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1 Wytyczne strategiczne dotycz ące ochrony 
środowiska przed odpadami wynikaj ące z 
dokumentów planistycznych wy ższego rz ędu 

1.1 Synteza wytycznych wynikaj ących z polityki Unii 
Europejskiej 

1.1.1 Podstawowe zało żenia polityki ekologicznej 
VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 

2001 – 2010 podkreśla, ze realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez 
poprawę środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech 
priorytetowych obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". VI Ramowy program 
działań UE podnosi rangę ochrony gleb i powierzchni ziemi. Strategicznym celem polityki 
ekologicznej państwa, a także i województwa dolnośląskiego, w tym obszarze jest 
zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia 
wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.  

Podstawowe zasady polityki  

Traktat Rzymski, z późniejszymi zmianami zapewnia polityce w dziedzinie ochrony 
środowiska miejsce wśród oficjalnych zasad polityki Wspólnoty Europejskiej i przypisuje jej 
trzy cele:  

• zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska;  

• przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego;  

• zapewnienie rozsądnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Postanowiono, że poczynania Wspólnoty odnoszące się do ochrony środowiska 
powinny opierać się na działaniu zapobiegawczym, przyznawaniu pierwszeństwa usuwaniu 
podstawowych zagrożeń dla środowiska oraz uznaniu zasady, że zanieczyszczający płaci.  

W każdym przypadku podstawową zasadą wszelkich działań we powinno być 
unikanie wytwarzania odpadów oraz zmniejszanie ich ilości i szkodliwości.  

Wymagania ochrony środowiska (a tym samym również wchodzące w ich zakres 
gospodarowanie odpadami) powinny stanową składową część polityki Wspólnoty w innych 
dziedzinach.  

Pierwsza zasada strategii: zapobieganie  

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest pierwszą zasadą europejskiej strategii w 
dziedzinie odpadów, w tym:  

• Zapobieganie poprzez technologie  
Doskonalenie procesów wytwarzania, nie przysparzających zanieczyszczeń, podczas 

których powstaje niewiele odpadów lub nie ma ich wcale. 
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• Zapobieganie poprzez produkty  
Produkty wprowadzane na rynek, podczas wytwarzania, użytkowania i końcowego 

usuwania, powiny w możliwie najmniejszym stopniu przyczyniały się do zwiększenia ilości 
lub szkodliwości odpadów albo do powstania zanieczyszczeń. Kampania "czystych 
produktów" musi angażować wytwórców i projektantów produktów na równi z konsumentami, 
wytwórcami odpadów.  

Druga zasada: recykling i powtórne wykorzystanie od padów  

Instytucjonalne wspieranie recyklingu odpadów i ich powtórne wykorzystanie powinno 
następować przez:  

• prace badawczo-rozwojowe prowadzone w dziedzinie technologii powtórnego 
wykorzystania i recyklingu,  

• optymalizację systemów zbierania i segregowania (zbieranie selektywne, 
segregowanie elektromechaniczne itp.),  

• zmniejszanie kosztów zewnętrznych powtórnego wykorzystania i recyklingu 
odpadów,  

• tworzenie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w procesie powtórnego 
wykorzystania i recyklingu.  

W odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki Wspólnota ustaliła już wiele 
systemów recyklingu olejów odpadowych, makulatury, opakowań po napojach i zużytych 
baterii.  

Trzecia zasada: optymalizacja ostatecznego usuwania   

Odpady, których nie można powtórnie wykorzystać, ani poddać recyklingowi z 
konieczności muszą być usunięte; w zasadzie oznacza to ich składowanie.  

Składowanie, które w rezultacie staje się ostatecznym przeznaczeniem pozostałości z 
innych procesów obróbki odpadów, musi odpowiadać rygorystycznym normom w zakresie:  

• wyboru lokalizacji,  
• budowy obiektu,  
• eksploatacji obiektu,  
• wstępnej obróbki składowanych odpadów,  
• rodzaju przyjmowanych odpadów,  
• nadzoru po zamknięciu obiektu.  

Czwarta zasada: regulacje dotycz ące przewozów  

W zakres rozporządzenia wchodzą następujące zagadnienia:  

• przesyłanie odpadów pomiędzy państwami członkowskimi oraz transport do 
państw spoza Wspólnoty,  

• eksport odpadów z Unii przeznaczonych do usuwania lub odzysku do krajów 
Afryki, Pacyfiku i Karaibów,  

• import odpadów do Unii zarówno do usuwania jak i odzysku,  
• tranzyt odpadów z krajów nie należących do Unii poprzez terytorium Unii 

zarówno w celu usunięcia, jak i odzysku w kraju nie będącym członkiem Unii. 

Piąta zasada: działania naprawcze  

Badania dotyczące rekultywacji miejsc, na których są porzucone składowiska objęte 
zostały na lata 1989 - 1992 programem STEP (Science and Technology for Environmetal 
Protection). 

W założeniach programu ACE wsparcie finansowe może być udzielone 
przedsięwzięciom pilotażowym w zakresie nowych technik wykrywania, oznaczania i 
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rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Komisja wprowadziła również możliwość 
partycypowania w kosztach rekultywacji opuszczonych terenów przemysłowych na 
obszarach o podupadającym przemyśle, czyniąc z tego jedną z wytycznych w polityce 
regionalnej Wspólnoty. 

Wprowadzanie w życie prawa Wspólnoty  

Podstawową gwarancją dobrego gospodarowania odpadami jest stosowanie się do 
dyrektyw Wspólnoty w tej dziedzinie.  

Komisja Europejska będzie czuwała nad prawidłowym stosowaniem dyrektyw przez 
państwa członkowskie i oceniała czy wywiązują się one z obowiązku przygotowania planów 
usuwania odpadów oraz składania sprawozdań dotyczących realizowania tych planów. 
Należy śledzić nie tylko ustawodawstwo państw członkowskich, lecz również przestrzeganie 
postanowień Wspólnoty w praktyce na szczeblu krajowym. Tego rodzaju kontrola jest jedyną 
gwarancją prawidłowego funkcjonowania zasad Wspólnoty w interesie ochrony środowiska.  

Gospodarowanie odpadami we Wspólnocie bez granic we wnętrznych  

Usuwanie odpadów zoptymalizowane jest tylko przez wybranie najlepszych systemów 
usuwania oraz przez precyzyjne kierowanie kanałami, którymi odpady trafiają do tych 
systemów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady rządzące przesyłaniem odpadów w 
obrębie Wspólnoty oraz eksportowaniem odpadów poza Wspólnotę.  

Przesyłanie odpadów przed usuni ęciem  

Usuwanie w obr ębie Wspólnoty  

Gospodarowanie odpadami pociąga za sobą dużą liczbę transakcji handlowych, 
niezależnie od tego czy odpady mają być ostatecznie usuwane, czy poddane przeróbce w 
celu odzyskania surowców. Uwzględniając szczególny charakter odpadów Wspólnota 
opracowała już pod względem prawnym zbiór zasad mających na celu nie tylko usuwanie lub 
przetwarzanie odpadów w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, ale także 
kontrolowanie ich przesyłania.  

Ze względu na te uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-polityczne, 
potrzebny jest rozwój sieci zakładów ostatecznego usuwania odpadów, tak aby cała operacja 
(zbieranie, transport i usuwanie) nie powodowała nierównomiernego rozmieszczenia 
zakładów w obrębie jednych obszarów, pozostawiając inne zbyt słabo wyposażone.  

W celu osiągnięcia takiego rozwoju określono regulacje, które zapewniałyby w miarę 
możliwości usuwanie odpadów w najbliżej położonych zakładach przy użyciu odpowiednich 
technologii gwarantujących wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia publicznego.  

Wejście w życie takiej zasady w żadnym razie nie może prowadzić do sytuacji 
monopolistycznej.  

"Najbliższy zakład" nie musi w każdym przypadku oznaczać "bliski". W celu 
osiągnięcia najlepszego rozmieszczenia zakładów, należy uwzględnić wymagania i 
możliwości obróbki. Na przykład, rozmieszczenie zakładów przyjmujących odpady 
komunalne nie może być takie samo, jak zakładów usuwania chemicznych odpadów 
zawierających związki chlorowcopochodne.  

Odmienna sytuacja wystąpi wtedy, gdy odpady będą poddawane recyklingowi przez 
odbiorcę. Posiadacz odpadów musi zapłacić za ich ostateczne usunięcie. W przypadkach 
kiedy odpady są przeznaczone do recyklingu, posiadacz odpadów otrzymuje zapłatę od 
zajmującego się recyklingiem.  

Powoduje to, że odpady przeznaczone do recyklingu stają się częścią produktywnego 
obiegu gospodarczego, a odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami trzeba zapewnić 
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dostęp do tych firm, które mogą prowadzić recykling w sposób najbardziej skuteczny, z 
uwzględnieniem wymagań rynku. W żadnych okolicznościach skuteczność ta nie może 
zagrażać środowisku lub zdrowiu ludzkiemu. Tym, którzy zajmują się działalnością związaną 
z odpadami, nie można pozwalać na odstępowanie od recyklingu odpadów, które są do tego 
przeznaczone. W celu zachęcenia do recyklingu odpadów, który stanowi jeden z priorytetów 
Wspólnoty w tej dziedzinie gospodarki, muszą działać zasady swobodnej konkurencji, przy 
założeniu, że przesyłanie odpadów będzie kontrolowane i realizowane na podstawie umowy 
pomiędzy posiadaczem odpadów a prowadzącym recykling, przy czym oba podmioty muszą 
być zarejestrowane i zatwierdzone. 

1.1.2 Priorytety cz ęści środowiskowej Funduszu Spójno ści (2007 
- 2013) 

Dokument programowy ochrony środowiska przewiduje 6 priorytetów dla Funduszu 
Spójności. Dla województwa dolnośląskiego istotne znaczenie mają następujące priorytety: 

Priorytet 1. Budowa i unowocześnianie oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych 
(poprawa jakości wód powierzchniowych). 

  Ochrona wód jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją zarówno przed 
Polską w celu realizacji zobowiązań negocjacyjnych (Dyrektywa 
91/271/EWG). Przewiduje się także objęcie wsparciem projektów grupowych, 
obejmujących mniejsze aglomeracje szczególnie na obszarach wrażliwych 
środowiskowo. 

Priorytet 2.  Zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. 

Priorytet ten związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia 
ludności. Poprawa jakości wody dostarczanej dla ludności miast i wsi przez 
wodociągi komunalne i dostosowanie jej do zaostrzonych wymagań prawnych 
- wynika zarówno z prawa krajowego jak i standardów unijnych.  

Priorytet 4. Racjonalizacja gospodarki odpadami. 

Plany gospodarki odpadami umożliwią zintensyfikowanie działań na 
rzecz gospodarki odpadami przez podmioty komunalne, które będą mogły być 
wspierane przez Fundusz Spójności. 

Wymogi Funduszu Spójności pozwalają na finansowanie projektów przekraczających 
10 mln EURO. Wobec tego wsparciem funduszu mogą być objęte projekty grupowe, 
polegające na tworzeniu projektów o charakterze zintegrowanym obejmującym grupę gmin 
oraz łączące w jednym projekcie różne zagadnienia. Inną propozycją może być 
rozwiązywanie problemów ekologicznych w układzie zlewni lub w granicach regionalnych czy 
subregionalnych (np. projekt z zakresu gospodarki odpadami obejmujący nawet całe 
województwo).  
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1.1.3 Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 200 8/98/WE z 
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylaj ąca niektóre dyrektywy 

Dyrektywa 2008/98/WE  uchyla się dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG i 
2006/12/WE ze skutkiem od 12 grudnia 2010 r. Natomiast od 12 grudnia 2008 r. obowiązują 
jednak następujące zmiany: 

Dyrektywa wprowadziła nowe dotychczas niestosowane w gospodarce odpadowej 
pojęcia: 

� „bioodpady” oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek 
zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów 
przetwórstwa spożywczego; 

� „wytwórca odpadów” oznacza dowolny podmiot, którego działalność prowadzi do 
powstawania odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) lub dowolny podmiot 
zajmujący się przetwarzaniem wstępnym, mieszaniem lub innymi procesami 
prowadzącymi do zmiany charakteru lub składu tych odpadów; 

� „posiadacz odpadów” oznacza wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną lub 
prawną będącą w posiadaniu tych odpadów; 

� „dealer” oznacza jakikolwiek podmiot występujący w roli zleceniodawcy w 
transakcji zakupu, a następnie sprzedaży odpadów, w tym oznacza również 
dealerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie; 

� „broker” oznacza jakikolwiek podmiot organizujący odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów w imieniu innych stron, w tym oznacza również brokerów, którzy nie 
obejmują odpadów fizycznie w posiadanie; 

� „gospodarowanie odpadami” oznacza zbieranie, transport, odzysk oraz 
unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, 
jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 
wraz z działaniami wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera; 

� „zbieranie” oznacza gromadzenie odpadów, w tym również wstępne sortowanie i 
wstępne magazynowanie odpadów do celów ich transportu do zakładu 
przetwarzania; 

� „selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów 
obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu 
ułatwienia specyficznego przetwarzania; 

� „zapobieganie” oznacza środki zastosowane zanim dana substancja, materiał 
lub produkt staną się odpadami, które zmniejszają: 

a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie produktów lub wydłużenie 
okresu żywotności produktów; 

b) niekorzystne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie 
ludzkie;  

c) zawartość substancji szkodliwych w materiałach i produktach; 

� „ponowne użycie” oznacza jakikolwiek proces, w wyniku którego produkty lub 
składniki nie będące odpadami są wykorzystywane ponownie do tego samego 
celu, do którego były przeznaczone; 

� „przetwarzanie” oznacza procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   10/132 

� „odzysk” oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych 
materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do spełnienia danej 
funkcji lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej 
funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Załącznik II zawiera nie 
wyczerpujący wykaz procesów odzysku; 

� „przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na 
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki 
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by 
mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności 
przetwarzania wstępnego; 

� „recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały 
odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje 
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne 
przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako 
paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; 

� Produkty uboczne to substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu 
produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, 
wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne; 

b) dana substancja lub przedmiot mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa; 

c) dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna część procesu 
produkcyjnego; 

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem i nie doprowadzi do ogólnych 
niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie. 

 

1.1.3.1 Hierarchia post ępowania z odpadami 
Przyjęto następującą hierarchię postępowania z odpadami: 

a) zapobieganie; 

b) przygotowywanie do ponownego użycia; 

c) recykling; 

d) inne metody odzysku, np. odzysk energii; (jako recykling nie jest traktowany 
dotychczasowy proces R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości 
lub części, R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do 
recyklingu) 

e) unieszkodliwianie (jako unieszkodliwianie nie jest traktowany proces D16 -
Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do 
unieszkodliwiania. 
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1.1.3.2 Utrata statusu odpadu 
1. Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami w rozumieniu art. 3 

pkt 1, gdy zostały poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu i spełniają ścisłe kryteria, 
opracowane zgodnie z następującymi warunkami: 

a) dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych celów; 

b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie; 

c) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla konkretnych 
celów oraz wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do 
produktów;  

d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego; 

e) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych 
niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. 

 

1.1.3.3 Rozszerzona odpowiedzialno ść producenta 

W celu wzmocnienia działań w zakresie ponownego wykorzystania odpadów i 

zapobiegania ich powstawaniu, recyklingu oraz innych form odzysku państwa członkowskie 

mogą podjąć środki prawodawcze lub inne niż prawodawcze w celu zapewnienia, aby każda 

osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo opracowuje, wytwarza, przetwarza, obrabia, 

sprzedaje lub wwozi produkty (producent produktu) ponosiła rozszerzoną odpowiedzialność 

producenta. 

1.1.3.4 Postępowanie z odpadami  

1.1.3.4.1 Odzysk 

Państwa członkowskie stosują niezbędne środki, aby zapewnić poddawanie wszystkich 

odpadów procesom odzysku. 

Zdefiniowano proces odzysku R1 polegającym na wykorzystanie głównie jako paliwa lub 

innego środka wytwarzania energii obiektów przekształcania termicznego przeznaczone 

wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem, że ich 

efektywność energetyczna jest równa lub większa niż: 

� 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze 

stosowanymi przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 

2009 r., 

� 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

Efektywność energetyczna = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) 

gdzie: 
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Ep oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. 

Oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6 a energii cieplnej 

wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok). 

Ef oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania 

paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok). 

Ew oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy 

zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok). 

Ei oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef 

(GJ/rok). 

0,97 jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i 

promieniowanie. 

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 

dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

 

1.1.3.4.2 Ponowne wykorzystanie i recykling 

Z zastrzeżeniem do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązywać 

przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła. 

Aby dostosować się do celów niniejszej dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim jest 

europejskie społeczeństwo recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa 

członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów: 

a) do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystan ia i recyklingu 
materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papi er, metal, plastik i szkło z 
gospodarstw domowych  i w miar ę możliwo ści innego pochodzenia, pod warunkiem że 
te strumienie odpadów s ą podobne do odpadów z gospodarstw domowych zostanie  
zwiększone wagowo do minimum 50 %;  

b) do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych 

sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują 

inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją 

zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie zwiększone 

wagowo do minimum 70 %. 
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1.1.3.5 Unieszkodliwianie 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadkach gdy nie zostaje przeprowadzony 

odzysk zgodnie odpady podlegały bezpiecznym procesom unieszkodliwiania zgodnym z 

przepisami art. 13 dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. 

 

1.1.3.6 Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 

Państwa członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 

gospodarowanie odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez 

szkody dla środowiska, w szczególności: 

a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy;  

c) bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu. 

1.1.3.7 Koszty 

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty gospodarowania odpadami muszą 

być ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzednich 

posiadaczy odpadów.  

Państwa członkowskie mogą postanowić, że koszty gospodarowania odpadami będą 

ponoszone częściowo lub w całości przez producenta produktu, z którego odpady powstaną 

oraz że dystrybutorzy tych produktów mogą częściowo ponosić te koszty. 

1.1.3.8 Zasada samowystarczalno ści i blisko ści 

Państwa członkowskie stosują właściwe środki, we współpracy z innymi państwami 

członkowskimi, jeżeli jest to konieczne lub pożądane, aby ustanowić zintegrowaną i 

wystarczającą sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku 

zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, uwzględniającą 

przypadki, w których zbieranie takie obejmuje również takie odpady od innych wytwórców, z 

uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik. 

Sieć powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający Wspólnocie jako całości 

stanie się samowystarczalną w zakresie unieszkodliwiania odpadów, jak również odzysku 

odpadów, o których mowa w ust. 1, a państwom członkowskim umożliwić stopniowe 

osiąganie tego celu indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków geograficznych lub 

zapotrzebowania na specjalistyczne instalacje dla niektórych rodzajów odpadów. 

Zasady bliskości i samowystarczalności nie oznaczają, że każde państwo członkowskie 

musi posiadać na swoim terytorium pełen zakres obiektów do ostatecznego odzysku. 
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1.1.3.9 Zezwolenia i rejestracje 

1.1.3.10 Wydawanie zezwole ń 

Państwa członkowskie wymagają, aby wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które 

zamierzają dokonywać przetwarzania odpadów, uzyskały zezwolenie od właściwego organu. 

Zezwolenia takie określają przynajmniej następujące kwestie: 

a) czynności w zakresie monitorowania i kontroli, jakie mogą być niezbędne; 

b) zalecenia dotyczące zamknięcia obiektu i późniejszej ochrony, jakie mogą być 

niezbędne. 

1.1.3.11 Plany gospodarki odpadami 

Plany gospodarki odpadami zawierają analizę bieżącej sytuacji w zakresie 

gospodarowania odpadami na danym obszarze geograficznym, jak również określają środki, 

jakie należy zastosować, aby udoskonalić racjonalne z punktu widzenia środowiska 

przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów i 

ocenę tego, w jaki sposób plan wspiera realizację celów i przepisów niniejszej dyrektywy. 

Plan gospodarki odpadami zawiera, w odpowiednich przypadkach i z uwzględnieniem 

poziomu geograficznego i pokrycia danego obszaru planowania, przynajmniej następujące 

informacje: 

a) rodzaj, ilość i źródło odpadów powstających na danym terytorium; odpady, które 

prawdopodobnie zostaną przemieszczone poza terytorium kraju lub na nie, a także ocenę 

kształtowania się strumieni odpadów w przyszłości; 

b) obowiązujące dotychczas systemy zbierania odpadów oraz większe instalacje do 

unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w tym wszelkie szczególne rozwiązania dotyczące 

olejów odpadowych, odpadów niebezpiecznych lub strumieni odpadów objętych 

szczegółowymi przepisami wspólnotowymi; 

c) ocenę potrzeby tworzenia nowych systemów zbierania, zamknięcia istniejących 

obiektów, dodatkowej infrastruktury na potrzeby odpadów zgodnie z art. 16 oraz, w razie 

potrzeby, inwestycji związanych z powyższym; 

d) w razie potrzeby wystarczające informacje dotyczące kryteriów lokalizacji do celów 

identyfikacji obiektów oraz wydolności przyszłych instalacji do unieszkodliwiania lub 

większych instalacji do odzysku; 

e) ogólną politykę w sprawie gospodarowania odpadami, wraz z planowanymi 

technologiami i metodami gospodarowania odpadami lub polityki w sprawie odpadów 

powodujących konkretne problemy w gospodarowaniu odpadami. 
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1.1.3.12 Programy zapobiegania powstawaniu odpadów 

1. Państwa członkowskie opracowują, zgodnie z art. 1 i 4, programy zapobiegania 

powstawaniu odpadów nie później niż do dnia 12 grudnia 2013 r. 

Programy te są zintegrowane z planami gospodarki odpadami, przewidzianymi w art. 28 

lub w stosownych przypadkach z innymi programami dotyczącymi polityki w dziedzinie 

środowiska lub funkcjonują jako odrębne programy. W przypadku, gdy taki program jest 

zintegrowany z planem gospodarowania odpadami lub innymi programami, środki służące 

zapobieganiu powstawania odpadów muszą zostać wyraźnie zdefiniowane. 

2. Programy określone w ust. 1 ustalają cele zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Państwa członkowskie opisują istniejące środki zapobiegawcze i oceniają użyteczność 

przykładów środków wskazanych w załączniku IV lub innych stosownych środków. 

Celem takich celów i środków jest przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem 

gospodarczym a wpływem na środowisko związanym z wytwarzaniem odpadów. 

Państwa członkowskie określają odpowiednie właściwe jakościowe lub ilościowe 

poziomy odniesienia dla przyjętych środków zapobiegania powstawaniu odpadów w celu 

nadzorowania i oceny postępu w zakresie tych środków, a także mogą w tym samym celu 

określać odpowiednie jakościowe i ilościowe cele i inne wskaźniki.  

Komisja tworzy system wymiany informacji na temat najlepszych praktyk w dziedzinie 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz opracowuje wytyczne, aby pomóc państwom 

członkowskim w przygotowaniu tych programów. 

1.1.3.13 Ocena i przegl ąd planów i programów 

Państwa członkowskie zapewniają, aby plany gospodarki odpadami i programy 

zapobiegania powstawaniu odpadów były oceniane przynajmniej co sześć lat i zmieniane 

stosownie do potrzeb w odpowiednich przypadkach. 

1.1.3.14 Udział społecze ństwa 

Państwa członkowskie zapewniają, by zainteresowane strony i organy oraz ogół 

społeczeństwa miały możliwość udziału w opracowywaniu planów gospodarki odpadami i 

programów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz by miały dostęp do opracowanych już 

planów i programów, zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE lub, jeżeli ma to zastosowanie, 

dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Państwa 

członkowskie zamieszczają te plany i programy w dostępnym publicznie portalu 

internetowym. 
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1.1.3.15 Prowadzenie ewidencji 

Zakłady lub przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 23 ust. 1, wytwórcy odpadów 

niebezpiecznych oraz zakłady i przedsiębiorstwa, które zawodowo zajmują się zbieraniem 

lub transportem odpadów niebezpiecznych lub funkcjonują jako dealerzy i brokerzy odpadów 

niebezpiecznych, prowadzą w porządku chronologicznym ewidencję ilości, charakteru, 

miejsca pochodzenia odpadów oraz, w odpowiednich przypadkach, miejsca przeznaczenia, 

częstotliwości zbierania, sposobu transportu oraz przewidywanej metody przetwarzania 

odpadów i udostępniają te informacje właściwym organom na ich żądanie. 

1.1.3.16 Sprawozdawczo ść i przegl ąd 

Co trzy lata państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na temat wdrażania 

niniejszej dyrektywy, w postaci sprawozdania sektorowego w formie elektronicznej. 

