycznych dla 
młodzieży szkół  podstawowych i 
ponad podstawowych, 
przedstawiających problematykę 
zagrożeń i ochrony środowiska 
przyrodniczego w gminie. 

K 2 000 5 000 7 000 WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

Budżet gminy, 
budżet państwa 

Placówki 
oświatowe, Gmina 

Burmistrz Edukacja 
ekologiczna 

2. Organizowanie happeningów 
proekologicznych, międzyszkolnych 
olimpiad i konkursów dotyczących 
sposobów rozwiązywania 
problemów ochrony przyrody w 
Polsce i gminie.  

K 5 000 15 000 20 000 WFOŚiGW, 
budżet powiatu, 
budżet państwa  

Organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Placówki oświatowe 
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3. Propagowanie akcji 
proekologicznych jak np. „sprzątanie 
świata” wśród młodzieży szkolnej i 
mieszkańców gminy. 

K 1 000 4 000 5 000 
GFOŚiGW, 

budżet gminy, 
środki 

zainteresowanyc
h podmiotów 

Placówki 
oświatowe, 

zainteresowane 
podmioty, 

Burmistrz 

4. Działania informacyjno – 
edukacyjne podnoszące świadomość 
ekologiczną mieszkańców gminy 

K 5 000 25 000 30 000 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Burmistrz 

5. Aktualizowanie i udostępnianie 
informacji o środowisku i 
działaniach proekologicznych 

K 2 000 7 000 9 000 Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
oświatowe 

Burmistrz 

 

Tabela 21 Plan operacyjny celów krótkoterminowych i długoterminowych na lata 2005 – 2015
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9 System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych 
celów 

 

9.1 Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami 
 

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami powinno być prowadzone w oparciu o 
odpowiednie przepisy prawa lokalnego (miejscowego). 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62/2000, poz. 718). 

Plan gospodarki odpadami powinien być skorelowany z wojewódzkim oraz 
powiatowym planem gospodarki odpadami, a także z systemem planowania obowiązującym 
na terenie gminy m.in.: 
• Programem Ochrony Środowiska, 
• Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
• oraz innymi planami opracowanymi na użytek gminy. 

 
Zgodnie z ustawą o odpadach art. 14 ust.7 projekty planów podlegają zaopiniowaniu: 

 projekt planu krajowego – przez zarządy województw, 
 projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy 

wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa, 
 projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze 

gmin z terenu powiatu, 
 projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. 

 
Zadania gmin wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. 

U. Nr 142/2001, poz. 1591 z póź. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. 132/1996, poz.622 z późn. zmianami). 

 
Minister właściwy do spraw środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i 

gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie 
powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 
 

9.2 Zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami 
 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji zamierzonych w Planie celów jest 
prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany 
oddziaływań na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości ekologicznej. Odpowiedni 
zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz 
analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o stopniu 
wdrażania planu. 
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Proponowane wskaźniki monitorowania PGOd: 
– ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca w ciągu roku [kg/M/rok], 
– ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca w ciągu roku 

[kg/M/rok], 
– udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku [%], 
– udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowisku [%], 
– udział odzyskiwanych surowców wtórnych w strumieniu odpadów komunalnych [%], 
– stopień odzysku odpadów przemysłowych w strumieniu odpadów komunalnych  [%], 
– stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 

komunalnych  [%], 
– nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne). 

 
Proponowane wskaźniki monitoringu dla przedsiębiorstw odpowiedzialnych za 

zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 
• zbiórka odpadów niesortowalnych: cena, ilość gospodarstwa objętych zbiórką, 
• selektywna zbiórka surowców wtórnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących 

w selektywnej zbiórce, efekt selektywnej zbiórki, 
• selektywna zbiórka odpadów organicznych: cena, ilość gospodarstw 

uczestniczących w zbiórce, 
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych: cena, ilość gospodarstw 

uczestniczących w selektywnej zbiórce, efekt zbiórki, 
• zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 

komunalnych: cena, ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, 
efekt zbiórki, 

• instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: rodzaj i ilość odpadów 
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu, termin oddania do eksploatacji, 
wolne moce przerobowe, 

• oddziaływanie na środowisko: wody gruntowe, powierzchniowe, powietrze, 
hałas. 

 
W celu dokładnego monitoringu proponuje się również stałą współpracę ze 

Starostwem Powiatowym w Opolu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego w celu pozyskiwania danych dotyczących: 
 rejestru podmiotów: wytwarzających odpady, odzyskujących lub unieszkodliwiających, 

zbierających i transportujących odpady, eksportujących poza teren gminy oraz 
importujących odpady na teren gminy, 
 ilości odpadów: wytworzonych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych (w tym przez 

składowanie), importowanych, eksportowanych, 
 składowisk odpadów komunalnych: typ, ilość, powierzchnia całkowita (w tym 

wykorzystana), objętość całkowita (w tym wykorzystana), 
 „dzikich” składowisk: ilość, miejsce, 
 wykaz innych obiektów, w których są nagromadzone odpady: typ, ilość, powierzchnia 

całkowita (w tym wykorzystana), objętość całkowita (w tym wykorzystana). 
Dane te mogą być przekazywane w formie rocznych sprawozdań. 
Wskaźniki mogą być korygowane w zależności od rozwoju sytuacji finansowej w 

gminie. W ustawie o odpadach mowa jest o aktualizacji Planów nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
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9.3 Propozycja monitoringu – program SOZAT 
 

Ciągłe zmiany w zakresie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami 
świadczą o tym, że dane wyjściowe wykorzystane przy opracowywaniu Planu Gospodarki 
Odpadami będą ulegały ciągłym weryfikacjom. 