Sprawozdanie to zawiera również informacje o gospodarowaniu olejami odpadowymi i o 

osiągniętym postępie w zakresie realizacji programów zapobiegania powstawaniu odpadów, 

a w stosownych przypadkach informacje na temat środków przewidzianych w art. 8 w 

sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W pierwszym sprawozdaniu 

sporządzonym do dnia 12 grudnia 2014 r. Komisja dokonuje przeglądu procesu wdrażania 

niniejszej dyrektywy, w tym przepisów dotyczących wydajności energetycznej, oraz 

przedstawi wniosek w sprawie jej zmiany, jeżeli jest to stosowne. Sprawozdanie obejmuje 

także ocenę obowiązujących w państwach członkowskich programów zapobiegania 

powstawaniu odpadów, celów i wskaźników zapobiegania oraz ocenę możliwości 

wprowadzenia na szczeblu wspólnotowym programów, w tym systemów odpowiedzialności 

producenta w przypadku konkretnych strumieni odpadów, celów liczbowych, wskaźników 

oraz środków związanych z recyklingiem oraz działaniami nakierowanymi na odzysk 

materiałów i energii, które mogą przyczynić się do skuteczniejszego wypełniania celów. 

1.1.3.17 Transpozycja 

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 12 

grudnia 2010 r. 

1.2 Synteza wytycznych wynikaj ących z polityki ekologicznej 
państwa 

1.2.1 Cele i zadania Polityki Ekologicznej Pa ństwa 
W myśl art. 5 konstytucji Rzeczpospolitej Polski Polityka Ekologiczna Państwa 

powinna realizować cele i zadania ekologiczne związane z szeroko rozumianą ochroną 
środowiska w celu zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń 
(tzw. ekorozwój).  

Nadrzędnym, strategicznym celem Polityki Ekologicznej Państwa jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 
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społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, 
inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji 
dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego 
wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.  

Stąd celami realizacyjnymi Polityki Ekologicznej Państwa są: 

• wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

• zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

• dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony 

zdrowia mieszkańców Polski, 

• ochrona klimatu. 
Wymienione cele (oprócz pierwszego) zgodne są z celami VI Programu Działań na 

Rzecz Środowiska oraz Odnowioną Strategią UE dotyczącą Trwałego Rozwoju. W ten 
sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty. 

Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów 
i zadań: 

1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na: 

- przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego 

zmianie i uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie, 

- zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki 

ekologicznej ze strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki, 

- prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla 

podejmowanych programów ochrony środowiska, 

- zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony 

środowiska, 

- likwidacji błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych 

subsydiów oraz wzmocnienia proekologicznych zachowań, 

- wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania pożądane z 

punktu widzenia ochrony środowiska, 

- promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich, 

- wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy 

zarządzania środowiskowego, 

- wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony 

środowiska, 

- wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego 

wykorzystywania jego zasobów, 
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- wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako 

elementu realizacji zasady zanieczyszczający płaci, 

- rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu życiowym produktu oraz 

szacowania przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki 

Produktowej, 

- zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania 

zapewniające realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów 

wspierających te działania, 

- zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów 

zewnętrznych. 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

polegająca na: 

- wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych, 

- weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci 

Natura 2000, 

- stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów 

przyrodniczych oraz krajobrazowych poza obszarami chronionymi, 

- ochronie obszarów wodno błotnych, 

- odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagrożonych 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

- wzmocnieniu ochrony różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ, 

- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% 

pow. kraju), 

- wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

- kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych, 

- wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z 

gleb (rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, programy rolnośrodowiskowe), 

- zniesienie wcześniejszej ustawowej „ochrony” gruntów rolnych położonych w 

granicach administracyjnych miast, dopuszczając zmianę przeznaczenia ww 

.gruntów rolnych, bez względu na ich klasę, wyłącznie w oparciu o ustalenia 

planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje administracyjne, 

- poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich 

stosowania w gospodarce, 

- wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin, 
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- wzmacnianiu bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do genetycznie 

modyfikowanych organizmów (GMO). 

3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na: 

- wdrażaniu zasady decouplingu rozdzielenia zależności presji środowiskowej od 

rozwoju gospodarczego (zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie 

będzie powodował wzrostu wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego 

do środowiska), 

- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017, 

- wprowadzaniu wskaźników zużycia surowców, wody i energii na jednostkę 

produktu w poszczególnych sektorach gospodarki, 

- stworzenie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw 

energetycznych przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów 

i technologii energooszczędnych, 

- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym 

zamkniętych jej obiegów, 

- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno 

w bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010 r., jak i takiego samego udziału 

tych źródeł w produkcji energii elektrycznej, 

- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych 

transporcie w 2010 r., 

- opracowaniu i wdrażaniu planów gospodarowania wodami na obszarach 

wydzielonych dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu 

wód w 2015 r., 

- opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz 

zapobieganiu skutkom suszy. 

4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony 

zdrowia mieszkańców Polski polegająca na: 

- zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez 

modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków, 

- zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

z podwyższonym, usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 

15 000 RLM, 

- zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora 

rolno-spożywczego, 

- optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków 

transportu jako elementu poprawy jakości powietrza na terenach 

zurbanizowanych, 
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- realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł 

przemysłowych i komunalnych, 

- ograniczeniu emisji z dużych źródeł spalania energetycznego, 

- wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów 

i zapewniających bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie, 

- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010 r., 

- ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska 

spowodowanego stosowaniem środków chemicznych, 

- wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, 

- zapobieganiu ryzyku powstania poważnych awarii przemysłowych przez 

wzmacnianie, 

- kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko, 

- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu, 

- ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

- prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł 

promieniowania jonizującego. 

5. Ochrona klimatu polegająca na: 

- spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto, 

- wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych, 

- dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów 

gospodarki, wspieranie programów w tym zakresie, 

- wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla, 

- podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie 

z mechanizmów elastyczności Protokołu z Kioto, 

- rozpoczęciu analiz dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania działań 

adaptacyjnych w sektorach szczególnie wrażliwych na skutki zmiany klimatu, 

- stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne 

współtworzenie, 

- wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po 

roku 2012. 
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1.2.2 Synteza wynikaj ąca z Projektu Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2009-2012 z perspektyw ą do roku 2016 

W dniu 8 maja 2003 roku Sejm RP przyjął dokument Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 będący 
uszczegółowieniem II Polityki ekologicznej Państwa z 2000 roku. 

Ministerstwo Środowiska w sierpniu 2006 r. opublikowało projekt Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 traktowano 
jako wypełnienie obowiązku aktualizacji tej polityki, a więc odniesienia jej celów i 
niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. 
Dokument ten nie został jednak przyjęty do realizacji. Natomiast przystąpiono do 
opracowywania aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa, który przyjęto uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka 
ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P. 2009 nr 34 
poz. 501). 

Potrzeba aktualizacji wynikała również z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
i spełnienia wymagań Traktatu Akcesyjnego oraz wspólnotowej polityki ekologicznej. 

Celami nowej polityki ekologicznej są: 

- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody, 

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 

ochrony zdrowia mieszkańców Polski,  

- ochrona klimatu. 
Dlatego też Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 jest aktualizacją Polityki 

Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006.  

Wypełnia więc obowiązek ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska (Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), w której zapisano, iż wymagane 
jest sporządzanie polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią.  

1.2.3Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska dokumenty strategicznych sektorów 
gospodarczych powinny uwzględniać kryteria zrównoważonego rozwoju oraz być 
poddawane tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko. Obecnie jest to 
rzadko przestrzegane, choć ostatnio jest obserwowany znaczny postęp na poziomie 
krajowym. 

1.2.3.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Głównym celem strategicznym jest poddanie procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko projektów dokumentów, a wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych 
wersjach tych dokumentów. 
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1.2.3.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Konieczny jest rozwój metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 

dla dokumentów strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców tych dokumentów oraz 
dla osób oceniających. 

1.2.4Aktywizacja na rzecz ochrony środowiska 
Niewielka ilość mechanizmów promujących proekologiczne zachowanie 

konsumentów i produktów mniej obciążających środowisko. Nie rozwinął się też w 
wystarczającym stopniu przemysł urządzeń ochrony środowiska. 

1.2.4.1 Cele średniookresowe do 2016 r.  
Głównym celem jest uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i 

edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do 
świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego 

1.2.4.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
W latach 2009-2012 jest konieczne: 

• zastosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze 
środków publicznych, 

• eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska, 

• promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy Unii 
Europejskiej, 

• promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska 
przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych, 

• wykonanie analizy dotyczącej możliwości wprowadzenia w Polsce „zielonej” reformy 
podatkowej, 

• przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej zrównoważone 
wzorce konsumpcji, 

• wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja 
wśród społeczeństwa, 

• opracowanie krajowego planu wycofania proszków do prania zawierających 
fosforany, 

• wsparcie zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności 
energetycznej z napędami alternatywnymi oraz wypracowanie rozwiązań hamujących 
napływ do krajowego parku zagranicznych pojazdów o niekorzystnych parametrach 
ekologicznych i energetycznych. 

1.2.5Zarządzanie środowiskowe 
Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) są dobrowolnym zobowiązaniem 

przyjmowanym przez przedsiębiorstwa i instytucje do podejmowania konkretnych działań 
technicznych i organizacyjnych w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko. 
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1.2.5.1 Cele średniookresowe do 2016 r.  
Celem podstawowym jest jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 

rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści 
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie. 

1.2.5.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
W latach 2009-2012 jest konieczne stworzenie mechanizmów stymulujących 

przystępowanie przedsiębiorstw i instytucji do systemów zarządzania środowiskowego.  

Do mechanizmów tych należą: 

• wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego 
przez uzyskanie przez nie dodatkowych punktów, 

• upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 14001 a także logo 
CP jako znaków jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu lub 
świadczącej określoną usługę, 

• podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej certyfikat zarządzania przez 
akcję wśród społeczeństwa dotyczącą znaczenia takiego certyfikatu, 

• ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie ochrony środowiska, podmiotów 
posiadających certyfikaty zarządzania środowiskowego i uproszczenie trybu ich 
kontroli, 

• ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów zarządzania 
środowiskowego przez przedsiębiorstwa i instytucje. 

1.2.6 Udział społecze ństwa w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska 

Przepisy prawa gwarantują udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska, w tym w szczególności organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie 
ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także projektów 
finansowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim ze środków Unii 
Europejskiej. Generalnie biorąc, prawo to jest w Polsce przestrzegane, chociaż wiele 
konfliktów na osi urzędnicy-społeczeństwo świadczy o tym, że współpraca ta nie zawsze 
układa się dobrze. 

 

1.2.6.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie 

z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: 

• proekologicznych zachowań konsumenckich, 

• prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 

• organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 

• uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony 
środowiska. 
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1.2.6.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Warunkami spełniania celów średniookresowych są: 

• doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez 
wszystkie instytucje publiczne, 

• rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji o 
środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), 

• promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia 
konsumentom zachowań proekologicznych, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, 

• zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich 
gremiach podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, 

• szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie 
przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku, 

• ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich 
grup społecznych – większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie funduszy 
ekologicznych. 

1.2.7 Rozwój bada ń i post ęp technologiczny 
W dziedzinie ochrony środowiska liczba rozwiązań nowatorskich jest bardzo 

niewielka. Stan ten jest wynikiem słabego zaplecza. Przemysł polski nie jest nastawiony na 
wdrażanie rozwiązań będących efektem polskiej myśli technicznej, lecz chętniej korzysta ze 
sprawdzonych technologii renomowanych firm zagranicznych. 

1.2.7.1 Cele średniookresowe do 2016 r . 
Głównym celem jest zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu 

ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz 
doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska. 

1.2.7.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Realizacja ww. celów wymaga podjęcia następujących działań: 

• uruchomienie systemu zagranicznych stypendiów naukowych dla najlepszych 
absolwentów uczelni związanych z ochroną środowiska, 

• umożliwienie finansowania przez fundusze ekologiczne wdrażania ekoinnowacji 
opracowanych w polskich placówkach naukowo-badawczych, 

• zwiększenie wymiany zespołów badawczych z najlepszymi zagranicznymi instytutami 
(wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne), 

• doposażenie w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów 
monitoringu (finansowane przez NFOŚiGW), 

• wspieranie platform technologicznych jako miejsca powstawania rozwiązań 
innowacyjnych przez ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze, 
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• wdrożenie systemu informatycznego resortu „Środowisko”, w tym wdrożenie Systemu 
Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „EKOINFONET”, 

• uruchomienie krajowego systemu monitorowania technologii środowiskowych. 

1.2.8 Odpowiedzialno ść za szkody w środowisku 
Obowiązkiem Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych i 

informowanie organów administracji państwowej lub samorządowej o wszelkich 
naruszeniach prawa. Za powstanie szkody w środowisku odpowiada sprawca, wedle zasady 
„zanieczyszczający płaci”, która jest przedmiotem działania sądów powszechnych. 

1.2.8.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Celem polityki ekologicznej jest stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na 

celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. 
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej 
sprawcy.  

1.2.8.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
W latach 2009-2012 przewiduje się następujące działania: 

• zakończenie prac nad pełną transpozycją przepisów dyrektywy 2004/35/WE do 
ustawodawstwa polskiego przez nowelizację ustawy o zapobieganiu i naprawie 
szkód w środowisku, 

• stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych, 

• prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku 
dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych, 

• wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska pozwalające na 
pełną realizację zadań kontrolnych, 

• zapewnienie w budżecie państwa środków na rekultywacje terenów 
zanieczyszczonych przed 30 kwietnia 2007 r. 

1.2.9 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym  
Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym zakresie 

samorządów wszystkich szczebli, znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu 
decyzji lokalizacyjnych i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności 
zachowania ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, 
przemysłowych czy rekreacyjnych. 

1.2.9.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
W perspektywie średniookresowej jest konieczne przywrócenie właściwej roli 

planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą 
lokalizacji nowych inwestycji. 
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1.2.9.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Konieczne jest, aby do roku 2012 nastąpiło: 

• wdrożenie wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz 
oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów), 

• wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym 
obejmującym teren całej gminy), 

• zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporządzenie 
dla nich planów ochrony, 

• wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych, 

• uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

• określenie zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności 
przestrzennej zależnie od typu środowiska, 

• wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie, 

• uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu. 

1.2.10 Ochrona przyrody 
Łącznie około 30% terytorium Polski, najcenniejsze pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym, jest objęte formami ochrony.  

Obszary Natura 2000 wyznaczone w Polsce na czerwiec 2008 r: 

• 124 obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni ok. 5 400 tys. ha, 

• 364 specjalne obszary ochrony siedlisk o łącznej powierzchni ok. 2 889 tys. ha. 

1.2.10.1 Cele średniookresowe do 2016  r. 
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 

przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z 
umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

1.2.10.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski oraz 

ustanowienie pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk w europejskiej 
sieci Natura 2000, 

• realizacja zadań wynikających z Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące przywracania właściwego stanu 
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych, 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   27/132 

• waloryzacja różnorodności biologicznej powinna być przeprowadzona możliwie 
szybko na obszarach, na których planowane są inwestycje infrastrukturalne 
przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, 

• egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony 
środowiska, 

• wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień 
przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej, 

• kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca 
utworzenie nowych parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz 
powstanie form i obiektów ochrony przyrody, 

• opracowanie przez Ministra Środowiska Krajowej Strategii Postępowania z 
Inwazyjnymi Gatunkami Obcymi, Krajowej Strategii Ochrony Dużych Drapieżników, 

• ratyfikacja porozumienia o ochronie afrykańsko-azjatyckich wędrownych ptaków 
wodnych, 

• wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do krajowego prawa ochrony 
przyrody, 

• opracowanie nowej ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w 
2009 r. oraz aktywne działania na forum Unii Europejskiej dotyczące dopuszczenia 
możliwości ustanawiania stref wolnych od GMO, 

• ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi oraz 
prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa. 

1.2.11 Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

1.2.11.1 Stan wyj ściowy  
Obszary leśne stanowią obecnie 28,9% powierzchni Polski (około 9 mln ha). 

Napotyka się coraz większe trudności w zalesianiu związane z niską podażą gruntów do 
zalesiania. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy Skarbu Państwa 
stanowiące 81,2% powierzchni wszystkich lasów. Lasy prywatne i gminne stanowią 18,8% 
powierzchni lasów w Polsce. W latach 2006-2008 wykonana została inwentaryzacja 
przyrodnicza w Lasach Państwowych dotycząca gatunków i siedlisk objętych ochroną w 
ramach sieci obszarów Natura 2000. 

1.2.11.2 Cele średniookresowe do 2016  r. 
W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego 

użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

1.2.11.3 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości i jego 

aktualizacja, przewidziana w roku 2009, 

• przewiduje się zalesienie do 2010 r. około 50 tys. ha, w tym 75% w sektorze 
prywatnym, 
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• tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi,  

• dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci 
obszarów Natura 2000, 

• utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększenie przez przywracanie 
przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych, 

• dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie 
różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych, w tym realizacja 
programu restytucji jodły w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa w Polsce, 

• rozbudowa funkcji leśnych banków genów oraz wprowadzenie alternatywnego 
systemu certyfikacji lasów. 

1.2.12 Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 
Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych. Zasoby wód w przeliczeniu na 

mieszkańca są dużo niższe od średniej europejskiej. Pojemność zbiorników retencyjnych jest 
niewielka, a budowle hydrotechniczne są w większości przestarzałe, brak skutecznego 
systemu planowania przestrzennego w ostatnich 20 latach spowodował wejście 
budownictwa na tereny zagrożone osuwiskami. 

Przemysł zużywa 72% wody przeznaczonej na cele gospodarcze, rolnictwo i 
leśnictwo - 10%, a 18% wody wykorzystuje się w sektorze komunalnym. Polska posiada w 
znacznej mierze udokumentowane zasoby wód podziemnych zlokalizowane w różnych 
strukturach hydrogeologicznych, a występujące na 96% powierzchni kraju. Ponad 65% 
poboru wody na cele komunalne pochodzi z ujęć wód podziemnych. 

Poza tym istnieje współpraca RP w basenie Morza Bałtyckiego w ramach Konwencji 
Helsińskiej, mająca na celu przywrócenie czystości wód tego Morza oraz racjonalnej 
gospodarki jego zasobami biologicznymi. Prowadzona jest też współpraca w ramach Unii 
Europejskiej wynikająca m.in. z Dyrektywy dotyczącej Strategii ws. Środowiska Morskiego 
oraz Niebieskiej Księgi ws. Polityki Morskiej. 

1.2.12.1 Cele średniookresowe do 2016  r. 
Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami 

wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności 
zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz 
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

1.2.12.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• przyjęcie przez Rząd i Parlament Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 

2030 r. (z uwzględnieniem etapu 2015 r.) 
Powinna ona formułować główne kierunki działań, w tym m. in.: 

• wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu 
Państwa, 

• stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez 
nich z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, 
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• pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 

• opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami 
spójnego z systemem informatycznym resortu „Środowisko”,  

• przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013 r. 
opracować mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 

• wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 

• realizację zadań wynikających z ustawy Prawo wodne przez państwową służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 

• rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 

• realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
(priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych 
na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią, 

• modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia 
piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem, 

• dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 

• rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 

• propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup 
społecznych). 

1.2.13 Ochrona powierzchni ziemi 
Niemal 2/3 kraju zajmują użytki rolne, z czego grunty orne stanowią 45%, a łąki i 

pastwiska około 13%, jednak ponad 1/3 użytków rolnych stanowią gleby najsłabsze, V i VI 
klasy bonitacyjnej, a gleby najbardziej żyzne (I-III klasa) to tylko 26% użytków rolnych. 
Charakterystyczną cechą gleb w Polsce jest ich silne zakwaszenie. Gleby kwaśne obejmują 
ponad 50% ogólnego areału i sytuacja ta nie uległa zmianie w ciągu ostatnich 20 lat.  

Naturalną degradację powoduje przede wszystkim erozja wietrzna i wodna, która 
zagraża w największym stopniu glebom najsłabszym. Szacuje się, że ponad 25% gleb w 
Polsce jest zagrożonych erozją wietrzną (w tym 10% w stopniu średnim i silnym) i 28% gleb 
– erozją wodną (w tym 14% w stopniu średnim i silnym). W latach 1990-2006 zmniejszyła się 
o 30% powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających 
rekultywacji. W 2006 r. powierzchnia tego rodzaju nieużytków wynosiła 65 tysięcy hektarów, 
z czego rekultywacji poddano zaledwie 1 400 hektarów. 

1.2.13.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w 

szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest: 

• rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego, 

• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 
czynniki antropogeniczne, 

• zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 
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1.2.13.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
W latach 2009 - 2012 powinny zostać podjęte lub być kontynuowane następujące 

działania: 

• opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich zakwaszeniem, 

• promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego, 

• waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności 
oraz promocja takiej żywności, 

• rozwój monitoringu gleb, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących rekultywacji 
terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 

• zakończenie opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez Państwowy 
Instytut Geologiczny. 

1.2.14 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

1.2.14.1 Stan wyj ściowy  
Głównym aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie w Polsce jest Prawo 

geologiczne i górnicze. Stan rozpoznania geologicznego w Polsce należy uznać za dobry. 
Wynikiem wieloletniego prowadzenia rozpoznania budowy geologicznej kraju jest ponad 9 
tysięcy udokumentowanych złóż, w tym złóż zagospodarowanych jest 3 tysiące. 
Niewystarczający jest jedynie stan rozpoznania geologicznego co do możliwości 
podziemnego magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej i dwutlenku węgla a także złóż 
wód termalnych. 

Zrealizowano I etap rejestracji i inwentaryzacji osuwisk stoków górskich 
zagrażających mieszkańcom w wyniku gwałtownych deszczy, w ramach budowy systemu 
osłony przeciwosuwiskowej (SOPO). 

1.2.15 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów 

gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed 
ilościową i jakościową degradacją. 

W terminie do 2016 r. jest konieczne: 

• doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód 
podziemnych, 

• ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych i eksploatacji kopalin, 

• eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 

• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 
przestrzennego, 

• wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest 
sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski, 
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• rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych 
struktur geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych, 

• dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i 
termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 

1.2.15.1 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace poszukiwawczo-rozpoznawcze 

przez uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego, 

• ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych, 

• uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 o nowe warstwy 
tematyczne, 

• uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich dla aglomeracji miejskich, 

• tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony 
dziedzictwa geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i 
utworzenie ich centralnego rejestru, 

• zakończenie prac nad systemem osłony przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie 
centralnego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

• określenie obszarów zagrożonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi, 

• prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu zwiększenie udokumentowania złóż 
surowców energetycznych z jednoczesnym promowaniem nowych technologii 
pozyskiwania energii ze złóż, zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania negatywnego 
wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji, 

• promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla. 

1.2.16 Poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa 
ekologicznego 

1.2.17 Środowisko a zdrowie 
Znaczny postęp, jaki się dokonał w ochronie środowiska po 1989 r., przyczynił się 

również do poprawy stanu zdrowia ludności. Zgony noworodków zmniejszyły się z 19,3 w 
1990 r. do 6,0 w 2006 r. na 1 000 żywych urodzeń. Przeciętna liczba lat życia wzrosła w tym 
okresie o 4. Stale jednak wskaźniki te są gorsze od średniej w Unii Europejskiej czy w 
OECD. 

W Polsce istnieje system nadzoru nad instalacjami mogącymi stworzyć zagrożenie 
poważnych awarii dla środowiska, sprawowany przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Jest prowadzony też rejestr zakładów, w których takie awarie mogą wystąpić. Obejmuje on 
ponad 1 000 zakładów, w tym 336 zakładów o dużym ryzyku. W Inspekcji Ochrony 
Środowiska jest wprowadzony całodobowy system alarmowania na wypadek znacznej 
awarii. 

1.2.17.1 Cele średniookresowe do 2016  r. 
Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego jest dalsza poprawa stanu 

zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z 
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sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

1.2.17.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Dla realizacji głównego celu najistotniejsza jest ścisła współpraca Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie: 

• zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa 
(zarówno nagłych, jak i długotrwałych), 

• opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur związanych z 
dopuszczaniem inwestycji do realizacji, 

• poprawy funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu 
sanitarnego przez poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w 
nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe, 

• wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu 
poprawy jakości wody pitnej, 

• wspólnego prowadzenia akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów 
przemysłowych i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania 
awariom oraz skażeniom środowiska. 
Poza tym jest konieczne doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów 
zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii. 

1.2.18 Jakość powietrza 
Do roku 1988 zanieczyszczenie powietrza w Polsce należało do najwyższych w 

Europie. Po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń 
atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję 
tlenków azotu o 45%, a tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, natomiast metali ciężkich o 
38-60%. Pomimo tak znacznych postępów stale jeszcze stan powietrza w Polsce nie jest 
zadowalający w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. RP jest zobowiązana do przestrzegania 
wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują: 

• dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów 
energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP), 

• dyrektywy CAFE, 

• rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy). 

1.2.18.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań 

wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP 
wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie 
powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. 
wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 - 358 
tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. 
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Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, 
dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). 

Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących 
warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 

1.2.18.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii 

(zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu energetycznego 
Polski jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat), 

• możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r., w której 
zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i 
promujące rozwój odnawialnych źródeł energii; Polska zobowiązała się do tego, aby 
udział odnawialnych źródeł energii w 2010 r. wynosił nie mniej niż 7,5%, a w 2020 r. - 
14% (wg Komisji Europejskiej udział powinien być nie mniejszy niż 15%); tylko przez 
szeroką promocję korzystania z tych źródeł, wraz z zachętami ekonomicznymi i 
organizacyjnymi Polska może wypełnić te ambitne cele, 

• modernizacja systemu energetycznego, która musi być podjęta jak najszybciej nie 
tylko ze względu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim ze względu na 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej; decyzje o modernizacji bloków 
energetycznych i całych elektrowni powinny zapadać przed rokiem 2010 ze względu 
na długi okres realizacji inwestycji w tym sektorze; może tak się stać jedynie przez 
szybką prywatyzację sektora energetycznego i związanym z nią znacznym dopływem 
kapitału inwestycyjnego,  

• w latach 2009-2012 także podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla (w tym 
także z gazyfikacją podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;  

• konieczne opracowanie i wdrożenie przez właściwych marszałków województw 
programów naprawczych w 161 strefach miejskich, w których notuje się 
przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie 
CAFE. 
Za programy te, polegające głównie na eliminacji niskich źródeł emisji oraz 

zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu, odpowiedzialne są władze samorządowe. 

1.2.19 Ochrona wód 

1.2.19.1 Stan wyj ściowy  
W latach 70. i 80. stan czystości śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz Morza Bałtyckiego uległ znacznemu pogorszeniu. Jednak w latach 1990-2005 
wybudowano w Polsce około 3 000 oczyszczalni ścieków, niemal wszystkie te instalacje 
reprezentują wysoki poziom techniki i wysoką sprawność oczyszczalni ścieków. Obecnie 
86% mieszkańców miast i 22% mieszkańców wsi korzysta z nowoczesnych oczyszczalni 
ścieków. 

Pomimo tego stan czystości wód w Polsce jest daleki od zadawalającego, głównie ze 
względu na obecność związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne. Stąd 
też opracowany został „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK), 
zatwierdzony przez Radę Ministrów w czerwcu 2005 r. 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   34/132 

W 2008 r. Polska po raz kolejny wyznaczyła obszary narażone na zanieczyszczenie 
azotanami pochodzącymi z rolnictwa zgodnie z Dyrektywą Azotanową (91/676/EWG). 
Powierzchnia tych obszarów wynosi obecnie 4630,47 km2. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe było wstępne zidentyfikowanie 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zagrożonych i potencjalnie 
zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

1.2.19.2 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych 

jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i 
przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.  

Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w 
ściekach komunalnych poprzez zakończenie krajowego programu budowy oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM. Cel ten 
będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru 
dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju.  

1.2.19.3 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Do końca 2012 r. powinny zostać zrealizowane następujące działania: 

• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 
biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich 
sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko” (priorytet I), 

• uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy w Polsce oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju, 

• opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe 
pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych, 

• realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenia rolniczego, 

• wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie 
ścieków, 

• wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i 
płyty obornikowe, 

• ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz 
stref ochrony ujęć wód podziemnych, 

• rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji 
programu ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej, 

• wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod 
odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 
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1.2.20 Gospodarka odpadami 

1.2.20.1 Stan wyj ściowy  
W gospodarce odpadami komunalnymi nie został stworzony dotąd skuteczny 

mechanizm dla segregacji i odzysku większości tych odpadów, w wyniku czego stale jeszcze 
91% ich ilości trafia na składowiska. W gospodarce odpadami przemysłowymi odsetek 
odpadów składowanych wynosi obecnie 23,6%, natomiast reszta poddawana jest odzyskowi.  

W grupie odpadów przemysłowych szczegółową kontrolą są objęte odpady 
niebezpieczne dla środowiska, wytwarzane w procesach chemicznych, hutniczych (metale 
ciężkie) oraz w przemyśle naftowym (substancje ropopochodne). W 2006 r. wytworzonych 
zostało 1,7 mln ton tego rodzaju odpadów, z czego na składowiska zakładowe trafiło 0,35 
mln ton, czyli 20%. 

Z dyrektyw w dziedzinie gospodarki wydanych przez Unie Europejską wynikają liczne 
zobowiązania dla RP, z których najważniejsze to: 

• osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych, 

• osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, 
aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów, 

• zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych 
odpadów. 
Poza tym w Traktacie Akcesyjnym RP została zobowiązana do zamknięcia do 2012 r. 

wszystkich wysypisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy 99/31/WE. 

1.2.20.2 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są: 

• utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów itp.), 

• znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny 
dla środowiska, 

• zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja, 

• sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko 
(obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 

• eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

• pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

• takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 
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1.2.20.3 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co cztery lata powinien być sporządzony 

krajowy plan gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkie plany gospodarki odpadami. 
Plan obecnie obowiązujący został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2006 r., tak więc w 
2010 r. konieczne będzie opracowanie nowego, zaktualizowanego planu, zawierającego 
szczegółowe wytyczne dla reformy systemu gospodarki odpadami w Polsce, aby uzyskać 
istotny postęp, wymagany przez prawo Unii Europejskiej. 

Aby osiągnąć cele średniookresowe konieczne jest w latach 2009-2012 : 

• zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),  

• reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, 
dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i 
kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.), 

• zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych 
oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i 
recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie, 

• dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), 

• wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii 
prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie 
małoodpadowe), 

• realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych 
i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i 
unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko”, 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 

• wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających 
odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i 
unieszkodliwiania odpadów, 

• dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki 
ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z 
transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.). 

1.2.21 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetyczn ych 
Ocenia się, że w Polsce około 13 mln osób, czyli 35% ogółu mieszkańców kraju, 

narażonych jest na ponadnormatywny poziom hałasu w czasie dnia (60 dB) oraz w nocy (50 
dB). Ponad 80% tej uciążliwości jest związane z oddziaływaniem hałasu z dróg publicznych. 

Równie zaniedbaną dziedziną jest ochrona przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych. Emisja tych pól wzrasta od kilku lat wraz z rozwojem sieci telefonii 
komórkowej oraz z budową energetycznych linii przesyłowych o napięciu powyżej 110 KV. 
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1.2.21.1 Cele średniookresowe do 2016  r. 
Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie 

wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków 
do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel 
działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych. 

1.2.21.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Działania zmierzające do ochrony społeczeństwa przed ponadnormatywnym 

działaniem hałasu należą do kompetencji władz samorządowych.  

• sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg 
krajowych i lotnisk 

• sporządzenie wynikających z nich programów ochrony przed hałasem, w programach 
tych powinny być zawarte konkretne przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne dla 
zmniejszenia poziomu hałasu tam, gdzie jest on ponadnormatywny. 

• likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie 
szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę 
ekranów akustycznych 

• wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu 
od terenów mieszkaniowych 

• rozwój systemu monitoringu hałasu. 
W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych jest istotne: 

• zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji Ochrony 
Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru 

• opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną 
lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych  

• zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony 
środowiska instalacji stanowiących źródła promieniowania. 

1.2.22 Substancje chemiczne w środowisku 
Unia Europejska z dniem 1 czerwca 2007 r. wydała Rozporządzenie REACH, aby w 

jednym kompleksowym akcie prawnym ująć wszystkie zagadnienia dotyczące kontroli oraz 
warunków produkcji i obrotu chemikaliami. Celem Rozporządzenia REACH jest przede 
wszystkim ochrona zdrowia ludzkiego i ochrona środowiska, zachęta do wprowadzania 
nowych, bezpieczniejszych substancji, zwiększenie przejrzystości systemu obrotu 
chemikaliami i ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych. 

1.2.22.1 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest 

stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi 
na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. 
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1.2.22.2 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
• przygotowanie aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy w celu pełnej 

implementacji do polskiego prawa przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów 
wspólnotowych, 

• kontynuacja programów krajowych dotyczących usuwania PCB z transformatorów, 
kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją 
tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników, 

• szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich 
odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie 
produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia 
jednorazowego użytku)  

Uczestniczenie w pracach Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja Konwencji 
Sztokholmskiej w sprawi 

 

1.3 Uwarunkowania zewn ętrzne wynikaj ące z polityki 
ekologicznej przyj ętej przez samorz ąd województwa 
dolno śląskiego 

Najważniejsze opracowania z zakresu kształtowania polityki regionalnej i gospodarki 
przestrzennej województwa – „Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska 
Województwa Dolnośląskiego”, „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” i „Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” w istotny sposób 
koncentrują się na zagadnieniach związanych z ochrona środowiska. Dokumenty te 
prezentują uzupełniające się zestawy wytycznych dla dalszych prac nad 
zagospodarowaniem i rozwojem województwa. 

 

1.3.1 Uwarunkowania wynikaj ące ze "Strategii rozwoju 
województwa dolno śląskiego" 

Cel strategiczny (misja) „Strategii Rozwoju Wojewód ztwa 
Dolno śląskiego ” 

 

„Dolny Śląsk to region, który ł ączy Polsk ę z Europ ą.” 

 

Strategia Rozwoju a Program Ochrony Środowiska 
Województwa Dolno śląskiego 

W programie Ochrony Środowiska należy określić zadania wynikające z aktualnego 
stanu środowiska i z aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, ale 
także zadania wynikające z planowanych przemian w strukturach gospodarczych i 
przestrzennych oraz z prognozowanych skutków środowiskowych owych przemian. Po 
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części cele i zadania Programu Ochrony Środowiska są tożsame z celami i zadaniami 
Strategii Rozwoju. Oprócz ochrony najcenniejszych i już chronionych obszarów dotyczy to 
zwłaszcza przełamywania zasobowych i jakościowych barier środowiskowych a także 
zagadnień związanych z poprawą jakości życia mieszkańców regionu. Wynika z tego, że 
Program Ochrony Środowiska jest jedynym narzędziem formułowania sektorowych celów 
kierunków Strategii Rozwoju regionalnego. 

Realizacja celu podstawowego (misji) „Strategii Rozwoju” będzie się koncentrować na 
pięciu sferach zasadniczych: 

�  integracja dolnośląska, 

�  renesans cywilizacyjny, 

�  społeczeństwo obywatelskie, 

� innowacyjna gospodarka; 

� otwarcie na świat. 

1.3.2 Uwarunkowania wynikaj ące z Programu 
Zrównowa żonego Rozwoju i Ochrony Środowiska 
Województwa Dolno śląskiego 

Harmonijny, zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania ochrony 
środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają 
jego rozwój gospodarczy 

Cele strategiczne regionalnej Polityki Ekologicznej  Województwa 
Dolno śląskiego: 

�  poprawa jakości środowiska we wszystkich jego elementach składowych, w tym 
szczególnie na obszarach intensywnie zagospodarowanych oraz obszarach o dużej 
bioróżnorodności i wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowych; 

� ograniczenie presji konsumpcji na środowisko. 
 

Cele o charakterze organizacyjnym: 

� doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji 
korzystania ze środowiska; 

� doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem (na wszystkich szczeblach, ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału kompetencji w strukturze administracji 
samorządowej); 

� programowanie zasad i systemów zarządzania środowiskowego (w przemyśle, 
energetyce, transporcie, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i gospodarce 
komunalnej w zagospodarowywaniu przestrzennym, turystyce i handlu). 
W „Programie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego” uchwalono w roku 2002 dwa horyzonty czasowe: 

– perspektywa krótkookresowa – do 2004 roku, 

– perspektywa długookresowa – do 2015 roku. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego (uchwalony roku 2002) 
konstruowany jest na lata 2001 –2015 (z możliwością jego sukcesywnej weryfikacji). W 
związku z tym, „Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego” uwzględnia 
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przede wszystkim cele krótkookresowe (zaległości realizacyjne) oraz cele średniookresowe. 
Cele długookresowe są uwzględnione tylko w ujęciu ogólnym (kierunkowym) a ich osiąganie 
zostanie sprecyzowane w następnej edycji „Programu Ochrony Województwa 
Dolnośląskiego”. 

1.3.2.1 Cele i kierunki działa ń realizacji regionalnej polityki 
ekologicznej w sferze racjonalnego u żytkowania zasobów 
naturalnych 

 

Ogólne cele Polityki Ekologicznej Województwa 
Dolno śląskiego w sferze racjonalnego u żytkowania zasobów 

naturalnych: 

 
optymalizacja zu życia wody w przemy śle i rolnictwie  

zmniejszenie materiałochłonno ści i odpadowo ści produkcji   

zmniejszenie energochłonno ści gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów le śnych. 

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości oraz wodochłonności i 
energochłonności produkcji ma zasadnicze znaczenie dla pełnego zrealizowania celów 
polityki ekologicznej kształtowanej w oparciu o ideę rozwoju trwałego i zrównoważonego 
poprzez optymalizację relacji człowiek-środowisko. 

Racjonalizacja u żytkowania wody 
Cel ekologiczny wynikaj ący z ustale ń zawartych w II Polityce Ekologicznej 

Państwa: 

W perspektywie do roku 2010 zmniejszyć wodochłonność produkcji przemysłowej o 
50% w porównaniu z rokiem 1990 (wg wskaźników jednostkowych odniesionych do PKB i 
wartość sprzedanej). 

Kierunki działa ń: 

�  zmniejszanie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie 

� ograniczanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska 

� ograniczanie marnotrawstwa wody 

� zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych (zwłaszcza 
wgłębnych) przez przemysł. 

Zmniejszenie materiałochłonno ści i odpadowo ści produkcji 
Cele ekologiczne wynikaj ące z ustale ń zawartych w II Polityce Ekologicznej 

Państwa: 

� ograniczenie do roku 2010 materiałochłonno ści produkcji o 50% w stosunku do 
roku 1990; (sukcesywnie, w poszczególnych rodzajach działalności aż do uzyskania 
przynajmniej średnich wielkości jak w państwach OECD; w odniesieniu do jednostki 
produkcji, wartości produkcji lub PKB) 
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� wycofanie z produkcji i u żytkowania, b ądź ograniczenie u żytkowania substancji 
i materiałów niebezpiecznych (reglamentowanych prze z dyrektywy UE i 
przepisy prawa mi ędzynarodowego) - (dotyczy substancji zawierających metale 
ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz substancje niszczące warstwę 
ozonową) 

Kierunki działa ń 

�  radykalne ograniczenie marnotrawstwa zasobów naturalnych; 

� likwidacja zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła; 

� zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego. 
 

Podstawowe instrumenty wykonawcze i stymulatory przemian: 

� wielostronne stymulowanie, wspieranie, koordynowanie i egzekwowanie procesów 
produkcyjnych przyjaznych dla środowiska; 

� ustanowienie i wspieranie regionalnego centrum informacji i doradztwa w zakresie 
technologii małoodpadowych; 

� wprowadzenie wskaźników materiałochłonności i odpadowości produkcji jako 
metodycznej podstawy do: dokonywania ocen programów, strategii sektorowych, 
porozumień między organami władzy a przedsiębiorcami, monitoringu środowiska i 
statystyki publicznej; 

� upowszechnienie stosowania ocen cyklu życia produktu z równoczesnym 
wprowadzeniem ustawowego obowiązku takich ocen dla grup produktów o wysokiej 
materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje 
niebezpieczne dla środowiska; 

� rozwój czystszych technologii (BAT), rozwój metod recyklingu oraz unieszkodliwiania 
i zagospodarowywania odpadów oraz rozwój zintegrowanego zarządzania ochrona 
środowiska i bezpieczeństwa w zakładach. 
 

Zmniejszenie energochłonno ści gospodarki i wzrost 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

Cele ekologiczne wynikaj ące z ustale ń zawartych w II Polityce Ekologicznej 
Państwa w zakresie zmniejszania energochłonno ści  ograniczenie do roku 2010 
zużycia energii (na jednostk ę PKB) o 25% w stosunku do roku 2000 i o 50% w 
stosunku do roku 1990. 

Kierunki działa ń 

� restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej; 

� modernizacja procesów wytwórczych we wszystkich sektorach; 

�  podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii; 

� racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo; 

� minimalizacja strat energii w systemach przesyłowych oraz obiektach; 

� mieszkalnych, usługowych i przemysłowych; 

� finansowe stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania 
energochłonności. 
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Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów le śnych 
Lasy spełniają wielorakie funkcje produkcyjne i społeczne ale przede wszystkim mają 

bardzo istotne znaczenie ekologiczne w odniesieniu do hydrosfery, atmosfery i pedosfery. 
Stanowią one zasadniczy czynnik równowagi ekologicznej i bezpieczeństwa ekologicznego 
będąc głównym gwarantem różnorodności ekosystemowej, gatunkowej i genetycznej. 

Cele ekologiczne wynikaj ące z ustale ń zawartych w II Polityce Ekologicznej 
Państwa  wzrost lesisto ści do 30% w roku 2020 i do 33% w roku 2050 zapewnie nie 

trwało ści i wielofunkcyjno ści lasów 

Kierunki działa ń: 

� opracowanie i wzmożona realizacja regionalnego planu zwiększenia lesistości; 

� kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnie z naturalnymi 
predyspozycjami lokalnych biotopów; 

� restrukturyzacja gospodarstw leśnych w kierunku ich wielofunkcyjności; 

� intensyfikacja ochrony prewencyjnej dla zachowania (lub odtworzenia) będących w 
stanie zbliżonym do naturalnego ekosystemów leśnych oraz śródleśnych zbiorników 
wodnych, cieków, bagien, trzęsawisk, torfowisk, wrzosowisk, wydm i wszelkich 
użytków ekologicznych; 

� użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, 
bioróżnorodności i krajobrazu. 
 

1.3.2.2 Cele i kierunki działa ń regionalnej polityki ekologicznej w 
sferze jako ści środowiska 

Cele Polityki Ekologicznej Województwa Dolno śląskiego w sferze jako ści 
środowiska zostały okre ślone w odniesieniu do:  

• jakości powietrza i zmian klimatu; 

• stosunków wodnych i jako ści wód; 

• hałasu i wibracji; 

• gospodarowania odpadami; 

• gleb; 

• surowców mineralnych; 

• zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; 

• nadzwyczajnych zagro żeń środowiska; 

• edukacji ekologicznej; 

• komunikacji społecznej; 

• monitoringu. 
 

1.3.2.2.1 Strategia długoterminowa do roku 2015 
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1.3.2.2.1.1 Powietrze atmosferyczne  

 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Poprawa jako ści powietrza atmosferycznego 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

P.1. Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysł owych. 

P.1.1. Zmniejszenie liczby zakładów przemysłowych emitujących nadmierną ilość 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

P.1.1.1. Kontrola źródeł zanieczyszczeń. 

P.1.1.2. Poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących 
zanieczyszczenia, w tym modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych. 

P.1.1.3. Zmniejszanie materiałochłonności energochłonności produkcji. 

P.1.1.4. Wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw. 

P.1.1.5. Wzrost wykorzystania w procesach produkcji surowców bardziej przyjaznych 
dla środowiska. 

P.1.1.6. Realizacja programu ograniczania emisji metali ciężkich i trwałych 
zanieczyszczeń organicznych. 

P.1.1.7. Wspomaganie zakładów wprowadzających systemy zarządzania 
środowiskiem (ISO, EMAS). 

P.1.2. Wdrożenie systemu przyznawania zintegrowanych pozwoleń zgodnie z 
dyrektywą IPPC. 

P.1.2.1. Realizacja pilotażowego projektu w wybranych zakładach przemysłowych w 
zakresie wprowadzania systemu zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska. 

 

P.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochod zącego ze źródeł niskiej 
emisji. 

P.2.1. Stopniowa likwidacja źródeł niskiej emisji. 

P.2.1.1. Stopniowe podłączanie do sieci ciepłowniczej kotłowni węglowych i 
indywidualnych palenisk domowych. 

P.2.1.2. Zmniejszenie strat ciepła na sieciach przesyłowych. 

P.2.1.3. Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na 
bardziej ekologiczne i realizujących.projekty z zakresu termomodernizacji budynków. 

P.2.1.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

P.2.1.5. Dalsze opomiarowanie zużycia ciepła. 

P.2.1.6. Wzrost poziomu gazyfikacji. 

P.2.1.7. Rozwój małych układów do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej zasilanych gazem ziemnym. 

P.2.2. Sukcesywny wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 
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P.2.2.1. Wsparcie finansowe prac naukowo−badawczych w dziedzinie pozyskiwania 
energii ze źródeł alternatywnych, w tym energii geotermalnej oraz odzysku energii z 
odpadów i biomasy. 

P.2.2.2. Modernizacja i budowa małych elektrowni wodnych. 

P.2.2.3. Wspieranie budowy elektrowni wiatrowych. 

 

P.3. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochod zącego ze źródeł 
komunikacyjnych.  

P.3.1. Poprawa systemu dróg w województwie. 

P.3.1.1. Stopniowe wyprowadzanie ruchu tranzytowego z obszarów zamieszkanych 
(obwodnice, obejścia obwodnicowe). 

P.3.1.2. Stopniowa likwidacja tzw. wąskich gardeł. 

P.3.1.3. Przygotowanie realizacji tras mostowych. 

P.3.1.4. Poprawa stanu technicznego dróg. 

P.3.1.5. Stopniowa realizacja systemu tras pieszych i rowerowych. 

P.3.2. Wzrost wykorzystania alternatywnych dla samochodów środków komunikacji. 

P.3.2.1. Tworzenie warunków dla uprzywilejowania transportu publicznego, w tym 
również kolei. 

P.3.2.2. Rozwój transportu wodnego. 

P.3.2.3. Przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie 
proekologicznych form transportu. 

P.3.3. Poprawa płynności ruchu. 

P.3.3.1. Wprowadzanie zintegrowanego systemu organizacji ruchu komunikacyjnego. 

P.3.3.2. Wydzielenie stref ograniczonego ruchu w centralnych częściach miast. 

P.3.4. Poprawa stanu technicznego pojazdów. 

P.3.4.1. Prowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych. 

P.3.4.2. Promowanie pojazdów i paliw przyjaznych dla środowiska. 

P.4. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie minimalizowania 
zanieczyszczeń transgranicznych. 

P.4.1. Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ograniczenia 
zanieczyszczeń transgranicznych. 

P.4.1.1. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu transgranicznych 
zanieczyszczeń powietrza. 

P.4.1.2. Intensyfikacja wymiany doświadczeń w zakresie zanieczyszczeń 
transgranicznych. 

 

1.3.2.2.1.2 Hałas i wibracje  

 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 
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Zmniejszenie uci ążliwo ści hałasu 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

H.1. Zmniejszenie uci ążliwo ści hałasu komunikacyjnego. 

H.1.1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z ruchu drogowego. 

H.1.1.1. Opracowanie map akustycznych dla miast o uciążliwym poziomie hałasu i 
wibracji. 

H.1.1.2. Opracowanie i stopniowe wdrażanie zasad organizacji ruchu w większych 
miastach województwa, z uwzględnieniem uciążliwości hałasu. 

H.1.1.3. Stopniowe wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza obszary zamieszkane, 
w tym budowa obwodnic w pierwszej kolejności dla największych miast. 

H.1.1.4. Budowa zabezpieczeń akustycznych ciągów komunikacyjnych 
przebiegających w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

H.1.1.5. Poprawa stanu technicznego pojazdów. 

H.1.2. Zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z komunikacji lotniczej i 
kolejowej. 

H.1.2.1. Monitoring wpływu na środowisko lotniska we Wrocławiu. 

H.1.2.2. Wydzielenie stref wyłączonych spod zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska. 

H.1.2.3. Ocena uciążliwości związanych z transportem kolejowym i realizacja działań 
naprawczych. 

H.2.1. Stopniowe ograniczanie uciążliwości hałasu przemysłowego. 

H.2.1.1. Kontrola przestrzegania zasad właściwej lokalizacji nowych zakładów. 

H.2.1.2. Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych z dala od uciążliwych źródeł 
hałasu. 