Sprawą pierwszoplanową jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz 
dotyczących gospodarki odpadami, które zawierać będą kompleksową informację o 
odpadach, łącznie z informacją o przedsiębiorcach i instalacjach do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów. 

 

 

 

Rysunek 7 System Zarządzania Informacjami Środowiskowymi SOZAT 

System Zarządzania Informacjami Środowiskowymi SOZAT© to system 
wspomagający zarządzanie jakością środowiska. SOZAT© obejmuje w sposób zintegrowany 
komponenty: powietrze, woda i ziemia.  

System SOZAT© umożliwia raportowanie informacji w postaci płaszczyzn - map we 
własnym systemie typu GIS, z którego można automatycznie przenieść informację do 
dowolnego systemu typu GIS. Pracownicy ATMOTERMu dostosowują system SOZAT© - 
nie tylko do zmieniającego się prawa polskiego, ale także do wymogów prawa Unii 
Europejskiej  i wymogów raportowania informacji środowiskowych, wynikających z 
podpisanych przez Polskę konwencji międzynarodowych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wykorzystuje program SOZAT jako 
Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska. 

SOZAT jest podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w 
województwie systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących 
dochody funduszy ekologicznych i zawiera między innymi: 
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a) katalogi: 
– odpadów zgodne z katalogiem odpadów, 
– odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, 
– cenowe zanieczyszczeń i odpadów, 
– zanieczyszczeń – nazwy i normy, 
– podział administracyjny Polski, 
– wskaźniki dla spalania energetycznego paliw, 
– urządzeń redukujących, 
– paliw, 
– źródeł, 
– rodzajów wód oraz ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym, 
– tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód, 
– tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

wprowadzonych do wód i ziemi. 
b) Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze): 

– wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, 
wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych, 

– prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu (gminy): dane i 
charakterystyka – wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na 
poszczególnych składowiskach, 

– wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
występujących w jednostkach na terenie powiatu (gminy), 

– obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żuzli na podstawie zuzycia paliwa na 
źródle, 

– wprowadzanie tras przewozu odpadów, 
– rejestrowanie decyzji, pozwoleń i zezwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, 

treść). 
c) Moduł Odpady – Raporty 

– raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach 
szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów 
wykorzystanych, unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu. 

– uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, karty 
obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów 
umieszczanych na składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT, 

– obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania, 
– policzenie należności przypadającej na np. PFOŚ z tytułu korzystania ze 

środowiska, 
– uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z 

nałożonych decyzji, 
– uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powiatu 

(gminy). 
d) Moduł Powietrze 
e) Moduł Powietrze – Raporty 
f) Moduł Woda i Ścieki 
g) Moduł Woda i Ścieki – Raporty 
h) Moduł – hałas, wibracje i promieniowanie 
i) Moduł – hałas, wibracje i promieniowanie – Raporty 
j) Moduł Opłata Produktowa 
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– wpisywanie danych o opakowaniach produktów wprowadzonych na rynek, 
eksportowanych, importowanych 

– wpisywanie danych o opakowaniach produktów odzyskanych 
– wpisywanie danych o opakowaniach produktów poddanych recyklingowi 
– dane dotyczące odzysku i recyklingu wykonywanego we własnym zakresie lub 

wykonywanego przez organizację, 
k) Moduł Opłata Produktowa – Raporty 

– raportowanie danych wpisanych w module Opłata Produktowa, 
– obliczanie opłaty produktowej, 
– wydruk formularzy dotyczących opłaty produktowej, 
– roczne zestawienie wprowadzonych na rynek lub wyeksportowanych opakowań. 

l) Moduł ISO 
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10  Analiza oddziaływania planu na środowisko 
 
Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami dla gminy 

Prószków wynikają z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie  
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków zawiera analizę stanu gospodarki 
odpadami, z której wynika, że gmina wprowadza systemowe działania organizacyjne i 
inwestycyjne w tym zakresie. 

Projekt planu zakłada zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, 
zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz bezpieczne składowanie. 

 
Likwidacja „dzikich wysypisk” 

„Dzikie wysypiska” wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze – 
skażenie wód podziemnych, powierzchniowych i gleby. Są elementem zaburzającym 
krajobraz. Mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są zazwyczaj 
w różnych miejscach miasta najczęściej na terenach obrzeża osiedli zabudowy 
jednorodzinnej. 

Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio 
prowadzonych działaniach edukacyjno – informacyjnych powinno przyczynić się do 
likwidacji zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. 