H.2.1.3. Modernizacja lub wymiana urządzeń będących źródłem uciążliwości. 

H.2.1.4. Zapewnienie odpowiedniej izolacji zakładów przemysłowych. 

 

H.2. Zmniejszenie uci ążliwo ści hałasu przemysłowego. 

H.2.1. Stopniowe ograniczanie uciążliwości hałasu przemysłowego. 

H.2.1.1. Kontrola przestrzegania zasad właściwej lokalizacji nowych zakładów. 

H.2.1.2. Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych z dala od uciążliwych źródeł 
hałasu. 

H.2.1.3. Modernizacja lub wymiana urządzeń będących źródłem uciążliwości. 

H.2.1.4. Zapewnienie odpowiedniej izolacji zakładów przemysłowych. 

 

1.3.2.2.1.3 Wody powierzchniowe i podziemne.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 
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Przywrócenie wysokiej jako ści wód powierzchniowych i podziemnych i ich 
ochrona. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

W.1. Uporządkowanie gospodarki wodno− ściekowej (w szczególno ści na terenach 
wiejskich). 

W.1.1. Redukcja ilości ścieków nie oczyszczonych. 

W.1.1.1. Wsparcie związków gmin dla wspólnego prowadzenia gospodarki ściekami. 

W.1.1.2. Opracowanie i stopniowe wprowadzanie kompleksowych programów 
gospodarki wodno−ściekowej. 

W.1.1.3. Stopniowe podłączanie terenów nie skanalizowanych do istniejących 
oczyszczalni ścieków w celu ich pełnego wykorzystania. 

W.1.1.4. Dalszy rozwój systemów kanalizacyjnych i w pełni kontrolowanych 
oczyszczalni ścieków. 

 

W.2. Zmniejszenie zu życia wody. 

W.2.1. Minimalizowanie poboru wody. 

W.2.1.1. Kontynuacja programu z zakresu dyspozycyjnych zasobów wodnych i ich 
jakości. 

W.2.1.2. Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód. 

W.2.1.3. Wprowadzanie wodooszczędnych technologii w zakładach przemysłowych. 

W.2.1.4. Promowanie wprowadzania zamkniętych obiegów wody w przemyśle. 

W.2.1.5. Wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej 
(zmniejszenie awaryjności). 

W.2.1.6. Montowanie wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych. 

W.2.1.7. Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody. 

 

W.3. Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego ni ekontrolowanymi spływami 
powierzchniowymi. 

W.3.1. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń obszarowych. 

W.3.1.1. Opracowanie i realizacja programu szkoleń dla rolników. 

W.3.1.2. Stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 

W.3.1.3. Promowanie i wyróżnianie gospodarstw rolnych mających największe 
osiągnięcia w zakresie wdrażania kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 

W.3.1.4. Wyznaczenie i kontrola stref buforowych dla wód powierzchniowych. 

W.3.1.5. Stopniowe ograniczanie rolniczego użytkowania gruntów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. 

 

W.4. Podniesienie bezpiecze ństwa przeciwpowodziowego. 
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W.4.1. Poprawa działań w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej. 

W.4.1.1. Sukcesywna realizacja programu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

W.5. Zwiększenie małej retencji. 

W.5.1. Odbudowa, modernizacja i rozwój systemów małej retencji. 

W.5.1.1. Dalsza realizacja programów małej retencji opracowanych dla byłych 
województw. 

W.5.1.2. Odbudowa zdegradowanych obiektów małej retencji. 

W.5.1.3. Opracowanie i wdrożenie programu zwiększenia retencji naturalnej. 

 

W.6. Rozwój współpracy regionalnej na wodach granic znych. 

W.6.1. Kontynuowanie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony wód. 

W.6.1.1. Ocena wpływu zanieczyszczeń transgranicznych na jakość wód 
powierzchniowych. 

W.6.1.2. Realizacja założeń wynikających z uzgodnień Międzynarodowej Komisji 
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. 

W.6.1.3. Realizacja założeń wynikających z uzgodnień Polsko−Czeskich Wspólnych 
Grup Roboczych na wodach granicznych. 

 

W.7. Ochrona zasobów wód podziemnych. 

W.7.1. Ochrona zbiorników i ujęć wód podziemnych. 

W.7.1.1. Przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla wszystkich 
GZWP,stanowiącej podstawę dla ustanowienia stref ochronnych. 

W.7.2. Ograniczenie poboru wód podziemnych. 

W.7.2.1. Aktualizacja pozwoleń wodno− prawnych na pobór wód podziemnych. 

W.7.2.2. Egzekwowanie hierarchizacji poborów wód w zależności od sposobu 
użytkowania. 

W.7.2.3. Ograniczenie poboru wód podziemnych na cele przemysłowe. 

 

1.3.2.2.1.4 Gospodarka odpadami  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

O.1. Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi. 

O.1.1. Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów przemysłowych. 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   48/132 

O.1.1.1. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu gospodarki odpadami 
przemysłowymi. 

O.1.1.2. Weryfikacja wydanych zezwoleń na wytwarzanie odpadów. 

O.1.1.3. Promowanie wdrażania technologii mało− i bezodpadowych. 

O.1.1.4. Usprawnienie kontroli poprawności rejestracji odpadów. 

O.1.2. Wzrost gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. 

O.1.2.1. Wsparcie dla tworzenia zakładów recyklingu. 

O.1.2.2. Promowanie segregacji odpadów na poziomie wytwórcy. 

O.1.2.3. Promowanie metod gospodarczego wykorzystania odpadów. 

O.1.3. Ograniczenie zagrożenia stwarzanego przez odpady niebezpieczne. 

O.1.3.1. Opracowanie i wdrażanie programu gospodarki odpadami niebezpieczny mi 
na poziomie województwa. 

O.1.3.2. Modernizacja istniejących i realizacja nowoczesnych systemów utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. 

O.1.3.3. Wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń na składowiskach odpadów 
przemysłowych w celu umożliwienia składowania odpadów niebezpiecznych. 

O.1.3.4. Likwidacja wszystkich istniejących mogilników. 

 

O.2. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi. 

O.2.1. Minimalizowanie ilości odpadów komunalnych. 

O.2.1.1. Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

O.2.1.2. Opracowanie i realizacja programów ochrony środowiska przed odpadami 
dla związków gmin lub powiatów. 

O.2.1.3. Prowadzenie edukacji w zakresie minimalizowania ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych. 

O.2.2. Zmniejszenie uciążliwości spowodowanych przez niewłaściwe składowanie 
odpadów. 

O.2.2.1. Opracowanie i realizacja programu zagospodarowania osadów ściekowych. 

O.2.2.2. Budowa nowych i modernizacja istniejących składowisk zgodnie z 
dyrektywami UE. 

O.2.2.3. Zamknięcie lub działania naprawcze i rekultywacja składowisk nie 
spełniających wymagań ochrony środowiska. 

O.2.2.4. Prowadzenie regularnego monitoringu i kontroli składowisk. 

O.2.3. Wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki i powtórnego wykorzystania 
odpadów. 

O.2.3.1. Prowadzenie edukacji w zakresie właściwej gospodarki odpadami. 

O.2.3.2. Promocja i wspieranie systemów segregacji odpadów komunalnych. 

O.2.3.3. Kreowanie rynku zbytu dla surowców wtórnych. 

O.2.3.4. Wspomaganie budowy regionalnych obiektów przeróbki odpadów. 
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O.2.3.5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych. 

O.2.4. Sukcesywne likwidowanie istniejących i zapobieganie powstawaniu nowych 
dzikich wysypisk. 

O.2.4.1. Stworzenie systemu odbioru i składowania odpadów. 

O.2.4.2. Likwidowanie dzikich wysypisk. 

O.2.5.1. Inwentaryzacja ilości produkowanych odpadów niebezpiecznych w 
województwie. 

O.2.5. Właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów 
komunalnych. 

O.2.5.2. Wprowadzenie nowoczesnych technologii segregacji i unieszkodliwienia 
odpadów niebezpiecznych. 

O.2.5.3. Opracowanie programu zbiórki i utylizacji przeterminowanych leków. 

 

1.3.2.2.1.5 Gleby  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Podniesienie jako ści gleb 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

G.1. Ograniczenie procesu degradacji gleb. 

G.1.1. Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą. 

G.1.1.1. Upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej. 

G.1.1.2. Optymalizacja zużycia nawozów i środków ochrony roślin. 

G.1.1.3. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych. 

G.1.1.4. Promowanie rolnictwa ekologicznego. 

G.1.2. Ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 

G.1.2.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleby w sąsiedztwie zakładów 
przemysłowych i składowisk odpadów. 

G.1.2.2. Modernizacja zakładów pod kątem ochrony gleb. 

G.1.3. Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb. 

G.1.3.1. Kontynuacja kontroli stopnia zakwaszenia gleb. 

G.1.3.2. Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu zmniejszenie 
zakwaszenia gleb. 

 

G.2. Rekultywacja gleb zdegradowanych. 

G.2.1. Stopniowa rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności 
przemysłowej. 

G.2.1.1. Inwentaryzacja stopnia degradacji gleb w województwie. 
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G.2.1.2. Opracowanie i wdrożenie programu rekultywacji gleb. 

G.2.2. Rekultywacja gleb zdegradowanych na terenach zajmowanych przez wojska 
Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem lotniska w Krzywej. 

G.2.2.1. Powstrzymanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

G.2.2.2. Usunięcie zanieczyszczeń . 

 

1.3.2.2.1.6 Surowce mineralne  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona zasobów złó ż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

S.1. Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania 
surowców mineralnych. 

S.1.1. Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu 
wydobywczego. 

S.1.1.1. Stworzenie mapy obszarów konfliktowych. 

S.1.1.2. Ustalenie możliwości wykorzystania złóż surowców mineralnych pod kątem 
konfliktowości z ochroną środowiska. 

S.1.2. Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych. 

S.1.2.1. Zbilansowanie potrzeb surowcowych. 

S.1.2.2. Aktualizacja dokumentacji złóż. 

S.1.2.3. Zmniejszenie wydobycia surowców mineralnych poprzez gospodarcze 
wykorzystanie ich substytutów. 

S.1.2.4. Kontrola przestrzegania wymogu uzyskania koncesji na rozpoznanie i 
wydobywanie kopalin. 

S.1.3. Racjonalne wykorzystanie wód mineralnych, leczniczych i termalnych. 

S.1.3.1. Inwentaryzacja miejsc występowania wód leczniczych, mineralnych i 
termalnych. 

S.1.3.2. Promowanie wykorzystania wód na cele lecznicze i ochrona ich zasobów. 

S.1.3.3. Wspieranie wykorzystania wód geotermalnych np. na cele grzewcze. 

S.1.4. Dalsza rekultywacja terenów odegra dowanych w wyniku działalności 
wydobywczej. 

S.1.4.1. Opracowanie programu rekultywacji z określeniem zadań priorytetowych. 

S.1.4.2. Prowadzenie działań rekultywacyjnych, w tym zagospodarowanie wyrobiski 
likwidacja szkód górniczych. 

 

S.2. Zabezpieczenie złó ż perspektywicznych i prognostycznych. 

S.2.1. Ochrona zasobów perspektywicznych i prognostycznych. 
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S.2.1.1. Opracowanie bilansu zasobów perspektywicznych i prognostycznych. 

S.2.1.2. Uwzględnienie zasobów perspektywicznych i prognostycznych w planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.3.2.2.1.7 Walory przyrodnicze i krajobrazowe.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona i wzrost ró żnorodno ści biologicznej. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

PK.1. Określenie zasobów przyrodniczych w województwie. 

PK.1.1. Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych województwa. 

PK.1.1.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin. 

PK.1.1.2. Wprowadzenie systemu ciągłego aktualizowania informacji o zasobach 
przyrodniczych w województwie. 

. 

PK.2. Objęcie ochron ą obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. 

PK.2.1. Rozbudowa systemu obszarów chronionych. 

PK.2.1.1. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych na potrzeby systemu Natura 2000. 

PK.2.1.2. Utworzenie nowych rezerwatów przyrody wraz z wykupem lub 
rekompensatą za ekologiczne użytkowanie terenu. 

PK.2.1.3. Powiększenie istniejących i utworzenie nowych Parków Krajobrazowych 
(Doliny Odry I i II, Gór Kaczawskich, Doliny Kwisy). 

PK.2.1.4. Wykonanie planów ochrony dla części parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody 

PK.2.1.5. Wyznaczenie nowych form ochrony indywidualnej, w tym obszarów ochrony 
krajobrazu. 

PK.2.1.6. Tworzenie transgranicznych obszarów chronionych. 

PK.2.2. Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych. 

PK.2.2.1. Opracowanie programu odpowiedniego udostępniania obszarów 
chronionych na potrzeby turystyki. 

PK.2.2.2. Aktywizacja turystyczna parków krajobrazowych. 

PK.2.2.3. Utrzymanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych oraz tworzenie 
nowych. 

 

PK.3. Podniesienie ró żnorodno ści biologicznej i krajobrazowej. 

PK.3.1. Ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie i odnowa 
korytarzy ekologicznych. 

PK.3.1.1. Opracowanie mapy istniejących i potencjalnych korytarzy. 
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PK.3.1.2. Odtwarzanie zniszczonych korytarzy ekologicznych. 

PK.3.1.3. Utrzymanie i poprawa funkcjonowania korytarza ekologicznego wzdłuż rzek: 
Widawy, Odry, Oławy, Bystrzycy i in. 

PK.3.1.4. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień. 

PK.3.1.5. Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów siedlisk 
przyrodniczych. 

PK.3.2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

PK.3.2.1. Ochrona zasobów przyrodniczych in−situ i ex−situ. 

PK.3.2.2. Monitoring i ograniczanie rozprzestrzeniania obcych gatunków flory i fauny. 

 

PK.4. Powi ększenie zasobów le śnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony. 

PK.4.1. Zwiększanie lesistości i poprawa gospodarki leśnej (zwłaszcza w lasach 
prywatnych). 

PK.4.1.1. Opracowanie i realizacja programu zwiększenia lesistości województwa. 

PK.4.1.2. Opracowanie nowych granic rolno−leśnych. 

PK.4.1.3. Prowadzenie nasadzeń, głównie na terenach podgórskich i terenach po 
uprawach rolnych. 

PK.4.1.4. Prowadzenie szkoleń nt. prawidłowych zasad gospodarki leśnej dla 
właścicieli prywatnych. 

PK.4.1.5. Zwiększenie pozaprodukcyjnej roli lasu. 

 

PK.5. Rozwój terenów zieleni w miastach i na terena ch wiejskich. 

PK.5.1. Zwiększenie obszaru terenów zieleni. 

PK.5.1.1. Połączenie systemu obszarów zieleni miast z systemem ciągnącym się 
poza granicami miasta, tworzenie zielonych pierścieni wokół miast. 

PK.5.1.2. Odtworzenie istniejących i tworzenie nowych parków na terenach 
zabudowanych. 

PK.5.1.3. Zapobieganie degradacji wiejskich parków. 

PK.5.1.4. Ochrona cennych podmiejskich terenów przyrodniczych przed degradacją. 

PK.5.1.5. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk rozwoju terenów zieleni. 

 

1.3.2.2.1.8 Nadzwyczajne zagro żenia środowiska.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie wyst ąpień nadzwyczajnych zagro żeń środowiska.  

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 
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NZŚ.1. Poprawa bezpiecze ństwa ekologicznego zwi ązanego z działalno ścią 
produkcyjn ą przedsi ębiorców. 

NZŚ.1.1. Doskonalenie procedur przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń związanych z 
działalnością produkcyjną przedsiębiorców. 

NZŚ.1.1.1. Bieżąca aktualizacja listy potencjalnych sprawców nzś (nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska). 

NZŚ.1.1.2. Egzekwowanie od wszystkich podmiotów będących potencjalnymi 
sprawcami nzś posiadania – wg brzmienia art. 105b ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska – instrukcji na wypadek awaryjnego nzś. 

NZŚ.1.1.3. Określenie systemu okresowej kontroli instalacji mogących spowodować 
nzś. 

NZŚ.1.1.4. Sporządzenie Planów Operacyjno−Ratowniczych dla jednostek 
administracyjnych, na terenie których znajdują się instalacje mogące spowodować nzś wg 
art.105a ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

NZŚ.1.2. Posiadanie raportów bezpieczeństwa dla wszystkich instalacji mogących 
spowodować nzś. 

NZŚ.1.2.1. Systematyczna weryfikacja„Planów Operacyjno−Ratowniczych” wg art. 
105b ust. 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, raportów bezpieczeństwa. 

 

NZŚ.2. Zapewnienie bezpiecze ństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów 
niebezpiecznych.  

NZŚ.2.1. Ograniczenie nzś związanych z transportem drogowym i kolejowym 
materiałów niebezpiecznych. 

NZŚ.2.1.1. Wyznaczenie tras optymalnych dla przewozu substancji niebezpiecznych. 

NZŚ.2.1.2. Wyeliminowanie transportu substancji niebezpiecznych przez obszar miast 
i w rejonach cennych przyrodniczo. 

NZŚ.2.1.3. Zwiększenie kontroli drogowej przewozu materiałów niebezpiecznych. 

 

1.3.2.2.1.9 Edukacja ekologiczna.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015. 

Podniesienie świadomo ści ekologicznej w społecze ństwie. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

E.1. Rozwój edukacji ekologicznej. 

E.1.1. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji ekologicznej. 

E.1.1.1. Dokonanie przeglądu działań edukacyjnych prowadzonych w województwie. 

E.1.1.2. Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się edukacją. 

E.1.1. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji ekologicznej. 
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E.1.1.1. Dokonanie przeglądu działań edukacyjnych prowadzonych w województwie. 

E.1.1.2. Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się edukacją. 

 

1.3.2.2.1.10 Komunikacja społeczna.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Otwarta i dwustronna komunikacja pomi ędzy wszystkimi stronami 
zaangażowanymi w ochron ę środowiska. 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

K.1. Rozwój komunikacji społecznej. 

K.1.1. Wypracowanie mechanizmów komunikowania się i współpracy ze 
społeczeństwem. 

K.1.1.1. Realizacja ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

K.1.1.2. Wzrost wykorzystania mediów, takich jak prasa, telewizja, Internet. 

K.1.1.3. Wprowadzenie systemu „krótkich informacji” – wydawanie ulotek i broszur 
informacyjnych. 

K.1.1.4. Zwiększenie ilości informacji w publikacjach. 

K.1.1.5. Stworzenie systemu „łatwego dostępu” do informacji. 

K.1.1.6. Włączenie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w procesy 
decyzyjne i systemy zarządzania. 

 

1.3.2.2.1.11 Monitoring.  

Generalny cel strategiczny do roku 2015. 

Uzyskanie  pełnej informacji o stanie środowiska. 

 

Strategia realizacji celów długoterminowych. 

 

M.1. Dalszy rozwój monitoringu wszystkich elementów  środowiska zgodnie z 
wymogami prawa polskiego i przepisami Unii Europejs kiej.  

M.1.1. Dalszy rozwój monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. 

M.1.1.1. Modernizacja i realizacja monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych 
oraz systemu oceny ich jakości zgodnego z dyrektywami UE (w tym kontrola 
transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń). 

M.1.1.2. Rozwój monitoringu wód podziemnych i mineralnych w zakresie: 

a) monitoringu jakości wód podziemnych o istotnym znaczeniu dla województwa, 
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b) monitoringu jakości wód podziemnych, narażonych na bezpośrednie oddziaływanie 
zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych. 

M.1.1.3. Monitoring jakości wód w zbiornikach zaporowych. 

M.1.1.4. Monitoring osłonowy ujęć wodnych. 

M.1.1.5. Rozwój monitoringu źródeł zanieczyszczeń wód (istotnych w skali 
województwa). 

M.1.2. Dalszy rozwój i optymalizacja monitoringu powietrza. 

M.1.5.1. Sukcesywne tworzenie i wdrażanie systemu monitoringu przyrodniczego 
gatunków i ekosystemów. 

M.1.6.1. Rozszerzenie ewidencji produkcji i przetwarzania oraz wykorzystania 
odpadów. 

M.1.6.2. Rozwój ewidencji zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. 

M.1.6.3. Rozbudowa bazy danych odpadów niebezpiecznych. 

M.1.6.4. Monitoring miejsc składowania odpadów. 

M.1.7. Rozwój monitoringu osadów rzecznych. 

M.1.7.1. Rozszerzenie badań osadów rzecznych w sieci wojewódzkiej. 

M.1.8. Utworzenie zintegrowanej bazy danych o stanie środowiska. 

M.1.8.1. Ocena stopnia zaawansowania prac nad opracowaniem zintegrowanej bazy 
danych o środowisku w województwie. 

M.1.8.2. Opracowanie i realizacja planu budowy zintegrowanej bazy danych o 
środowisku w województwie. 

1.4 Powiatowe priorytety programu ochrony środowiska 

Wizja rozwoju powiatu w zakresie ochrony środowiska. 

Powiat zgorzelecki stanie się subregionem charakteryzującym się wysoką jakością 
wszystkich składników środowiska naturalnego. Czyste środowisko będzie także wynikiem 
działań prowadzonych na szczeblu regionalnym i państwowym, często inspirowanych i 
promowanych przez władze powiatowe.  

Odpowiednie wykorzystanie walorów środowiska naturalnego sprawi, iż powiat 
zgorzelecki stanie się obszarem o rozwiniętych funkcjach turystyczno-wypoczynkowych. 
Rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnej sprzyjać będzie rozwinięta sieć 
ogólnodostępnych obiektów noclegowych oraz placówek i urządzeń towarzyszących 
(baseny,  korty tenisowe, punkty informacji turystycznej, system ścieżek rowerowych, 
różnorodne punkty gastronomiczne, punkty widokowe, szlaki śródleśne, gospodarstwa 
agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu turystyczno-rekreacyjnego itp.). 

Dzięki aktywnej lokalnej polityce gospodarczej władz gminnych i powiatowych na 
terenie powiatu zgorzeleckiego pojawią się nowe ośrodki wyraźnej koncentracji przemysłu i 
usług. 

Rolnictwo w gospodarce powiatu zgorzeleckiego pełnić będzie ważną, lecz 
uzupełniającą rolę. Nastąpi jego istotna restrukturyzacja polegająca na wzroście udziału 
działalności średnio i wysoko wyspecjalizowanej (rolnictwo intensywne) kosztem udziału 
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tradycyjnych form upraw. Rozwój rolnictwa stymulować będzie istnienie licznych podmiotów 
gospodarczych zajmujących się skupem, magazynowaniem i przetwórstwem płodów rolnych. 

Atrakcyjny - w swej różnorodności - będzie rynek pracy. Nowe miejsca pracy 
powstaną dzięki: rozwojowi sektora usług (w tym całorocznej turystyki i rekreacji), lokalnej 
polityce gospodarczej gmin, pozyskaniu inwestorów strategicznych, działalności instytucji 
rozwoju lokalnego (subregionalnego), budowie autostrady, działalności funduszu (funduszy) 
gwarancyjnego, organizacji stref intensywnego rozwoju gospodarczego itp. Wykorzystane 
zostaną przy tym znaczące walory położenia powiatu takie jak niewielka odległość do 
ważnych centrów gospodarczych oraz sąsiedztwo z granicą Polsko-Czeską i Polsko-
Niemiecką. 

Przestrzennej i funkcjonalnej integracji (wewnętrznej i zewnętrznej) powiatu, 
wynikającej ze zróżnicowanego potencjału społeczno- gospodarczego, sprzyjać będzie 
nowoczesna sieć dróg publicznych, „przyjazna" środowisku i ludności organizacja ruchu 
drogowego oraz nowoczesny system telekomunikacji. 

1.4.1 Zadania strategiczne 
Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska . 

Edukacja ekologiczna mieszka ńców powiatu:  

a) rozwój działalności Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, 

b) organizowanie oraz wspieranie działań służących podnoszeniu poziomu edukacji 
ekologicznej mieszkańców powiatu. 

Opracowanie i wdro żenie wspólnie z samorz ądami gminnymi „Planu gospodarki 

odpadami dla powiatu zgorzeleckiego". 

Wsparcie realizacji proekologicznych zada ń gmin powiatu zgorzeleckiego:  

a) wsparcie budowy wysypiska odpadów komunalnych obsługującego teren powiatu, 

b) wsparcie likwidacji zjawiska dzikich wysypisk, 

c) wsparcie gazyfikacji powiatu zgorzeleckiego, 

d) wsparcie tworzenia zintegrowanych proekologicznych systemów cieplnych, 

e) wsparcie uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Czerwona Woda,  

f) wspieranie realizacji programu ,, Czysta Nysa ". 

Lobbing na rzecz oraz wspieranie:  

a) tworzenia prawnych form ochrony przyrody, 

b) rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie. 

Lobbing na rzecz:  

a) udoskonalenia prawa lokalnego związanego z ochroną środowiska stanowionego 
przez samorządy gmin powiatu zgorzeleckiego, 

b) minimalizacji przypadków nieprawidłowej pielęgnacji zieleni miejskiej. 
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Współpraca z instytucjami publicznymi i społecznymi  organizacjami 
proekologicznymi. 

Wspieranie działa ń słu żących wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. 

Wspieranie zalesie ń. 

Rozwój systemu monitoringu poziomu zanieczyszczenia  oraz degradacji 
środowiska: 

a) prowadzenie, wspieranie oraz lobbing na rzecz monitoringu poziomu 
zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i głębinowych oraz gleb, 

b) stałe monitorowanie potencjalnych źródeł szczególnie groźnych zanieczyszczeń, 

c) intensyfikacja monitoringu wypalania łąk, rowów i ściernisk oraz innych form 
wandalizmu środowiskowego. 

Rozwój współpracy pro środowiskowej: 

a) z samorządami gmin powiatu, 

b) z samorządami sąsiednich powiatów, 

c) z samorządem wojewódzkim, 

d) z samorządami i innymi podmiotami zagranicznymi, 

e) udział w organizacjach proekologicznych. 

Ograniczanie niskiej emisji: 

a) termomodernizacja budynków jednostek powiatowych, 

b) wspieranie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej nie bodących 
własnością powiatu, 

c) wspieranie rozwoju ekologicznych rozwiązań ciepłowniczych. 

Wsparcie realizacji pro środowiskowych, ponadlokalnych zada ń. 

. 
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2 Wytyczne strategiczne dotycz ące gospodarki 
odpadami wynikaj ące z dokumentów 
planistycznych wy ższego rz ędu 

Bezpośrednią podstawą do opracowania powiatowych planów gospodarki odpadami 
na terenie województwa dolnośląskiego stanowią zapisy przyjęte przez Sejmiku 
Województwa (i przedstawione do zaopiniowania Ministerstwu Środowiska w postaci Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego oraz wytyczne Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami oraz II Polityki Ekologicznej Państwa a także Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2009-2012. 

2.1 Strategiczne kierunki 

2.1.1 Ogólne zasady gospodarki odpadami 
Przyjęte cele polityki ekologicznej Państwa mają być realizowane zgodnie z 

przyjętymi strategicznymi kierunkami. 

2.1.1.1 Zasady post ępowania z odpadami 
Zgodnie z ustawą o odpadach każdy (art. 5), kto podejmuje działania powodujące lub 

mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować 
i prowadzić, tak aby:  

 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 
użytkowania, 

� zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich 
powstaniu, 

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając 
najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych 
miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione (art. 9). 

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych (art. 7). 

Względem odpadów niebezpiecznych ustawa o odpadach, w artykule 11:  
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1. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, z zastrzeżeniem 
pkt. 2. 

2. Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu 
poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki: 

� w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 
ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

� jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

4. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących 
przy transporcie materiałów niebezpiecznych.  

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi w odpadach 
komunalnych, takimi jak baterie i akumulatory określa art. 41 ustawy o odpadach wskazując, 
iż:  

1. Posiadacz baterii lub akumulatorów, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej, jest obowiązany do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej 
późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. 

2. Posiadacz baterii lub akumulatorów, który jest osobą fizyczną nie będącą 
przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą, powinien 
zwracać te odpady do punktów ich zbiórki lub wrzucać do pojemników 
przeznaczonych na te odpady. 

Obowiązki, o których mowa w ust. od 1 do 4, dotyczą posiadaczy odpadów w postaci 
baterii lub akumulatorów, które zawierają: 

1) powyżej 0,0005% wagowo rtęci, lub 

2) powyżej 0,025% wagowo kadmu, lub 

3) powyżej 0,4% wagowo ołowiu; 

4) powyżej 25 mg rtęci na celę, z wyjątkiem baterii manganowo-alkalicznych, w 
których poziom wagowo rtęci nie powinien przekraczać 0,025%. 

Odpady w postaci baterii lub akumulatorów, unieszkodliwia się oddzielnie od innych 
rodzajów odpadów. 

2.1.1.1.1 Obowi ązki wytwórcy odpadów 
Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się (zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach): 

Każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz 
każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania 
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powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających 
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy 
usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub 
form 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 ludzi. 

2.1.1.1.2 Obowi ązki posiadacza odpadów 
Poprzez posiadacza odpadów rozumie się (zgodnie z brzmieniem art. 3 ustawy o 

odpadach) każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.  

Posiadacz jest obowiązany do pozbywania się substancji lub przedmiotów 
niespełniających wymagań technicznych określonych w przepisach. 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Posiadacz odpadów jest zobowiązany do: 

• poddania ich odzyskowi, w pierwszej kolejności; 

• unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami (jeżeli odzysk z przyczyn technologicznych jest 
niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych). 

2.1.1.1.3 Unieszkodliwianie odpadów 
W ustawie o odpadach, poprzez „unieszkodliwianie odpadów” rozumie się poddanie 

ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w celu 
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska.  

W załączniku nr 6 do ustawy wyspecyfikowane dopuszczane procesy 
unieszkodliwiania odpadów. Do najważniejszych należą: 

• Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych. 

• Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja). 

• Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie. 

• Retencja powierzchniowa. 

• Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 
odpadów innych niż niebezpieczne. 

• Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz. 

• Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz. 

• Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach 
zlokalizowanych na lądzie. 

• Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni). 
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Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te 
odpady, z których uprzednio wydzielono odpady nadające się do odzysku. 

 

2.1.1.1.4 Tymczasowe magazynowanie odpadów 
Ustawowo dopuszczono możliwość magazynowania odpadów przed ich 

składowaniem czy szerzej unieszkodliwieniem. Dookreślono również maksymalny czas 
magazynowania odpadów przed ich poddaniem go procesowi odzysku lub unieszkodliwienia: 

• odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być 
magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub 
organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie 
dłużej jednak niż przez okres 3 lat. 

• odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania 
odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak 
niż przez okres 1 roku. 

Okresy magazynowania odpadów, liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych 
posiadaczy tych odpadów. 

Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz 
odpadów ma tytuł prawny. Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w 
trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (art. 63.2).  

Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w (art. 63.6): 

• pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa w przepisach o ochronie 
środowiska, 

• pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, 

• decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

• informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, 

• zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, 

• zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów. 

Wg. ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r., decyzje wyrażające 
zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów, wydane na podstawie ustawy o 
odpadach, zachowują moc do czasu uzyskania decyzji określających sposób i miejsce 
magazynowania odpadów lub złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

2.1.1.1.5 Składowanie odpadów 
Ustawa o odpadach określiła składowiska odpadów jako obiekty budowlane 

względem których lokalizacji, budowy i eksploatacji mają zastosowanie przepisy ustaw o 
zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane.  

Obowiązuje podział składowisk odpadów na składowiska odpadów niebezpiecznych i 
innych niż niebezpieczne oraz składowiska odpadów obojętnych (art.50.1). Na tych ostatnich 
mogą być składowane wyłącznie odpady obojętne (art.58), natomiast na składowisku 
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odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne (art. 
57.1). Jednocześnie, stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych 
częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które powinny spełniać 
wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, określone dla 
składowisk odpadów niebezpiecznych. Na wzmiankowanych wydzielonych częściach 
składowisk mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne. 

Ustawa wprowadziła też zakaz składowania niektórych typów odpadów, i tak zgodnie 
z art. 55 ustawy zakazano składowania odpadów: 

• występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości 
powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, 

• o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych 
lub łatwopalnych, 

• zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 

• powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub 
działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których 
oddziaływanie na środowisko jest nieznane, 

• w postaci opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy 
zewnętrznej większej niż 1 400 mm. 

Według ustawy wprowadzającej Prawo Ochrony Środowiska zakaz składowania opon 
obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r. (art. 43.1), natomiast zakaz składowania części opon 
będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2006 r. (art. 43.2). 

Jednocześnie zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze 
sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia 
odpadów do składowania na składowisku odpadów (art. 55.2). 

Odpady powinny być składowane w sposób selektywny mając na uwadze uniknięcie 
szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość 
dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu 
składowiska odpadów. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w 
sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi 
zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko (art. 55.4). 
Zmniejszeniu ilości lub objętości odpadów kierowanych na składowisko ma służyć obowiązek 
poddawania ich procesom przekształcania fizycznego, chemicznego lub biologicznego w 
stosunku do odpadów, które takim procesom mogą podlegać (art. 56.1). Obowiązki te nie 
dotyczą odpadów obojętnych oraz odpadów, w stosunku do których proces przekształcenia 
fizycznego, chemicznego lub biologicznego nie spowoduje ograniczenia zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi lub dla środowiska ani ograniczenia ilości lub objętości składowanych 
odpadów (art. 56.2). 

Ustawa o odpadach wprowadza dodatkowe obowiązki dla posiadacza odpadów, który 
zarządza składowiskiem odpadów (art. 59). Ustawa wprowadza m.in. zasadę, że 
składowiska odpadów podlegają monitorowaniu przed, podczas i po zakończeniu 
eksploatacji. Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. o zakresie 
czasie oraz warunkach prowadzenia Monitoringu. 

W artykule 61 została zawarta zasada wynikająca z dyrektywy tzw. składowiskowej 
(1999/31/EC) odnosząca się do ceny za przyjęcie odpadów do składowania. Cena ta 
powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, 
monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów. 
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Ustawa podaje zasady i procedury wymagane przy zamykaniu składowiska (art. 54). 
Wymagania techniczne z tym związane zostały dookreślone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w którym przedstawiono wymagania dotyczące 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów, uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne 
oraz systemy kontroli. Uszczegółowiono w ten sposób ogólne wytyczne jakie zostały 
przedstawione w ustawie. 

2.1.1.2 Zadania Powiatu 
Do zadań starosty należy (wg Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.: 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na wytwarzanie odpadów (jeżeli wytwórca 
prowadzi instalację oraz wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub 
powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne).  

• Zatwierdzanie na odpowiedni wniosek programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
(jeżeli wytwórca prowadzący instalację wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych 
rocznie, a jeżeli nie prowadzi instalacji i wytwarza powyżej 100 kg odpadów 
niebezpiecznych rocznie). Starosta zatwierdza taki program po zasięgnięciu opinii 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce 
wytwarzania odpadów niebezpiecznych; wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie 
dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

• Gromadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich gospodarowania 
(jeżeli wytwórca prowadzi instalację oraz wytwarza od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów 
innych niż niebezpieczne, a jeżeli nie prowadzi instalacji i wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż 
niebezpieczne). 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwianie odpadów. Starosta wydaje takie zezwolenie po 
zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze 
względu na miejsce prowadzenia takiej działalności; wymóg zasięgania opinii prezydenta 
miasta nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu. 

• Wydawanie na odpowiedni wniosek zezwoleń na prowadzenie w zakresie zbierania 
(starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów) lub transportu odpadów 
(starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 
odpadów). Starosta wydaje takie zezwolenie po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta; wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy 
prezydenta miasta na prawach powiatu.  

Kopię wydanych decyzji oraz informacji o wytwarzanych odpadach starosta 
przekazuje właściwemu marszałkowi oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

2.1.1.3 Obowi ązki gminy i wła ścicieli nieruchomo ści dotycz ące 
gospodarki odpadami 

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 
czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (D.U. 1996.132.622).  

Zgodnie z zapisem art. 2.1. ustawy jako właściciel nieruchomości traktowani są 
podmioty władające nieruchomością (a więc jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu). To właśnie do nich skierowane są zapisy 
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. 
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2.1.1.3.1 Zadania gminy 
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Do 

zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie 
warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3 ust. 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości (…): 

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi należy: 

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, aby było możliwe: 

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i 
eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych przez przedsiębiorców, 

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany 

dalej „regulaminem”, który jest aktem prawa miejscowego. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   65/132 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, 

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, 

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych  nieruchomościach, 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

Rada gminy ma obowiązek dostosować regulamin do gminnego planu gospodarki 
odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu. 

Radzie Gminy przysługuje prawo ustalenia - w drodze uchwały - górnej stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli 

nieruchomości (art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości (…). Ustalając stawki powyższych 
opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i 
transportowane w sposób selektywny (art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości (…). 

Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli umów. 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, 

2) wysokość opłat, 

3) terminy uiszczania opłat,  

4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. 

Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców 
wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli 

nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki. 

2.1.1.3.2 Obowi ązki wła ścicieli nieruchomo ści 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
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1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz ich 
utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych 
odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku obowiązani są do 
udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący 
gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. 

2.2 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą 

nr 233 w dniu 29 grudnia 2006 r. 

Celami dalekosiężnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do 

systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. w którym w 

pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami. a w szczególności zasada postępowania 

z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania 

i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości 

niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych 

odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich 

unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej 

pożądany sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie 

innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę 

odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z terenu zagospodarowania 

odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju ze źródeł 

odnawialnych poprzez zastępowane spalana paliw kopalnych spalaniem odpadów 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

W związku z powyższym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa przyjęto następujące 

cele główne: 

• utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od 

wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 

• zwiększenie udziału odzysku. w tym w szczególności odzysku energii 

z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
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• zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk nie spełniających 

przepisów prawa, 

• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

• stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach 

i gospodarce odpadami w Polsce, 

przy czym, wprowadzanie zmian prawa będzie ograniczone do niezbędnego minimum, 

wynikającego z konieczności transpozycji prawa unijnego oraz potrzeby wprowadzenia 

zmian wskazanych w KPGO 2010. Szczególny nacisk zostanie położony na egzekwowania 

przepisów prawa w odniesieniu do gospodarki odpadami, również w kontekście 

transgranicznego przemieszczania odpadów. 

Ze względu na pakt, że kierunki zmian prawa ochrony środowiska są obecnie 

wyznaczane głównie na poziomie Unii Europejskiej, jednym z głównych celów w zakresie 

gospodarki odpadami staje się również aktywny udział Polski w pracach na forum Unii 

Europejskiej, w szczególności w pracach nad nowymi aktami prawnymi. Polska jako członek 

społeczności międzynarodowej podpisała Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ze 

względu na fakt, że Unia Europejska już ratyfikowała te Konwencję, celem jest ratyfikowanie 

Konwencji przez Polskę najpóźniej do końca 2007 r. 

Główne kierunki działa ń w zakresie gospodarowania odpadami wskazane w KPGO  
2010: 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z 

odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w 

tym zakresie, 

• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i 

morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

• wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i 

biochemicznego ich przekształcania, 

• weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 

eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa, 

• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
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• wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w 

zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i 

dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie 

obowiązków, 

• wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk 

odpadów. 

Dla poszczególnych grup odpadów wyznaczono cele szczegółowe. 

2.2.1 Odpady komunalne  
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęta następujące cele:  

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 roku, 

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 

2007 roku, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

• w 2010 roku więcej niż 75%; 

• w 2013 roku więcej niż 50%; 

• w 2020 roku więcej niż 35%; 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, 

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych 

odpadów do końca 2014 roku, 

- zredukowane liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na 

których są składowane odpady komunalne, do maksymalnie. 200 obiektów do końca 

2014 roku 

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców 

preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich 

termiczne przekształcanie. Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne 

odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji. 
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2.2.2 Odpady niebezpieczne 
 

2.2.2.1 Odpady zawieraj ące PCB 

W okresie od 2007do 2010 roku celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB 

ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub 

unieszkodliwianie urządzeń zawierających P03. 

W okresie od 2011 roku należy dokonywać likwidacji odpadów zawierających PCB 

o stężeniu poniżej 50 ppm. 

2.2.2.2 Oleje odpadowe 

W latach 2007 - 2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, 

a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. Zważywszy, że 

instalacje do regeneracji olejów odpadowych wykorzystywane są w 50% konieczne jest 

dążenie do pełnego wykorzystania ich mocy przerobowych. 

2.2.2.3 Zużyte baterie i akumulatory 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania. 

W okresie od 2007 do 2009 roku. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku 

i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 90. poz. 607, z 

późniejszymi zmianami) wskazane w tabeli zamieszczonej poniżej. 

 
Tab. 2-1 Poziomy odzysku i recyklingu zu żytych baterii i akumulatorów 

Począwszy od 2007 

Poziom % L.p. 
Rodzaj baterii lub 

akumulatorów, z których 
powstał odpad 

Odzysku Recyklingu 

1 Akumulatory kwasowo- 
ołowiowe 

wszystkie zebrane 
przekazane do odzysku 

wszystkie zebrane 
przekazane do recyklingu 

2 Akumulatory niklowo-
kadmowe 

(wielkogabarytowe) 
60 60 

3 Akumulatory niklowo-
kadmowe (małogabarytowe 

40 40 

4 Akumulatory niklowo- 
żelazowe oraz inne 

akumulatory elektryczne 

(wielkogabarytowe) 

40 40 

5 Akumulatory niklowo- 
żelazowe oraz inne 

20 20 
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Począwszy od 2007 

Poziom % L.p. 
Rodzaj baterii lub 

akumulatorów, z których 
powstał odpad 

Odzysku Recyklingu 

akumulatory elektryczne 

(małogabarytowe) 

6 Ogniwa i baterie 
galwaniczne oraz ich 
części z wyłączeniem 
części ogniw i baterii 

galwanicznych 

25 25* 

* nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych 

W okresie od 2010 roku do 2018 roku stawia się następujące cele: 

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku w sprawie baterii 

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 

91/1S7IEWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.9.2006 roku, str. 1), tj.: 

• minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym 

akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 roku, 

• minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 

45% do 2016 roku, 

• minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii 

i akumulatorów ołowiowo—kwasowych, W tym recykling zawartości ołowiu w 

najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 roku), 

• minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii 

i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu 

w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 roku), 

• • minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci 

baterii akumulatorów (do 2010 roku), 

� ustanowienie od 2008 r. zakazu wprowadzania do obro tu: 

• • wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo 

rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do wyrządzeń  z wyłączeniem 

ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo, 

• baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0002% wagowo 

kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii 

i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: 
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• systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, sprzęcie 

medycznym, elektronarzędziach bezprzewodowych. 

� ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulato rów niklowo-kadmowych 

(Ni-Cd).  

2.2.2.4 Odpady medyczne i weterynaryjne 

W okresie od 2007 roku do 2018 roku. celem będzie podniesienie efektywności 

selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów 

u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne 

w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

2.2.2.5 Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej 

skuteczności działania systemu zbierania demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. 

Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy 

pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, do 2018 r.: 

• od dnia 1 stycznia 2006 roku odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów 

wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla 

pozostałych pojazdów, 

• od dnia 1 stycznia 2015 roku odpowiednio 95% i 85%, niezależnie od daty 

produkcji pojazdu. 

2.2.2.6 Zużyty sprz ęt elektryczny i elektroniczny 

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania. 

W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 

2007 do 2018 roku: 

� osiągnięcie od 1 stycznia 2008 roku. poziomów odzysku i recyklingu zużytego 

sprzętu w wysokości: 

• dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa 

domowego i automatów do wydawania: 

� poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, 
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� poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu; 

• dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

� poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, 

� poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu; 

• dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa 

domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z 

wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, 

zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i 

kontroli: 

� poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu, 

� poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze 

zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu; 

• dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części 

składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp 

w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp; 

� osiągnięcie od 1 stycznia 2008 roku poziomu selektywnego zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 

w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

2.2.2.7 Odpady zawieraj ące azbest 

W okresie od 2007 roku do 2018 roku zakłada się sukcesywne osiąganie celów 

określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów „Programie 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 

przewidzianym do 2032 roku, który powinien zostać w roku 2007 r. poddany aktualizacji. 

W momencie przygotowania niniejszego dokumentu wzmiankowany program nie posiadał 

stosownej aktualizacji. 

2.2.2.8 Przeterminowane pestycydy 

W okresie do 2010 roku planuje się likwidację mogilników i magazynów zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin oraz rozpoczęcie likwidacji zagrożeń powodowanych 

przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych, nie spełniające wymogów 

ochrony środowiska. 
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Od 2011 roku planuje się likwidację pestycydowych skażeń terenu spowodowanych 

przez mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowych wód podziemnych oraz do 2018 

roku zakończenie likwidacji zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych 

odpadów pestycydowych. 

2.2.2.9 Odpady materiałów wybuchowych 

W okresie od 2007 roku do 2014 roku. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz dostosowanie go do wymagań ochrony 

środowiska. 

2.2.3 Odpady pozostałe 

2.2.3.1 Zużyte opony 

W okresie od 2007 roku do 2018 roku celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu 

zużytych opon zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.  

 

Tab. 2-2 Roczne poziomy odzysku i recyklingu zu żytych opon do roku 2018 

% poziomu Rodzaj 
produktu z 

którego 
powstał odpad 

2007 2010 2018 

Odzysk Recykling Odzysk Recykling Odzysk Recykling 
Opony 

75 15 85 15 100 20 

 

2.2.3.2 Odpady z budowy, remontów i demonta żu obiektów 
budowlanych uraz infrastruktury drogowej 

W okresie od 2007 roku do 2018 roku celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

selektywnego zbierania odpadów z remontów. budowy i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej do odzysku. aby osiągnąć następujące poziomy odzysku:  

� 50% w 2010 roku  

� 80% w 2018 roku 

2.2.3.3 Komunalne osady ściekowe 

W perspektywie do 2018 roku podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi są następujące: 

� ograniczenie składowania osadów ściekowych, 
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� zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzaniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami 

termicznymi, 

maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego. zgodnie z celami 
przedstawionymi na rysunku zmieszczonym poniżej. 

 
Ryc. 2-1 Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliw iania osadów z oczyszczalni ścieków w perspektywie do 

2018 r. komunalnych (za KPGO 2010) 

2.2.3.4 Odpady opakowa ńiowe 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 roku do 2018 roku 

przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 

zamieszczonej poniżej. 

 
Tab. 2-3 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadó w opakowaniowych  do roku 2018 

% poziomu 

2007 2010 2018 L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał 
odpad 

Odzysk Recykling Odzysk Recykling Odzysk Recykling 

1 Opakowania 
(ogółem) 

50 min 25 min 60 min 38 min 60 55-80 

2 Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

- min 25 - min 18 - min 22,5 

3 Opakowania z 
aluminium 

- min 40 - min 45 - min 50 

4 Opakowania ze stali - min 20 - min 35 - min 50 

5 Opakowania z 
papieru i tektury - min 48 - min 54 - min 60 
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% poziomu 

2007 2010 2018 L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał 
odpad 

Odzysk Recykling Odzysk Recykling Odzysk Recykling 

6 Opakowania ze szkła - min 38 - min 49 - min 60 

7 

Opakowania z 
materiałów 

naturalnych (drewna i 
tekstyliów) 

- min 15 - - - - 

8 Opakowania z 
drewna 

- - - min 15 - min 15 

Ostateczne wartości poziomów dla lat 2010-2018 zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 8 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej i depozytowej (Dz. UJ Nr 63, poz. 639. z późn. zm.). 

Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa  
sztucznego. 

 

W perspektywie lat 2014-2018 przewiduje się wzrost możliwości odzysku energii 

z odpadów opakowaniowych  nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach 

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

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

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

wartości opałowej powstających w gospodarstwach domowych, dla których pozostałość 

produktu jest barierą w recyklingu. 

2.2.3.5 Odpady z wybranych gał ęzi gospodarki, których 
zagospodarowanie stwarza problemy.  

W okresie od 2007 roku. do 2010 roku przyjmuje się następujące cele: zwiększenie 

udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 roku oraz zwiększenie 

udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r., natomiast 

w okresie od 2011 roku do 2018 roku — następujące cele: zwiększenie udziału odpadów 

poddawanych procesom odzysku do 85% w 2018 roku oraz. zwiększenie udziału odpadów 

unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2018 roku. 

 

2.3 Ogólna strategia gospodarki odpadami w wojewódz twie 
dolno śląskim 

2.3.1 Powiązania gminnego planu gospodarki odpadami z 
innymi strategicznymi dokumentami planistycznymi dl a 
Polski oraz Dolnego Śląska 

Podczas prac nad planem gospodarki odpadami przeanalizowano wnioski i zalecenia 
dotyczące rozwoju gospodarki odpadami w Polsce i na Dolnym Śląsku, zawarte w 
wymienionych poniżej dokumentach strategicznych i planistycznych: 
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• Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii 
Ochrony Środowiska na lata 2000-2006. II Polityce Ekologicznej Państwa, 

• Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2007-2010, 

• Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 
na lata 2013-2016 

• Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO), (MP.2003.11.159), 

• Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 . (MP. 2006.90.946), 

• Strategii Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dolnego Śląska, 

• Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, 

• Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa 
dolnośląskiego, 

• Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego,  

• Strategii energetycznej województwa dolnośląskiego, 

• Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego” na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (Uchwała NR XL / 650 / 09 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009r w sprawie aktualizacji 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego” na 
lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015). 