Po zlikwidowaniu takich wysypisk nastąpi, po uporządkowaniu terenu, przywrócenie 
naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko 
zanieczyszczeń wód i gleby. 
 
Selektywna zbiórka odpadów 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy środowiska 
gminy poprzez: 

– stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, 
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane), 

– wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem 
substancjami niebezpiecznymi wód i gleby, 

– zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i 
skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości 
wysypisk (odory) oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowani w 
np. rolnictwie, 

– zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku – ograniczenie terenu 
zajmowanego przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji, 

– stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowanie ich 
np. w budownictwie drogowym itp. 
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Edukacja ekologiczna 
Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest 

włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą 
zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym 
wszechstronną edukacją ekologiczną. Edukację należy rozpocząć jak najwcześniej – poziom 
przedszkola, szkoły podstawowej. 

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły: 
• eliminacja powstawania odpadów, 
• zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstawania, 
• wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne 

(ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji), 
• unieszkodliwianie odpadów najlepiej z odzyskiem energii, 
• bezpieczne umieszczanie odpadów na składowiskach. 

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do 
ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami to ograniczenie 

ilości składowanych odpadów komunalnych. 
Realizacja Planu nie przyczyni się do powstawania nowych zagrożeń lub uciążliwości 

dla środowiska naturalnego. Wszystkie działania zmierzają do poprawy jego stanu lub do 
utrzymania go co najmniej na dotychczasowym poziomie. 
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11  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) o odpadach 
obowiązująca w Polsce od 1 października 2001 roku nakłada na organy wykonawcze powiatu 
obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem wynikającym z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia 
planów gospodarki odpadami.  

Niniejszy „Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków” uwzględnia wymagane 
zapisy planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami w województwie opolskim, Plan 
Gospodarki Odpadami dla powiatu Opolskiego oraz rządowe dokumenty określające politykę 
ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy 
do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010. 

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest 
realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu 
lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, 
określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym 
źródłem informacji przy podejmowaniu  decyzji strategicznych.  

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Prószków spełnia postawione 
przed nim cele oraz obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej 
gospodarki odpadami na terenie miasta, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II Polityki Ekologicznej 
Państwa. 

Odpady powstające na terenie gminy będą odbierane przez specjalistyczne firmy 
posiadające uregulowane wymogi formalno – prawne i wywożone na gminne składowisko w 
Domecku.  

Ponadto ze strumienia odpadów komunalnym będzie możliwy odzysk substancji, 
materiałów i energii. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy środowiska 
gminy poprzez: 

– stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, 
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane), 

– wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem 
substancjami niebezpiecznymi wód i gleby, 

– zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i 
skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości 
wysypisk (odory) oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowani w 
np. rolnictwie, 

– zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku – ograniczenie terenu 
zajmowanego przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji, 

– stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowanie ich 
np. w budownictwie drogowym itp. 

 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 93



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest 
włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą 
zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym 
wszechstronną edukacją ekologiczną. Edukację należy rozpocząć jak najwcześniej – poziom 
przedszkola, szkoły podstawowej. 

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły: 
• eliminacja powstawania odpadów, 
• zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstawania, 
• wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne 

(ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji), 
• unieszkodliwianie odpadów najlepiej z odzyskiem energii, 
• bezpieczne umieszczanie odpadów na składowiskach. 

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do 
ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami to ograniczenie 
ilości składowanych odpadów komunalnych. 

Ustawa o odpadach wymaga aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
Organ wykonawczy gminy powinien składać sprawozdanie radzie gminy z realizacji planów 
gospodarki odpadami raz na dwa lata. 
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PODSTAWY PRAWNE 
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, 

poz.627 z późn. zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z 
późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. 2001r , Nr 62, poz.628 z późn. 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz. 
880). 

5. Ustawa  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(Dz.U. 1996r., Nr 132, poz.622 z późn. zmianami). 

6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2001r., Nr 63, 
poz.639 z późn. zmianami). 

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001r., 
Nr 63, poz.638 z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 ). 

9. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne. (Dz.U.2001r., Nr 115, poz.1229, z 
późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 28 września 1991 r - O lasach. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444 z 
późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.1995r., Nr 147, poz. 713 
z późniejszymi zmianami). 

12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1994 r. Nr 27, poz. 
96, z późniejszymi zmianami). 

13. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach 
ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2003, Nr.199, poz. 1934). 

14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U . 2004, Nr 168, poz. 
1763). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 686). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001, Nr 152, 
poz.1736). 

19. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2001r w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001, Nr 152, poz. 1737). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 95



„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015” 
 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. 2002, Nr 18, poz. 176, zm. Dz. U. 
2003, Nr 192, poz. 1877 oraz Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 221). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, 
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich 
prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529 z 2003 roku). 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002, Nr 203, 
poz. 1718). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2002, Nr 129, poz. 1108). 

24. Rozporządzenie ministra ochrony Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz., 2002, Nr 165, poz. 1359). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66/2003, poz. 620). 
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