• Strategii rozwoju powiatu zgorzeleckiego na lata 2004-2014, 

• Planie ochrony środowiska dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005– 2008 z 
perspektywą na lata 2009-2012, 

• Planie gospodarki odpadami dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005– 2008 z 
perspektywą na lata 2009-2012, 

• Planie gospodarki odpadami dla gminy sulików na lata 2005–2008 z perspektywą 
na lata 2009 - 2012, 

• Programie ochrony środowiska dla gminy sulików na lata 2005–2008 z perspektywa 
na lata 2009-2012, 

• Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za rok 
2006, 

• Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla 
Gminy Sulików, 

• Strategii rozwoju Gminy Sulików, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sulików. 

 

2.3.1.1 Polityka Ekologiczna Pa ństwa na lata 2009-2012 
W dniu 8 maja 2003 roku Sejm RP przyjął dokument Polityka Ekologiczna Państwa na 

lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 będący 
uszczegółowieniem II Polityki ekologicznej Państwa z 2000 roku. Zgodnie z ustawą Prawo 
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ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wymagane jest 
sporządzanie polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią. 

Ministerstwo Środowiska w sierpniu 2006 r. opublikowało projekt Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Dokument 
ten nie został uchwalony ale przygotowano kolejny projekt na lata 2009-2012 (Polityka 
ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 jest aktualizacją Polityki ekologicznej Państwa na 
lata 2003-2006). Należy go traktować jako wypełnienie obowiązku aktualizacji tej polityki, a 
więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz stanu środowiska. 

Potrzeba aktualizacji wynikała również z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 
spełnienia wymagań Traktatu Akcesyjnego oraz wspólnotowej polityki ekologicznej. 

Celami nowej polityki ekologicznej są: 

� -wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

� -ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody, 

� -zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

� -dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 
ochrony zdrowia mieszkańców Polski,  

� -ochrona klimatu. 

2.3.1.1.1 Gospodarka odpadami 

2.3.1.1.1.1 Stan wyj ściowy  
W gospodarce odpadami komunalnymi nie został stworzony dotąd skuteczny 

mechanizm dla segregacji i odzysku większości tych odpadów, w wyniku czego stale jeszcze 
91% ich ilości trafia na składowiska. W gospodarce odpadami przemysłowymi odsetek 
odpadów składowanych wynosi obecnie 23,6%, natomiast reszta poddawana jest odzyskowi.  

W grupie odpadów przemysłowych szczegółową kontrolą są objęte odpady 
niebezpieczne dla środowiska, wytwarzane w procesach chemicznych, hutniczych (metale 
ciężkie) oraz w przemyśle naftowym (substancje ropopochodne). W 2006 r. wytworzonych 
zostało 1,7 mln ton tego rodzaju odpadów, z czego na składowiska zakładowe trafiło 0,35 
mln ton, czyli 20%. 

Z dyrektyw w dziedzinie gospodarki wydanych przez Unie Europejską wynikają liczne 
zobowiązania dla RP, z których najważniejsze to: 

• osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych, 

• osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, 
aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów, 

• zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych 
odpadów. 
Poza tym w Traktacie Akcesyjnym RP została zobowiązana do zamknięcia do 2012 r. 

wszystkich wysypisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy 99/31/WE. 

2.3.1.1.1.2 Cele średniookresowe do 2016 r. 
Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są: 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   78/132 

• utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów itp.), 

• znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny 
dla środowiska, 

• zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja, 

• sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko 
(obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 

• eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

• pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

• takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

2.3.1.1.1.3 Kierunki działa ń w latach 2009-2012 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co cztery lata powinien być sporządzony 

krajowy plan gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkie plany gospodarki odpadami. 
Plan obecnie obowiązujący został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2006 r., tak więc w 
2010 r. konieczne będzie opracowanie nowego, zaktualizowanego planu, zawierającego 
szczegółowe wytyczne dla reformy systemu gospodarki odpadami w Polsce, aby uzyskać 
istotny postęp, wymagany przez prawo Unii Europejskiej. 

Aby osiągnąć cele średniookresowe konieczne jest w latach 2009-2012 : 

• zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),  

• reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, 
dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i 
kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.), 

• zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych 
oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i 
recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie, 

• dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), 

• wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów, 

• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii 
prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie 
małoodpadowe), 

• realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych 
i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i 
unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko”, 
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• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 

• wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających 
odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i 
unieszkodliwiania odpadów, 

• dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki 
ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z 
transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.). 
 

2.3.1.2 Strategia rozwoju województwa dolno śląskiego 
Zasadniczym celem rozwoju Dolnego Śląska, wg autorów Strategii, jest, aby region 

ten stał się miejscem, w którym chce się żyć - w spokoju ducha, w zgodzie z ludźmi i w 
harmonii z naturą.  

W pierwszej kolejności, Strategia postuluje opracowanie strategii sektorowych 
odnoszących się do spraw: edukacji, rynku pracy, ekologii, energetyki, kultury, obszarów 
wiejskich, drogowego i kolejowego systemu komunikacyjnego, turystyki, promocji regionu, 
zdrowia i opieki społecznej. Strategie te powinny mieć horyzont czasowy rzędu kilku lat i 
zawierać projekty sprecyzowane w stopniu umożliwiającym staranie się o środki zewnętrzne. 
Konieczne jest połączenie opracowywania tych projektów z pozyskiwaniem dla nich 
społecznej aprobaty. Jedną z podstawowych funkcji Strategii jest inspirowanie i 
porządkowanie wysiłków regionalnej wspólnoty. Zakłada się, że wiele korzystnych inicjatyw 
da się zrealizować niemal spontanicznie, mobilizując energię i środki (stosunkowo niewielkie) 
działających w regionie podmiotów. Plan gospodarki odpadami Dolnego Śląska jest właśnie 
strategią sektorową, bazującą m.in. na zapisach Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego. 

Uchwała Nr XXIII/418/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 
2000 roku w sprawie określenia stanu i priorytetowych zadań w dziedzinie ochrony 
środowiska Dolnego Śląska wskazuje na konieczność dalszego, znacznego ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oczyszczania ścieków oraz ograniczenia ilości i 
zwiększania wtórnego wykorzystywania wytwarzanych odpadów, a także ochrony przed 
degradacją i dewastacją obszarów cennych przyrodniczo, które stanowią jedno z 
ważniejszych bogactw naturalnych naszego regionu. Podkreśla się potrzebę uświadomienia, 
że coraz większe zagrożenie dla środowiska stwarza już nie przemysł, a rosnąca 
indywidualna konsumpcja energii, paliw i przedmiotów jednorazowego użytku oraz 
niepohamowany rozwój motoryzacji. Mając zatem na uwadze potrzeby rozwojowe regionu, 
ale także ograniczoną wydolność środowiska, która determinuje ten rozwój, za niezbędne 
uznaje się podjęcie działań zmierzających do stworzenia warunków dla zrównoważonego 
rozwoju regionu. 

2.3.1.3 Program zrównowa żonego rozwoju i ochrony środowiska 
województwa dolno śląskiego 

Program ten, po diagnozie stanu aktualnego, przedstawia m.in. cele strategiczne 
gospodarki odpadami do roku 2015 oraz cele krótkoterminowe do osiągnięcia do roku 2004.  

Generalnym celem strategicznym do roku 2015 jest ograniczenie negatywnego 
oddziaływania odpadów na środowisko.  

Jako dwa zasadnicze cele długoterminowe, wyznaczone w ramach celu 
strategicznego przyjęto: 
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• uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi, 
• uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi 

Realizacja celu generalnego nastąpi poprzez: 

• wdrażanie hierarchii postępowania z odpadami – zapobieganie, minimalizacja, 
odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, 

• optymalizację zintegrowanych systemów gospodarki odpadami, 
• działania naprawcze. 

Realizacja celów długoterminowych nastąpi poprzez realizację celów 
krótkoterminowych, na które składają się zadania do wykonania w poszczególnych etapach 
krótkoterminowych.  

2.3.1.4 Plan zagospodarowania przestrzennego wojewó dztwa 
dolno śląskiego 

W zakresie gospodarki odpadami wskazuje się na  podstawowe cele polityki 
przestrzennej polegające na zmniejszenu degradacji środowiska oraz zwiększenie 
możliwości odzysku odpadów. 

Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki odpadami z uwzględnieniem polityki 
ekologicznej państwa powinno być oparte na: 

• zapobieganiu powstawania odpadów; 
• segregacji i recyklingu odpadów; 
• stosowaniu nowoczesnych metod unieszkodliwiania odpadów. 

Kierunki polityki przestrzennej  

• budowa całościowego systemu gospodarki odpadami, którego podstawą 
realizacji będzie opracowany, zgodnie z ustawą o odpadach plan gospodarki 
odpadami dla województwa dolnośląskiego, 

• unieszkodliwianie odpadów w sposób najefektywniejszy i najprostszy, 
sprowadzający odpad końcowy do postaci najmniej szkodzącej środowisku 
(komplementarność i elastyczność technologii) poprzez budowę zakładów 
unieszkodliwiania odpadów dla miast: Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha 
wraz z przyległymi gminami, a także powiatów: bolesławieckiego, 
dzierżoniowskiego, jeleniogórskiego, głogowskiego, kamiennogórskiego, 
kłodzkiego, lubańskiego, lubińskiego, oleśnickiego, polkowickiego, średzkiego, 
świdnickiego, wołowskiego i ząbkowickiego,  

• tworzenie nowych składowisk dla odpadów przetworzonych jako obiektów 
ponadgminnych o uzasadnionej ekonomicznie wielkości, spełniających 
wymagania ochrony środowiska. 

2.3.2 Polityka i cele przyj ęte w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 

W gospodarce odpadami komunalnymi należy kierować się następującymi celami:  

� dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów 
komunalnych, dla osiągnięcia zwiększonych wymagań dotyczących recyklingu 
odpadów opakowaniowych i przetwarzania odpadów przed składowaniem (w tym 
zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji),  
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� przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
ulegających biodegradacji,  

� budowa regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów komunalnych, 
obejmujących instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego 
przekształcania odpadów,  

� zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne niespełniających wymagań(do 31 grudnia 2009 r.)., na których składowane 
są odpady komunalne.  

 

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i 
techniczno-technologicznych, przyjęto następujące cele:  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

� zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,  

� objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców,  

� zapewnienie, najpóźniej do końca 2009 roku, objęcia wszystkich mieszkańców 
systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania 
wynikają z założeń Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 
roku oraz do 20% w roku 2018,  

� zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich 
mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania,  

� zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,  

� stopniowe zmniejszanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne, na których są składowane odpady komunalne,  

� zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających wymagań,  

� poprawa standardów jakościowych składowisk poprzez realizację programów 
dostosowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych.  

 
Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

 
� zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,  

� zapewnienie do końca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie 
przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do końca 2018 roku osiągnąć 
minimalny poziom 20%, wynikający z założeń Kpgo 2010,  

� zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich 
mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania,  

� zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2013 r. więcej niż 50% masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

 
Odpady opakowaniowe  
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Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

� osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu do końca 2008 r. - odzysk w 
wysokości 50%, recykling w wysokości 27%;  

� do końca 2014 r. odzysk w wysokości 60%, recykling w wysokości 55-80 %;  

� nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie 
powstawaniu odpadów opakowaniowych;  

� propagowanie odzysku i recyklingu odpadów wśród mieszkańców w Województwie 
Dolnośląskim;  

� zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych kierowanych na składowiska 
odpadów;  

� wspieranie działań mających na celu wdrażania systemów selektywnego zbierania 
odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie efektywności istniejących systemów 
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa 
Dolnośląskiego;  

� monitorowanie ilości i rodzaju odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę i 
kontrolę bazy danych dotyczących odpadów opakowaniowych;  

� współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi w celu wdrażania i 
rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych;  

� dążenie do rozbudowy i realizacji nowych inwestycji zapewniających odzysk energii z 
odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii.  

 
Cele długookresowe na lata 2012 -2015:  

� kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie 
powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu 
odpadów w Województwie Dolnośląskim;  

� doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych w gminach Województwa Dolnośląskim w celu uzyskania 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu;  

� prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych;  

� kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w 
celu jak najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych;  

� wspieranie działań mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji 
zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów opakowaniowych 
z jednoczesnym odzyskiem energii.  

2.3.2.1 System gospodarowania odpadami i kierunki d ziałań  
 
System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje szereg spójnych działań, 

których realizacja doprowadzi do spełnienia postawionych celów i osiągnięcia wymaganego 
stanu gospodarki odpadami jako całości. 

2.3.2.1.1  Działania zmierzaj ące do zapobiegania wytwarzaniu odpadów, 
ograniczenia ilo ści wytwarzanych odpadów oraz ich uci ążliwo ści dla 
środowiska  
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Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami należą: minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu 
odpadów oraz składowanie tylko tych odpadów, których ze względów ekonomicznych lub 
technologicznych nie da się przetworzyć. W gospodarce odpadami komunalnymi w 
Województwie Dolnośląskim niezbędne są działania mające na celu zmniejszenie ilości 
odpadów wytwarzanych przez mieszkańców odpadów poprzez:  

� kontynuowanie i intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych  

� promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z odpadów stosowania 
artykułów wielokrotnego użytki  

� kompostowania indywidualnego bioodpadów przez mieszkańców 

2.3.2.1.2 Zbieranie i transport odpadów  
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych można 

uzyskać poprzez następujące działania:  

� kontrolowanie przez gminy zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
prowadzące do objęcia stosownymi umowami 100 % mieszkańców województwa,  

� kontrolowanie przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty 
posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości warunków zawartych w zezwoleniach,  

� doskonalenie systemów ewidencji odpadów komunalnych wytwarzanych, 
poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu,  

� monitorowanie realizacji uchwalonych planów gospodarki odpadami, zwłaszcza 
planów gminnych w zakresie osiągania założonych celów w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi,  

� kontrolę, zwłaszcza przez gminy, przepływu odpadów komunalnych z miejsc ich 
wytworzenia do wskazanych w zezwoleniach instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów.  

 
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu poniżej wymienione 

frakcje odpadów komunalnych powinny być zbierane i odbierane selektywnie:  

 
� odpady z publicznych terenów zielonych (tzw. odpady zielone),  

� odpady kuchenne i ogrodowe (do odrębnego kompostowania i/lub fermentacji)  

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

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

� tworzywa sztuczne (opakowaniowe i nieopakowaniowe),  

� metale żelazne i nieżelazne (opakowaniowe i nieopakowaniowe  

� zużyte baterie i akumulatory,  

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

� inne odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe, itd.),  

� odpady wielkogabarytowe,  

� odpady budowlano-remontowe.  
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Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane 
odpady komunalne. Program rozwoju selektywnego zbierania odpadów powinien być 
opracowany na poziomie gminnym/międzygminnym, jako integralna część 
gminnego/międzygminnego planu gospodarki odpadami i dotyczyć sposobu prowadzenia 
selektywnego zbierania, rodzaju i wielkości pojemników, częstotliwości odbierania odpadów. 
Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich 
zmieszaniu. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych powinno być realizowane w 
sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska (w zamkniętych pojemnikach, z odbieraniem 
odpadów z taka częstotliwością, która pozwoli zapobiec w okresie letnim emisji uciążliwych 
odorów oraz zagrożeń sanitarnych). Sposób zbierania i odbierania odpadów powinien być 
zgodny z wymaganiami wynikającymi z technologii przetwarzania odpadów w Zakładach 
Zagospodarowania Odpadów (ZZO).  

 

2.3.2.1.3 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów  
 
Zapewnienie osiągnięcia wymaganych celów w zakresie odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów przed składowaniem wymaga:  

 
� odpowiedniej przepustowości instalacji dla przetworzenia wszystkich selektywnie 

zebranych odpadów oraz wymaganych ilości pozostałych odpadów zbieranych w 
postaci zmieszanej, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych i 
planowanych inwestycji,  

� stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 
wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządów 
terytorialnych oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i 
recyklingu,  

� promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 
odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,  

� wydawania pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących założenia planu 
gospodarki odpadami i których celowość została potwierdzona analizą korzyści w 
ramach studiów wykonalności,  

� zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami,  

� wspierania i promocji badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  

� wspierania poprzez współfinansowanie ze środków publicznych tylko instalacji 
przetwarzania odpadów zapewniających odzysk materiałów i/lub energii z odpadów 
oraz redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji,  

� weryfikacji składanych sprawozdań przez zarządzających instalacjami przetwarzania 
odpadów w aspekcie zgodności podawanych danych ze stanem faktycznym (w 
szczególności w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, faktycznych 
przepływów strumieni odpadów, osiąganych faktycznych poziomów odzysku i 
recyklingu orza redukcji zawartości składników ulegających biodegradacji w 
odpadach składowanych. 

 
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny rozwój, zarówno 

biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 
Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga promocji 
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indywidualnego kompostowania odpadów kuchennych i ogrodowych oraz budowy linii 
technologicznych do ich przetwarzania, w tym:  

� kompostowni i instalacji do fermentacji odpadów organicznych zbieranych 
selektywnie,  

� linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
w tym wytwarzania paliw zastępczych z odpadów,  

� zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych,  

� przystosowania instalacji przemysłowych do współspalania odpadów i paliw 
wytworzonych z odpadów ulegających biodegradacji.  

 
Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 

Polsce, zawartymi w Kpgo 2010, jest system rozwiązań regionalnych, w których są 
uwzględnione wszystkie niezbędne elementy w danych warunkach lokalnych (np. termiczne 
przekształcanie odpadów). Istotne jest, by planowane instalacje, w szczególności obiekty 
termicznego i mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów spełniały kryteria 
najlepszej dostępnej techniki (BAT), a stosowane technologie były sprawdzone poprzez 
wieloletnie doświadczenie.  

 

2.3.2.1.4 Niezbędna efektywno ść selektywnego zbierania odpadów   
 
Dla spełniania przyjętych ilościowych celów gospodarowania odpadami z 

selektywnego zbierania poniżej przedstawiono obliczenia wymaganych skuteczności 
selektywnego zbierania oraz przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Na 
podstawie założonych w Kpgo 2010 dwóch progów wzrostu poziomów selektywnego 
zbierania odpadów (10% w 2010 r. i 20% w 2018 r.) opracowano prognozę wzrostu tych 
poziomów w poszczególnych latach do roku 2020. 

2.3.2.2 Regiony gospodarki odpadami  
Zgodnie z Kpgo 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się 

zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. 
mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki 
(BAT). ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:  

� mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i pozostałości z sortowni,  

� kompostowanie odpadów zielonych,  

� sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
(opcjonalnie),  

� demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),  

� przetwarzanie odpadów budowlanych i remontowych (opcjonalnie),  

� przyjęcie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych,  

� przyjęcie i magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(opcjonalnie).  
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ZZO mogą być wyposażone we własne składowisko. Nie jest to jednak konieczne w 
przypadku każdego zakładu, ponieważ w Województwie Dolnośląskim dostępne są znaczne 
pojemności istniejących składowisk odpadów, mogących przyjąć odpady z każdego regionu. 

Podstawą do wydzielenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi są:  

� wynikające z KPGO 2010 założenia dotyczące minimalnego zasięgu obsługi przez 
systemy regionalne,  

� weryfikacja założeń przyjętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,  

� uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji nowych oraz rozwoju istniejących instalacji 
gospodarki odpadami, wynikające m.in. obszarów Natura 2000, GZWP, terenów 
chronionych z uwagi na wartości przyrodnicze, krajobraz itp.,  

� dotychczasowe działania podjęte przez gminy, związki gmin oraz przedsiębiorstwa 
komunalne i przedsiębiorców prywatnych, mające na celu organizację 
ponadgminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, a także 
przygotowywane projekty i wnioski o wsparcie inwestycji ze środków publicznych,  

� sieć drogowa, warunki transportowe, istniejące przeprawy przez Odrę, odległości 
transportowe, potrzeby przeładunku odpadów,  

� istniejące instalacje przetwarzania i składowania odpadów, możliwości ich 
rozbudowy,  

� plan zamykania składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska i nie 
przewidzianych do modernizacji oraz rozbudowy,  

� wstępne konsultacje z niektórymi podmiotami prowadzącymi działania w celu 
organizacji systemów ponadgminnych gospodarki odpadami.  

Zaproponowano dwa warianty podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi, przy czym wariant drugi ma być przyszłym rozwinięciem 
wariantu pierwszego, uwzględniającym uruchomienie na terenie Województwa 
Dolnośląskiego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W obu 
wariantach występują trzy te same regiony: kłodzki, wschodni oraz zachodni. Region kłodzki 
obejmuje obszar objęty projektem aktualnie realizowanym przez Międzygminny Związek 
Celowy w Kłodzku, natomiast podstawą utworzenia regionu wschodniego był projekt 
realizowany przez Związek EKOGOK w Gaci ze Związkiem Międzygminnym Ślęza-Oława. W 
obydwu przypadkach założono, że realizowane będą projekty o charakterze 
długoterminowym, a stopień prawdopodobieństwa realizacji określono jako bardzo duży. 
Region zachodni charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem instalacji o charakterze 
lokalnym, które będą dalej funkcjonować w systemie regionalnym po odpowiednim ich 
przystosowaniu. 

Założenia wymiarowania instalacji przetwarzania odpadów zmieszanych 
Zaproponowano system zagospodarowania odpadów komunalnych składający się z dwóch 
głównych elementów: selektywnego zbierania wybranych frakcji (surowcowych i odpadów 
ulegających biodegradacji) oraz przetwarzania odpadów zmieszanych. System ten musi 
zapewnić realizację nadrzędnych celów gospodarki odpadami. W przypadku instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) 
celem tym jest redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach 
przeznaczonych do składowania. Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji będzie realizowana poprzez:  

 
� selektywne zbieranie frakcji surowcowych ulegających biodegradacji (papieru i 

tektury, tekstyliów z włókien naturalnych),  
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� selektywne zbieranie frakcji ulegających biodegradacji do kompostowania,  

� stabilizację biologiczną frakcji średniej z odpadów zmieszanych,  

� wydzielanie do recyklingu frakcji surowcowych ulegających biodegradacji z frakcji 
grubej odpadów zmieszanych,  

� wykorzystanie frakcji grubej odpadów zmieszanych jako paliwa alternatywnego,  

� termiczne przekształcanie odpadów zmieszanych nie objętych przekształcaniem 
mechaniczno-biologicznym.  

 
Selektywne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych prowadzone 

będzie ze wzrastającą skutecznością. 

Założono, że w okresie obowiązywania pierwszego progu redukcji ilości 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji (lata 2010-2012) frakcja średnia odpadów 
zmieszanych poddawana będzie stabilizacji biologicznej, a frakcja gruba po wydzieleniu z 
niej frakcji surowcowych do recyklingu trafiać będzie na składowiska. W okresie 
obowiązywania drugiego progu redukcji ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji (lata 2013-2019) frakcja średnia odpadów zmieszanych poddawana będzie 
stabilizacji biologicznej, a frakcja gruba, po wydzieleniu z niej frakcji surowcowych do 
recyklingu, wykorzystywana będzie do komponowania paliwa alternatywnego, przez co 
zwiększy się stopień redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania. 

Założono, że do roku 2010 nie uda się uruchomić we wszystkich regionach instalacji 
MBP o oszacowanych dla roku 2010 wydajnościach, ponadto okres dzielący moment 
wprowadzenia dwóch pierwszych progów jest na tyle krótki, że korzystne będzie 
uruchomienie instalacji MBP o wydajności gwarantującej spełnienie obu progów. Instalacje 
muszą zapewnić spełnienie wymaganego stopnia redukcji w każdym roku obowiązywania 
danego progu.  

Do roku 2020 konieczne będzie zwiększenie wydajności instalacji MBP, tak aby 
zapewnić możliwość realizacji trzeciego progu redukcji frakcji ulegających biodegradacji. W 
drugim wariancie podziału na regiony przewiduje się, że na terenie Województwa 
Dolnośląskiego uruchomione zostaną dwie instalacje termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych (TPOK). Instalacje te uruchomione będą po roku 2013, a więc już w momencie 
obowiązywania drugiego progu redukcji ilości składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji i funkcjonowania instalacji MBP. W celu zapewnienia z jednej strony 
odpowiedniej ilości odpadów do instalacji TPOK, a z drugiej strony zapewnienia 
infrastruktury umożliwiającej odbiór i wykorzystanie ciepła wytworzonego w instalacjach, 
konieczne jest utworzenie znacznie większych regionów niż w te określone w wariancie I. 
Regiony, w których uruchomione będą instalacje TPOK, powstałyby z połączenia wybranych 
regionów określonych w wariancie I. Pozostałe regiony określone w wariancie I 
funkcjonowałyby bez zmian. 

Wariant I Województwo Dolnośląskie podzielono na 10 regionów gospodarki 
odpadami. Regiony obejmują od około 190 do 630 tys. mieszkańców, od 14 do 21 gmin, 
wyjątkiem jest region Wrocław obejmujący tylko jedną gminę miejską Wrocław 
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Ryc. 2-2 Wariant I podziału Województwa Dolno śląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

 

2.3.2.2.1 Region zachodni 
Region obejmuje 20 gmin z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i 

zgorzeleckiego. Gminy regionu zachodniego: Bogatynia, Bolesławiec (m), Bolesławiec (gm.), 
Gromadka, Leśna, Lubań (m), Lubań (gm.), Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Pieńsk, 
Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, 
Zawidów, Zgorzelec (m), Zgorzelec (gm.). Region zamieszkuje 238,2 tys. mieszkańców, 
prognozowany jest spadek liczby ludności do około 232,5 tys. w 2020 r. Szacuje się, że w 
2009 r. mieszkańcy regionu wytworzą około 74,4 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 
około 34,0 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji. 

Oszacowano, że selektywne zbieranie na założonym poziomie czystych frakcji 
odpadów ulegających biodegradacji do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno-
biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych w instalacji MBP o przepustowości części 
mechanicznej około 32 tys. Mg/rok. (i o połowę mniejszej części biologicznej) pozwoli 
osiągnąć obowiązujące w latach 2010-2012 i 2013-2019 stopnie redukcji składowanych 
odpadów ulegających biodegradacji. W roku 2020 konieczne będzie zwiększenie 
przepustowości instalacji MBP do około 38 tys. Mg/rok. Zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami cały strumień odpadów przed składowaniem należy przetworzyć. W tym celu 
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należałby zwiększyć przepustowość części mechanicznej instalacji MBP do wielkości 
odpowiadającej strumieniowi zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po 
selektywnej zbiórce – 67,9 Mg/rok. Aktualna przepustowość instalacji MBP w regionie wynosi 
40,95 tys. Mg/rok. Są to instalacje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
(ZUOK) w Trzebieniu, MPGK-Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach, Centrum Utylizacji 
Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ) w Lubaniu oraz funkcjonująca bez części mechanicznej 
płyta kompostowa w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania (GPO) w Bogatyni. Jednak 
ze względu na położenie Zakładu w Trzebieniu na obszarze Natura 2000 oraz składowiska w 
Świętoszowie na obszarze potencjalnie zaliczonym do Natura 2000, instalacje te należy 
traktować jako lokalne, tylko do obsługi jednostek administracyjnych obsługiwanych obecnie 
(miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec w przypadku Zakładu w Trzebieniu oraz 
gmina Osiecznica dla składowiska w Świętoszowie). ZUOK w Trzebieniu, CUOGŁ w Lubaniu 
oraz MPGK-Zakład nr 2 w Jędrzychowicach stanowią dla tego regionu sieć instalacji Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów. Wolna pojemność eksploatowanych obecnie składowisk 
odpadów wynosi (na koniec 2007 r.) 620,0 tys. Mg. Szacuje się, że zostanie ona 
wykorzystana około 2019 roku, deficyt pojemności składowisk na rok 2020 wyniesie około 75 
tys. Mg. Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania dotyczące obszarów Natura 2000, 
rzeczywiste deficyty przepustowości instalacji MBP oraz składowisk są dla tego regionu są 
większe od podanych.  

Wariant II Województwo Dolnośląskie podzielono na 6 regionów gospodarki 
odpadami. Regiony obejmują od około 210 do 930 tys. mieszkańców, od 15 do 65 gmin. 
Wariant II należy traktować jako wariant docelowy, stanowiący kontynuację wariantu I, 
realnego do wdrożenia w latach 2009-2013. 
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Ryc. 2-3 Wariant II podziału Województwa Dolno śląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

 
Region zachodni pozostał bez zmian. 

2.3.2.2.2 Zakłady Termicznego Unieszkodliwiania odp adów 
W aktualizacji WPGO zaproponowano lokalizację dwóch potencjalnych instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które mogą zapewnić skuteczne 
rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w kluczowych obszarach województwa. 

Jedna lokalizacja została zaproponowana na terenie gminy Brzeg Dolny. 

Druga lokalizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów została 
zaproponowana dla centralnego regionu gospo Druga lokalizacja instalacji termicznego 
przekształcania odpadów została zaproponowana dla centralnego regionu gospodarki 
odpadami.  

Ostateczna lokalizacja będzie poprzedzona szczegółową analizą techniczno-
ekonomiczną dla okresu perspektywicznego (rok 2020). Instalacja ta mogłaby przyjmować 
zarówno odpady komunalne zmieszane, jak i pozostałości po sortowaniu odpadów, w tym 
frakcje grube (powyżej 70 mm) pochodzące z pozostałych regionów gospodarki odpadami 
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2.3.2.2.3  Składowiska odpadów komunalnych  
Plan zamykania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Lista 

przewidzianych do zamknięcia składowisk odpadów komunalnych w latach 2010-2014  

2.3.2.3 Sposób monitoringu i oceny wdra żania planu  
 
Plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż 

co 4 lata, co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają 
sprawozdanie z realizacji planu organom uchwalającym plany.  

Zarząd województwa przygotowuje Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na 31 
grudnia roku kończącego ten okres (zwany okresem sprawozdawczym). Sprawozdanie to 
zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego. 
Zaznaczenia wymaga fakt, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe 
cykliczności oceny realizacji zapisów planu, które winny być dokonywane w miarę potrzeby. 
Konieczność dokonywania oceny może być stwierdzona na podstawie bieżącego 
monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.  

Monitorowanie realizacji planu umożliwi szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany 
zachodzące w gospodarce odpadami w województwie prowadzić się będzie w oparciu o:  

� porównanie wskaźników przedstawionych w tabeli 80. odpowiadających 
założonym w planie celom,  

� ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w tabeli 
80. w poszczególnych latach,  

� ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o 
sprawozdania z realizacji powiatowych i gminnych planów gospodarki 
odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji, urzędów lub 
resortów.  

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, 
będą:  

� wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, 
prowadzona przez marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) 
oraz rozporządzeń do ustawy,  

� sprawozdania z realizacji powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami 
jednostek administracyjnych wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego,  

� źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych 
(m.in. decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów),  

� informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego 
monitoringu środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.),  

� badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz 
procedury ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z 
odpadami,  



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   92/132 

� przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,  

� połączone powyższe metody.  

W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono, wskaźniki, które będą 
służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 2-4 Wska źniki monitorowania osi ągania przyj ętych w WPGO 2011celów i zada ń 

Lp.  Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami  Jednostka  

Ogólne 

1.  Masa odpadów wytworzonych – ogółem  mln Mg  

2a  Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)  mln Mg  

2b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu 
organicznego)  

%  

3a  Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu  Mg  

3b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu  %  

4a  Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem 
energii  

Mg  

4b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z 
odzyskiem energii  

%  

5a  Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi  Mg  

5b  Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni 
ziemi  

%  

6a  Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi  Mg  

6b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami 
biologicznymi  

%  

7a  Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi  Mg  

7b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami 
termicznymi  

%  

8a  Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia  Mg  

8b  Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia  %  

9a  Liczba zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami  szt.  

9b  Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami  %  

10a  Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami  szt.  

10b  Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami  %  

11a  Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami  

szt.  

11b  Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania  

szt.  

11c  Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania  

%  

12a  Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami  szt.  

12b  Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które 
złożono odwołania  

szt.  

12c  Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które 
złożono odwołania  

%  

13a  Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki 
odpadami  

szt.  
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Lp.  Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami  Jednostka  

13b  Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki 
odpadami, na które złożono odwołania  

szt.  

13c  Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki 
odpadami, na które złożono odwołania  

%  

14a  Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami  

szt.  

14b  Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania  

szt.  

14c  Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania  

%  

15a  Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

szt.  

15b  Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

%  

16a  Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, 
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

szt.  

16b  Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, 
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

%  

17a  Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki 
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

szt.  

17b  Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki 
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

%  

18a  Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

szt.  

18b  Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym  

%  

19.  Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadami – ogółem  

mln zł  

20.  Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki 
odpadami – z funduszy Unii Europejskiej  

mln zł  

21.  Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki 
odpadami  

mln zł  

22.  Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami  szt.  

23.  Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami  szt.  

24.  Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami  szt.  

25.  Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i 
instytucjach gospodarki odpadami na terenie województwa  

szt.  

Odpady komunalne 

26a  Liczba mieszkańców województwa ogółem   

26b  Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych  

 

26c  Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych  

%  

27  Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem  mln Mg  

28  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie  mln Mg  

29  Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne  mln Mg  

30a  Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu 
metodami mechaniczno-biologicznymi  

Mg  

30b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych 
przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi  

%  
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31a  Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów  

Mg  

31b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów  

%  

32a  Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów  

Mg  

32b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów  

%  

33a  Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
składowanych bez przetwarzania  

Mg  

33b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
składowanych bez przetwarzania  

%  

34a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego)  

Mg  

34b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi 
(bez recyklingu organicznego)  

%  

35a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi 
organicznego  

Mg  

35b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi 
organicznego  

%  

36a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu 
przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)  

Mg  

36b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu 
przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)  

%  

37a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)  

Mg  

37b  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)  

%  

38a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu 
(poza składowaniem)  

Mg  

38b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
unieszkodliwianiu (poza składowaniem)  

%  

39a  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu  Mg  

39b  Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu  %  

40a  Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.  Mg  

40b  Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowiskach odpadów  

mln Mg  

41.  Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.  

%  

42.  Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – 
ogółem  

szt.  

43.  Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne 
przetworzone termicznie lub biologicznie  

szt.  

44.  Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane 
odpady komunalne – ogółem  

m3  

45.  Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane 
odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie  

m3  

46.  Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych  

szt.  

47.  Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych  

mln Mg  

48.  Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych  szt.  
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49.  Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych  mln Mg  

 Odpady niebezpieczne  

50.  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych  tys. Mg  

51a  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi  tys. Mg  

51b  Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi  %  

52a  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 
przekształceniu  

tys. Mg  

52b  Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 
przekształceniu  

%  

53a  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia  tys. Mg  

53b  Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez 
przetworzenia  

%  

54.  Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych  tys. Mg  

55a  Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 
recyklingowi  

tys. Mg  

55b  Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 
poddanych recyklingowi  

%  

56a  Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 
termicznemu przekształceniu  

tys. Mg  

56b  Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 
poddanych termicznemu przekształceniu  

%  

57a  Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych 
bez przetworzenia  

tys. Mg  

57b  Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 
składowanych bez przetworzenia  

%  

58.  Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB  tys. Mg  

59.  Poziom odzysku olejów odpadowych  %  

60.  Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych  %  

61.  Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów  tys. Mg  

62.  Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów  tys. Mg  

63.  Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg 
dyrektywy1))  

%  

64.  Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1))  %  

65.  Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1))  %  

66.  Ilość wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów2)  szt.  

67.  Ilość zebranych i przekazanych do odzysku baterii i akumulatorów2)  szt.  

68.  Ilość zebranych i przekazanych do recyklingu baterii i akumulatorów2)  szt.  

69.  Poziom odzysku baterii i akumulatorów2)  %  

70.  Poziom recyklingu baterii i akumualtorów2)  %  

71.  Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i 
unieszkodliwienia  

mln Mg  

72.  Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji  szt.  

73.  Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym  szt.  

74.  Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do 
likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach  

tys. Mg  

75.  Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tys. Mg  

76.  Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem  tys. Mg  
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77.  Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 
domowych  

tys. Mg  

78.  Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 
domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca  

kg/mieszka
ńca  

79.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 3)  %  

80.  Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 3)  %  

81.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 3)  %  

82.  Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 3)  %  

83.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 3)  %  

84.  Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 3)  %  

85.  Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych  %  

86.  Liczba stacji demontażu 4)  szt.  

87.  Liczba punktów zbierania pojazdów 4)  szt.  

88.  Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 4)  tys. Mg  

89.  Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 4)  

%  

90.  Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 4)  

%  

 Odpady opakowaniowe  

97.  Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

98.  Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

99.  Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

100.  Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

101.  Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

102.  Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

103.  Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek  tys. Mg  

104.  Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych – ogółem  %  

105.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych – ogółem  %  

106.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła  %  

107.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych  %  

108.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury  %  

109.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali  %  

110.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium  %  

111.  Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna   

 

W celu usprawnienia monitoringu i oceny wdrażania WPGO proponuje się podjęcie 
następujących kroków:  

1. Weryfikacja przez organy ochrony środowiska wydanych zezwoleń na wytwarzanie 
odpadów i decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami wytwórców odpadów w 
aspekcie zgodności z planami gospodarki odpadami szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego.  

2. Kontynuacja i wzmożenie kontroli wytwórców odpadów oraz podmiotów 
posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy 
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działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami oraz 
zaleceniami.  

3. Doskonalenie funkcjonujących baz danych o odpadach.  

4. Zapewnienie wysokiej wiarygodności zbieranych danych o gospodarce odpadami 
poprzez:  

• regularne gromadzenie danych,  

• systematyczne aktualizowanie danych,  

• zbieranie tylko tych danych, dla których istnieje możliwość wykorzystania,  

• wprowadzenie zasady, że właściciel danych będzie przekazywał je do systemu 
kontroli tylko raz w wymaganym interwale czasu (unikanie duplikacji danych),  

• wprowadzenie obowiązku weryfikacji danych przed wprowadzeniem do bazy oraz 
opracowanie i wdrożenie systemu weryfikacji zbieranych danych oraz kontroli jakości 
danych  

• (ich spójności, jednolitości, możliwości weryfikacji, terminowości podawania, 
zgodności z wymaganym zakresem),  

• zamiana, o ile to możliwe, danych szacowanych przez dane pomierzone,  

• uzupełnienie baz danych i pozostałych systemów informacyjnych o dane uprzednio 
niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu o informacje pozyskane 
drogą monitoringu i kontroli.  

5. Zapewnienie zgodności danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych o 
gospodarce odpadami z danymi statystyki publicznej (GUS) oraz innymi systemami 
informacji o gospodarce odpadami i środowisku (np. systemami: SIGOP i MIDAS)  

6. Weryfikacji załączników do WPGO zawierającego wykaz instalacji do odzysku/ 
unieszkodliwiania odpadów za wyjątkiem składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne.  

2.4 Kierunki gospodarki odpadami przyj ęte w strategii 
rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego 

2.4.1 Zadania strategiczne rozwoju Powiatu Zgorzele ckiego 
1. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

2. Pozyskanie inwestycji zewnętrznych. 

3. Redukcja poziomu bezrobocia. 

4. Polifunkcjonizacja gospodarki powiatu. 

5. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. 

6. Dostosowanie struktur podaży i popytu na rynku pracy. 

7. Gospodarcze i turystyczne wypromowanie powiatu. 

8. Progospodarcza współpraca z organizacjami przedsiębiorców. 

9. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej. 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   98/132 

10. Rozwój systemu oświaty. 

11. Profilaktyka i terapia patologii społecznych. 

12. Osiągnięcie akceptowanego przez społeczeństwo poziomu podstawowej opieki 
socjalnej. 

13. Osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

14. Stworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi 
niepełnosprawnych. 

15. Stworzenie zintegrowanego systemu ochrony środowiska l gospodarki odpadami. 

16. Sanacja zdegradowanych składników środowiska naturalnego. 

17. Rozwój sieci placówek kulturalnych. 

18. Wzrost poziomu opieki zdrowotnej. 

19. Upowszechnienie sportu i rekreacji. 

2.4.2 Stworzenie zintegrowanego systemu ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami 

Zadanie ma na celu: 

• objęcie powiatu zintegrowanym systemem gospodarki odpadami; 

• zmniejszenie ilości odpadów przedostających się do środowiska naturalnego 
powiatu; 

• wskazanie powszechności problematyki odpadów w skali Powiatu Zgorzeleckiego; 

• zainicjowanie działań o charakterze ponadlokalnym, takich jak: 

• koordynacja gospodarki odpadami komunalnymi gmin Powiatu Zgorzeleckiego; 

• realizacja ponadlokalnych inwestycji infrastrukturalnych mających na celu 
minimalizację ilości odpadów komunalnych, które w sposób niekontrolowany 
przedostają się do środowiska; 

• realizacja inwestycji mających na celu gromadzenie; 

• unieszkodliwianie i wykorzystywanie odpadów komunalnych; 

• promocja rozwiązań technicznych i prawnych ograniczających ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych; 

• zagwarantowanie priorytetowego traktowania przez Starostwo Powiatowe wszystkich 
tych spraw, które są mu ustawowo przynależne i są związane z gospodarką 
odpadami; 

• wskazanie, iż władze powiatowe w miarę możliwości materialnych, finansowych i 
kompetencyjnych powiatu będą wspierać realizację gminnych działań zmierzających 
do ograniczenia ilości i szkodliwości dla środowiska odpadów. 

W części dotyczącej odpadów przemysłowych, powiatowy system gospodarki 
odpadami obejmował będzie współpracę władz powiatowych i gminnych w zakresie: 

� stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony środowiska; 
� współpracy samorządów z podmiotami gospodarczymi będącymi największymi 

emitentami zanieczyszczeń w zakresie gospodarki odpadami; 
� organizacji gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 
� promocji rozwiązań technicznych ograniczających wytwarzanie odpadów; 
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� promocji rozwiązań technicznych umożliwiających gospodarcze wykorzystanie 
odpadów; 

� tworzenia różnorodnych preferencji dla podmiotów gospodarczych trwale 
ograniczających emisję odpadów lub/i wprowadzających technologie gospodarczego 
wykorzystania odpadów.  

� Związek powiatowego systemu z ograniczaniem ilości i szkodliwości tych odpadów 
będzie polegał na współpracy władz powiatowych i gminnych w zakresie: 

� prawnej ochrony zasobów środowiska niszczonych przez odpady rolne; 
� promocji rolnictwa ekologicznego. 

2.4.3 Sporz ądzenie zintegrowanych, bran żowych planów 
gospodarki odpadami 

� Program ograniczania ilości i szkodliwości powstających odpadów (ukierunkowany na 
gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, 
gospodarstwa rolne (kompostownie); 

� Program minimalizacji ilości odpadów, które przedostają się do środowiska 
naturalnego w sposób niekontrolowany. Celem programu będzie doprowadzenie do 
sytuacji, w której odpady będą trafiać do urządzeń infrastrukturalnych służących ich 
zorganizowanemu składowaniu i unieszkodliwianiu. Dotyczy to w szczególności 
wszystkich odpadów niebezpiecznych oraz odpadów o podwyższonej szkodliwości 
dla środowiska naturalnego. Będzie on polegał głownie na objęciu całego terenu 
powiatu regularnymi usługami w zakresie usuwania odpadów komunalnych; 

� Program segregacji odpadów. W chwili obecnej segregacja odpadów ogranicza się 
do odzysku makulatury, niektórych opakowań szklanych i metali kolorowych, przy 
czym tylko w przypadku metali kolorowych możemy mówić o zadowalającym 
poziomie recyklingu. Niniejszy podprogram powinien przewidywać wprowadzenie 
ogólnopowiatowych rozwiązań zarówno w zakresie segregacji materiałów nadających 
się do recyklingu (plastik, szkła, papier, metale, guma i inne) jak i materiałów, które 
nie nadają się do recyklingu, a stanowią wysokie zagrożenie dla środowiska; 

� Program gospodarczego wykorzystania odpadów uwzględniający przede wszystkim 
możliwości przetwarzania odpadów komunalnych; 

� Program rozszerzania potencjału urządzeń służących do składowania i 
unieszkodliwiania odpadów (głownie komunalnych); 

� Program koordynacji składowania i unieszkodliwiania odpadów w skali powiatu. 
Tworzenie zbiorczych i transferowych (tymczasowych) wysypisk śmieci, budowa 
centralnych spalarni, wykorzystanie potencjałów oczyszczalni ścieków itp.; 

� Program likwidacji „dzikich" składowisk odpadów (lasy, nieczynne wyrobiska, rowy, 
zbiorniki wodne itp.); 

� Program ochrony zasobów środowiska najbardziej zagrożonych szkodliwym 
oddziaływaniem odpadów - możliwości władz lokalnych w zakresie ochrony prawnej, 
gospodarki przestrzennej, polityki infrastrukturalnej i lokalnej gospodarki odpadami; 

� Program budowy urządzeń służących składowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów; 
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� Program rekultywacji terenów, na których składowanie odpadów zostało już 
zakończone; 

� Program edukacji środowiskowej społeczeństwa powiatu i promocji zachowań 
proekologicznych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych; 

� Program wspólnego pozyskiwania przez samorządy gmin i powiatu 
pozabudżetowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z 
gospodarką odpadami. 

2.4.4 Limity zwi ązane z gospodark ą odpadami przyj ęte w 
Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2005 – 2008 z perspektyw ą na 
lata 2009-2012  

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 
2008 roku osiągną szacunkowy poziom: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze 
powiatu zgorzeleckiego wyniesie szacunkowo 8 873 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych ze szkła 
osiągnie 40% i wyniesie szacunkowo w skali powiatu  1 279 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z papieru i 
tektury osiągnie 48% i wyniesie szacunkowo w skali powiatu 2 201 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych osiągnie 25% i wyniesie szacunkowo w skali powiatu 435Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z blachy 
stalowej osiągnie 20% i wyniesie szacunkowo w skali powiatu 86 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych z aluminium 
osiągnie 40% i wyniesie szacunkowo w skali powiatu 49 Mg, 

• konieczny odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 15% 
wyniesie 1 599 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych i osiągnie 15%, co w skali powiatu pozwoli odzyskać 902 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze 
wszystkich odpadów komunalnych w 20%, co w skali powiatu pozwoli odzyskać 526 
Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna 
objąć 15%  co w skali powiatu będzie wynosić 45 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2008 nie 
powinna przekroczyć 20 700 Mg. 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami osadami ściekowymi w 
2008 roku osiągną poziom: 

Ilość wytworzonych skratek 61 Mg 
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• minimalizacja sposobu unieszkodliwiania osadów ściekowych ustabilizowanych przez 
składowanie na rzecz innych metod (kompostowanie, fermentacja, spalanie, 
mineralizacja). 

Ilość wytworzonych odpadów z zawartości piaskowników 44 Mg 

• sposób unieszkodliwiania zawartości piaskowników przez składowanie, 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych ustabilizowanych 127 Mg 

• minimalizacja sposobu unieszkodliwiania osadów ściekowych ustabilizowanych przez 
składowanie na rzecz innych metod (kompostowanie, fermentacja, spalanie, 
mineralizacja). 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami osadami 
ściekowymi w 2012 roku będą się kształtować na poziomie: 

Ilość wytworzonych skratek 70 Mg 

• unieszkodliwiania skratek przez składowanie,  

• unieszkodliwiania skratek przez przekształcanie termiczne, 

Ilość wytworzonych odpadów z zawartości piaskowników 51 Mg 

sposób unieszkodliwiania zawartości piaskowników przez składowanie, 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych ustabilizowanych 146 Mg 

• podstawowy sposób unieszkodliwiania osadów ściekowych ustabilizowanych przez 
kompostowanie/fermentację oraz aplikację przyrodniczą, 

• wzrastający udział unieszkodliwiania osadów ściekowych przez przekształcanie 
termiczne w szacowanej wielkości (globalnie tą metodą powinno być objęte powyżej 
5% wytworzonych osadów tj powyżej 7 Mg). 

 

Prognozowane wartości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012 
roku osiągną poziom nie niższy niż: 

• całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarze 
powiatu zgorzeleckiego wyniesie ok. 9 780 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań z papieru i tektury osiągnie 60% 
i wyniesie w skali powiatu 3 339  Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań wielomateriałowych osiągnie 
25% i wyniesie w skali powiatu 128  Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań z tworzywa sztucznych osiągnie 
25% i wyniesie w skali powiatu 525 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań z blachy stalowej osiągnie 50% i 
wyniesie w skali powiatu 86 Mg, 

• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań z aluminium osiągnie 50% i 
wyniesie w skali powiatu 49 Mg; 
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• ilość poddanych odzyskowi i recyklingowi opakowań z szkła osiągnie 60% i wyniesie 
w skali powiatu 1 279 Mg; 

• odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych) osiągnie 50% i wyniesie 
4 890 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich 
odpadów komunalnych i osiągnie 40%, co w skali powiatu zgorzeleckiego pozwoli 
odzyskać 2 607 Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zapewni wydzielenie ich ze 
wszystkich odpadów komunalnych w 50%, co w skali powiatu  pozwoli odzyskać 
 1343Mg, 

• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna 
osiągnąć 50 %, co w skali powiatu będzie wynosić 154 Mg, 

• ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w roku 2012 nie 
powinna przekroczyć szacunkowo 24 700 Mg, w tym dopuszczalna do składowania 
ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna przekroczyć 
szacunkowo 4 890 Mg. 

Sformułowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, która 
powinna zostać zrealizowana do 2012 roku. 

Lista działań priorytetowych obejmuje: 

1. Wdrożenie efektywnego i wiarygodnego systemu ewidencjonowania odpadów. 

2. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
obejmującego swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu przy założeniu że systemowi 
selektywnej zbiórki poddawane będą: makulatura, szkło, tworzywa i metale oraz 
opakowania wielomateriałowe. 

3. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
występujących w odpadach komunalnych. 

4. Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia dla zebranych w systemie 
selektywnym odpadów, tak aby w możliwie najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik 
recyklingu na poziomie określonym rozporządzeniami oraz wytycznymi Krajowego i 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

5. Rozważenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów „bio”, szczególnie na terenach 
małych miast i siedli w celu umożliwienia produkcji dobrego jakościowo kompostu. 

6. Zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 

7. Rozbudowa i modernizacja wyznaczonych składowisk odpadów na terenie powiatu 
zgorzeleckiego. 

8. Wybudowanie na terenie powiatu  (bądź na terenie powiatów sąsiadujących) budowy 
instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

9. Rozbudowa instalacji unieszkodliwienia osadów ściekowych. 

10. Rozważenie możliwości budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych. 
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11. Przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych do programu likwidacji 
azbestu na terenie powiatu. 

12. Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki 
obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w 
budownictwie, w szczególności budownictwie drogowym. 

2.5 Kierunki gospodarki odpadami zaproponowane w 
aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2009 – 2012 z perspektyw ą na lata 
2013-2016  

W Planie przedstawiono cele odnoszące się do gospodarki najistotniejszymi grupami 

odpadów, starając się zaproponować stosowne działania, które w przypadku niektórych grup 

odpadów szczególnie istotnych dla utrzymania porządku i czystości w gminach powiatu.  

Zaproponowano modelowe rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

powiatu.  

Do realizacji wybrano model, w którym jest sugerowany samorządom gminnym do 

wdrożenia w oparciu o gminne plany gospodarki odpadami. Zgodnie z zaproponowanym 

modelem, samorząd realizuje gospodarką odpadami komunalnymi jako podmiot zajmujący 

się: 

� planowaniem 

� organizowaniem 

� monitoringiem i kontrol ą. 

Opłaty za odbiór odpadów, na podstawie właściwych umów będą przekazywane 

przedsiębiorcy (podmioty, jednostki organizacyjne) posiadający pozwolenie na odbiór 

odpadów (oraz te, które na mocy ustawy tego nie potrzebują).  

Zgodnie z obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wszystkie koszty, związane z 

wdrażaniem krótkoterminowego planu działania będą ponoszone przez użytkowników 

systemu gospodarki odpadami (posiadaczy odpadów – gospodarstwa domowe, instytucje 

handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, itp.).  

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do reali zacji przyj ęto model 
kosztów całkowitych  polegający na tym, iż koszt zbiórki, transportu i unieszkodliwienia 

odpadów komunalnych obejmujący wszystkie grupy odpadów kwalifikowanych w katalogu 

odpadów jako komunalne (grupa 20) ujęty jest w jednej umowie na odbiór odpadów 

komunalnych. Tak więc mieszkańcy nie są obciążani dodatkowymi kosztami związanymi 

z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 
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wielkogabarytowych, czy też odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach 

komunalnych.  

Przewiduje się rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dotyczyć to będzie 

makulatury, szkła oraz plastiku. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji przewiduje 

się wdrożenie systemu w oparciu o program pilotażowy, który obejmować będzie: 

• wytypowanie obszaru pilotażowego 

• akcje informacyjno-edukacyjną 

• rozstawienie pojemników 

• eksploatacje systemu 

• weryfikacje efektywności systemu. 

Odpady niebezpieczne zbierane będą w oparciu o istniejący system Punktów Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Przewiduje się jednak systematyczną rozbudowę 

systemu o nowe punktu zbiórki. Przewiduje się podjęcie prac lokalizacyjnych nad nowymi 

punktami zbiórki. W wariancie optymistycznym przewiduje się, iż rocznie będzie powstawał 

na terenie powiatu przynajmniej siedem PZON (a przynajmniej jeden w każdej gminie). 

Przewiduje się, iż punkty te będą przyjmowały również odpady od małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Samorządy zachowają pełną i stałą kontrolę nad funkcjonowaniem systemu zbiórki 

odpadów niebezpiecznych.  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana będzie przez podmioty gospodarcze 

posiadające pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów musi być 

poprzedzona kampanią edukacyjną. Przewiduje się, że zawarte umowy na odbiór odpadów 

komunalnych będą również obejmowały odbiór odpadów wielkogabarytowych. Podobnie 

przewiduje się w przypadku odpadów budowlanych występujących w odpadach 

komunalnych. 

W planie poddano analizie porównawczej 3 warianty technologiczne. Odrzucono 

możliwość zachowania systemu w obecnym kształcie jako sprzecznego z AWPGO.  

Założone jego modyfikacje polegające na budowie Zakładów Zagospodarowania 

Odpadów, który w poszczególnych wariantach różnił się osiągniętym efektem ekologicznym, 

a w szczególności sposobem postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji.  

Planowane działania są związane z zaangażowaniem gmin powiatu w realizacji zadań 

przewidzianych dla Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami. 
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Zgodnie z wytycznymi KPGO 2010 Zakłady Zagospodarowania Odpadów powinny 

zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 

� mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z sortowni 

� składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych 

� kompostowanie odpadów zielonych 

� sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie) 

� zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie) 

� zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).  

Tak więc zakres inwestycyjny Zakładów Zagospodarowania Odpadów jest dość duży, 

co również odpowiada założeniom niniejszego Planu. 

Dla zrealizowania celów założonych w Planie Gospodarki Odpadami i zaproponowano 

działania, które zapewnią kompleksowość i trwałość projektowanego systemu. Można je 

podzielić na 3 grupy: 

• działania o charakterze systemowym (S) 

• działania w zakresie odbioru odpadów komunalnych z szczególnym uwzględnieniem: 

� zbierania (OZ) 

� likwidacji niekontrolowanej emisji (OL) 

• działania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z szczególnym 

uwzględnieniem:  

� odzysku, w tym recyklingu (ZOR) 

� unieszkodliwiania (ZU). 

Wśród działań o charakterze systemowym wyróżniono działania: 

S.1. Ścisła współpraca z organami zarządzającymi wojewódzka bazą w celu rozbudowy, 

usprawnienia oraz rozszerzenia dostępu do zintegrowanej bazy danych tzw. Wojewódzkiego 

Systemu Odpadowego (WSO). 

S.2. Identyfikacja morfologii odpadów. 

S.3. Kompleksowa edukacja ekologiczna mieszkańców. 

S.4. Uchwalenie Regulaminów Utrzymania Czystości i Porządku w poszczególnych gminach 

powiatu i dostosowanie zawartych w nim przepisów do aktualizacji gminnych planów 

gospodarki odpadami uwzględniających zapisy powiatowego planu gospodarki odpadami 
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S.5. Prace na rzecz współpracy w zakresie gospodarki odpadami w ramach Rejonu 

Zachodniego Gospodarki Odpadami 

S.6. Rekultywacja zamykanych składowisk odpadów  

Do działań w zakresie gospodarowania odpadami oraz likwidacją niekontrolowanej emisji 

zaliczono: 

OZ.1. Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów wszystkich wytwórców na obszarze 

powiatu. 

OZ.2. Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów. 

OZ.3. Rozbudowa stanowisk zbierania odpadów komunalnych pod kątem dostosowania do 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

OZ.4. Objęcie mieszkańców powiatu selektywną zbiórką odpadów ulegających 

biodegradacji. 

OZ.5. Rozbudowa systemu zbiórki odpadów problemowych - niebezpiecznych 

OZ.6. Usprawnienie gospodarki gruzem budowlanym. 

OZ.7. Kontynuacja realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu. 

OL.1. Likwidacja „dzikich składowisk”. 

OL.2. Kontrola realizacji zapisów decyzji związanych z odbiorem odpadów. 

ZOR.1. Budowa linii do segregacji/doczyszczania zebranych selektywnie odpadów 

komunalnych w ramach systemu gospodarki odpadami dla Zachodniego Regionu 

Gospodarki Odpadami wg. WPGO 2008-2011. 

ZOR.2. Budowa stanowiska demontażu i sortowania odpadów komunalnych 

wielkogabarytowych. 

ZOR.3. Budowa linii do sortowania i kruszenia odpadów komunalnych budowlanych – 

z przeznaczeniem głównie na materiały do modernizacji i budowy dróg. 

ZOR.4. Budowa Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (w ramach działalności PZON). 

ZOR.5. Budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

(odzysk R1). 

ZOR.6. Budowa instalacji do rozkładu tlenowego lub beztlenowego odpadów ulegających 

biodegradacji. 

Przewidziano monitorowanie kwalifikowanych elementów Planu Gospodarki Odpadami 

w celu umożliwienia prowadzenia bieżącej sprawozdawczości. W tym celu zaproponowano 

monitorowanie aż 82 mierzalnych parametrów. Jako bardzo istotne uznano prowadzenie 

monitoringu społecznego polegającego na ocenie odczuć mieszkańców powiatu w zakresie 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w powiecie. 

Dla planu wykonano analizę oddziaływania na środowisko, która wskazała 

jednoznacznie, iż wdrożenie zapisów niniejszego dokumentu nie wpłynie negatywnie na 
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poszczególne komponenty środowiska. Natomiast zaniechanie jego realizacji będzie miało 

negatywny wpływ na mieszkańców powiatu oraz na środowisko jako całości. 

Sformułowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, która 

powinna zostać zrealizowana do 2016 roku. 

Najistotniejsze zagrożenia: 

1. Funkcjonujące systemy gospodarki są niewystarczającej już na obecnym etapie 

wymagań względem zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

(opakowania, odpady ulegające biodegradacji). 

2. Deficyt pojemności składowisk w regionie wystąpi już w roku już w roku 2012. 

3. Deficyt możliwości technicznych przetworzenia odpadów komunalnych przed ich 

składowaniem występuje już w chwili obecnej. 

4. Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji w sposób inny niż składowanie w skali Podregionu 

Zgorzeleckiego. 

5. Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów odzysku odpadów opakowaniowych 

występujących w odpadach komunalnych w skali Podregionu Zgorzeleckiego. 

6. Brak technicznej możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych występujących 

w odpadach komunalnych w sposób inny niż nieselektywne składowanie. 

 

Lista działań priorytetowych na terenie powiatu obejmuje: 

1. Konieczność rozbudowy instalacji o charterze regionalnym dla Zachodniego Regionu 

Gospodarki Odpadami (z pominięciem Zakładu w Trzebieniu położonego na obszarze 

Natura 2000). 

2. Konieczność podjęcia działań w celu spełnienia wymogów jakie nałożone na Region 

Zachodni w AWPGO w tym: 

� Opracowanie modelu współpracy międzygminnej.  

� Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki 
odpadami. 

� Formalizacja współpracy gmin.  

� Opracowanie modelu współpracy w ramach Regionu Zachodniego 
Gospodarki Odpadami. 

3. Podjęcie współpracy w ramach Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadam. 
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4. Wdrożenie efektywnego i wiarygodnego systemu ewidencjonowania odpadów. 

5. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

obejmującego swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu, przy założeniu, że systemowi 

selektywnej zbiórki poddawane będą: makulatura, szkło, tworzywa i metale oraz 

opakowania wielomateriałowe. 

6. Wdrożenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 

występujących w odpadach komunalnych. 

7. Zorganizowanie systemu sprawnego odbioru i przetworzenia dla zebranych w systemie 

selektywnym odpadów, tak aby w możliwie najkrótszym czasie uzyskać wskaźnik 

recyklingu na poziomie określonym rozporządzeniami oraz wytycznymi Krajowego i 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

8. Wdrożenie programu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów „bio”, na terenach 

zurbanizowanych. 

9. Rekultywacja zamykanych składowisk odpadów komunalnych. 

10. Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania (rozdrabniania) odpadów z rozbiórki 

obiektów budowlanych w celu ich powtórnego wykorzystania jako materiału w 

budownictwie, w szczególności budownictwie drogowym. 

 

2.6 Kierunki gospodarki odpadami analizowane przez 
Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 

W czerwcu roku 2009 odbyło się na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta 
Zgorzelca spotkanie przedstawicieli gmin Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na którym 
zdiagnozowano gospodarke odpadami komunalnymi w regionie w dokumencie pn. 
„Gospodarka odpadami na obszarze Podregionu Zgorzeleckiego Zachodniego Regionu 
Gospodarki Odpadami, Ocena stanu funkcjonowania – szanse i zagrożenia”.  

W październiku 2009 odbyło się w gminie Pieńsk kolejne spotkanie przedstawicieli 
związku w którym podjęto decyzje o opracowaniu wariantowej koncepcji gospodarki 
komunalnymi dla gmin regionu. 

 

W identyfikacja podstawowych problemów w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Podregionu Zgorzeleckiego szacunki WPGO dotyczące gospodarki 
odpadami ulegajacymio biodegradacji w przypadku regionu zgorzeleckiego są mało 
realistyczne gdyż wydzielenie odpowiedniej ilości odpadów ulegających biodegradacji 
wiązałoby się z mechanicznym przetworzeniem minimum 12 tys. Mg zmieszanych odpadków 
komunalnych a taką instalacją w regionie nie dysponujemy. Dlatego też już w roku 2012 
będzie istniała konieczność zwiększenie przepustowości instalacji MBP.  
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Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami cały strumień odpadów przed 
składowaniem należy przetworzyć. W tym celu należałby zwiększyć przepustowość części 
mechanicznej instalacji MBP do wielkości odpowiadającej strumieniowi zmieszanych 
odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce – 67,9 Mg/rok. Aktualna 
teoretyczna przepustowość instalacji MBP w regionie wynosi 40,95 tys. Mg/rok – instalacje: 

� w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Trzebieniu,  

� MPGK-Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach,  

� Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich (CUOGŁ) w Lubaniu  

� funkcjonująca bez części mechanicznej płyta kompostowa w Gminnym 
Przedsiębiorstwie Oczyszczania (GPO) w Bogatyni.  

 

Jednak ze względu na położenie Zakładu w Trzebieniu na obszarze Natura 2000 oraz 
składowiska w Świętoszowie na obszarze potencjalnie zaliczonym do Natura 2000, instalacje 
te należy traktować jako lokalne, tylko do obsługi jednostek administracyjnych obsługiwanych 
obecnie (miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec w przypadku Zakładu w Trzebieniu 
oraz gmina Osiecznica dla składowiska w Świętoszowie). 

 

 Zgodnie z WPGO 2011 sieć instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Stanowią: 

•ZUOK w Trzebieniu,  

•CUOGŁ w Lubaniu  

•MPGK-Zakład nr 2 w Jędrzychowicach.  

Region zachodni charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem instalacji o 
charakterze lokalnym, które będą dalej funkcjonować w systemie regionalnym po 
odpowiednim ich przystosowaniu. 

Przyjęto harmonogram dalszych działań; 

Realizacja przedsięwzięć w gospodarce odpadami na terenie podregionu 
zgorzeleckiego wymagają współpracy samorządów w przy realizacji zadań przedstawionych 
w WPGO 2011. 

Zaproponowany harmonogram ma charakter orientacyjny. Obejmuję wyłącznie cele 
jakie są związane z podjęciem współpracy w ramach Regiony Zachodniego. Po tym okresie 
harmonogram będzie musiał zostać uzupełniony o cele szczegółowe związane z realizacją 
wymogów wynikających w realizacji WPGO 2011. 

 

 

październik 2009 
Spotkanie konsultacyjne gmin 

 

listopad 2009 
Opracowanie modelu współpracy w ramach 

podregionu zgorzeleckiego 

 

listopad 2009 Opracowanie wytycznych do powiatowego 
oraz gminnych planów gospodarki odpadami 
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grudzień 2009 
Formalizacja współpracy gmin 

 

grudzień 2009 
Opracowanie modelu współpracy w ramach 

Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami 

 

styczeń 2010 
Podjęcie współpracy w ramach Regionu 

Zachodniego Gospodarki Odpadami 

 

Opracowano wnioski z których jako najważniejsze należy uznać: 

1. Funkcjonujące systemy gospodarki są niewystarczającej już na obecnym etapie 
wymagań względem zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
(opakowania, odpady ulegające biodegradacji). 

2. Deficyt pojemności składowisk w regionie wystąpi już w roku już w roku 2012. 

3. Deficyt możliwości technicznych przetworzenia odpadów komunalnych przed ich 
składowaniem występuje już w chwili obecnej. 

4. Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji w sposób inny niż składowanie w skali Podregionu 
Zgorzeleckiego. 

5. Brak technicznej możliwości spełnienia wymogów odzysku odpadów opakowaniowych 
występujących w odpadach komunalnych w skali Podregionu Zgorzeleckiego. 

6. Brak technicznej możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 
występujących w odpadach komunalnych w sposób inny niż nieselektywne 
składowanie. 

7. Konieczność rozbudowy instalacji o charterze regionalnym z pominięciem Zakładu w 
Trzebieniu położonego na obszarze Natura 2000 

8. Konieczność podjęcia działań w celu spełnienia wymogów jakie nałożone na Region 
Zachodni w WPGO 2011 w tym: 

� Opracowanie modelu współpracy międzygminnej  

� Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki 
odpadami 

� Formalizacja współpracy gmin  

� Opracowanie modelu współpracy w ramach Regionu Zachodniego 
Gospodarki Odpadami 

� Podjęcie współpracy w ramach Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami 
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2.7 Wytyczne wynikaj ące z dokumentów gminnych 

2.7.1 Wytyczne wynikaj ące ze strategii rozwoju Gminy Sulików 
do 2012 roku 

Strategia rozwoju gmuny została przyjęta Uchwałą Nr XXI/143/04 Rady Gminy 
Sulików z dnia 27 października 2004  

Wizja rozwoju gminy Sulików 

(…) dynamiczny rozwój gminy Sulików może stać się faktem jedynie poprzez 
pozyskanie środków zewnętrznych, na co w chwili obecnej jest wiele szans. Chodzi tu nie 
tylko o tzw. „środki pomocowe”, ale przede wszystkim o zewnętrzny kapitał inwestycyjny, 
akumulację zysków lokalnych przedsiębiorstw, dochody ze wszelkich usług turystycznych i 
okołoturystycznych, dochody ze sprzedaży zasobów naturalnych gminy oraz dochody ze 
sprzedaży płodów rolnych. 

Środki pozyskane w ten sposób pozwolą na redukcję bezrobocia, wzrost docho-dów 
ludności i budżetu gminy, a co za tym idzie na poprawę jakości wszystkich usług 
publicznych. Rozwój gospodarczy pociągnie zatem za sobą rozwój społeczny. Stąd też, 
Strategia Rozwoju Gminy Sulików koncentruje się na sferze gospodarczej, jako na 
podstawowym źródle rozwoju gminy. Inna Strategia postępowania doprowadzi do dal-szego 
ograniczania wszelkich inwestycji służących rozwojowi gminy. Nawet jeśli za-pewniłaby 
pewien postęp w poprawie warunków życia na terenie gminy, to i tak byłby to rozwój 
nieoptymalny, znacznie wolniejszy od możliwego do uzyskania i wolniejszy niż w przypadku 
sąsiednich gmin. 

Zadania strategiczne Gminy Sulików w zakresie gospodarki odpadami. 

Wdro żenie „ Planu  Gospodarki Odpadami Dla Gminy Sulików ”, w tym m. in.: 

a. rozwiązanie problemu wywozu i składowania odpadów komunalnych, 

b. inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, 

c. rekultywacja składowiska odpadów, 

d. zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, 

e. wprowadzenie na cały obszar gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

wprowadzenie na cały obszar gminy systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych i  
niebezpiecznych. 

2.7.1.1 Inwestycje przewidziane do realizacji w lat ach 2007 – 2011 
Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych składowisk  odpadów. Inwestycja 

obejmuje identyfikację nielegalnych składowisk odpadów, ich inwentaryzację, opracowanie 
ramowego planu ich usunięcia i rekultywacji skażonego terenu oraz jego oznakowanie 
informacyjne.Przewidywane nakłady: (wstępne szacunki) 300000 zł 

Główne źródło finansowania: źródła zewnętrzne (pozabudżetowe) 250000 zł. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty 
komercyjne, środki fundacji i organizacji proekologicznych, kredyty preferencyjne (Bank 
Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego). 

Pozostałe źródła finansowania:  budżet gminy 50000 zł 
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Czas realizacji inwestycji: 2008 - 2010  Uwagi:  Ze względu na liczne możliwości 
uzyskania wsparcia na realizację tej inwestycji, zalecane jest w pierwszej kolejności 
przygotowanie dokumentacji (ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko), która stanowić 
będzie podstawę do ubiegania się o dofinansowanie. 

Rekultywacja składowiska odpadów. Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych oznacza wykonanie zabiegów w przeważającej mierze technicznych i 
biologicznych, które zapewnią docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego 
otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem 
zagospodarowania terenu. Tereny składowisk odpadów komunalnych są rekultywowane 
najczęściej w kierunku leśnym, rolnym, rekreacyjnym, rzadziej budowlanym.  

Przewidywane nakłady:  (wstępne szacunki) – 1 000 000 zł 

Główne źródło finansowania: środki zewnętrzne (pozabudżetowe) - 700000 zł.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty 
komercyjne, środki fundacji i organizacji proekologicznych, kredyty preferencyjne (Bank 
Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego). 

Pozostałe źródła finansowania:  budżet gminy – 300 000 zł 

Czas realizacji inwestycji:  2009-2010 

Uwagi:  Ze względu na liczne możliwości uzyskania wsparcia na realizację tej 
inwestycji, zalecane jest w pierwszej kolejności przygotowanie dokumentacji (ocenę 
oddziaływania inwestycji na środowisko), która stanowić będzie podstawę do ubiegania się o 
dofinansowanie 

2.7.2 Wytyczne wynikaj ące ze Studium uwarunkowa ń i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sulików 

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 

Na zachód od Sulikowa funkcjonowało komunalne składowisko odpadów obsługujące 
gminę i miasto Zawidów. Powierzchnia - 1,04 ha, pojemność - 67 tyś. m3, wysypisko 
eksploatowane od 1992 r. jest wypełnione w 100 % (wg danych PIOŚ).  

Punkty nielegalnego składowania śmieci stwierdzono w obrębach: Miedziane (stare 
wyrobisko), Radzimów (odpady bytowe i złom w nieczynnym wyrobisku) na wschód od wsi 
oraz na rozłogach na zachód od wsi, Sulików (przy granicy Małej Wsi Górnej i przy drodze 
do Studnisk Górnych), Mikulowa (nad Lipą na zachód od wsi), Studniska Dolne, Studniska 
Górne (nieczynne wyrobiska na NE od wsi) Wilka. (w sąsiedztwie drogi Zawidów-Wrociszów 
Dolny). Należy podjąć działania uniemożliwiające w przyszłości zrzucanie odpadów i gruzu 
do wyrobisk (sankcje, przekopy uniemożliwiające dojazd). 

Odpady przemysłowe wytwarzane w gminie to odpady górnicze i przeróbcze z 
kamieniołomów bazaltu w Sulikowie. W 1997 roku było to ok. 3 000 ton. Rumosz bazaltowy 
jest wykorzystywany do produkcji mieszanek bazaltowych dla potrzeb drogownictwa, tak że 
powierzchnia zwałów na terenie kamieniołomów nie powiększa się. 

Wg. Studium Uwarunkowań na terenie gminy nie są wytwarzane odpady 
przemysłowe W wypadku wystąpienia potrzeby wywożenia odpadów na składowiska 
przemysłowe - miejsca składowania wskażą służby wojewódzkie. 

W sąsiedztwie terenów zainwestowania wiejskiego zaleca się wyznaczanie wiejskich 
punktów gromadzenia odpadów 
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Zmiana studium wprowadzona uchwała nr XX/151/08 Rady gminy Sulików z dnia 25 
czerwca 2008 ROKU nie wprowadziła istotnych zapisów dotyczących gospodarki odpadami 
na terenie gminy.  

 

2.7.3 Wytyczne wynikaj ące ze regulaminu utrzymania 
czysto ści i porz ądku na terenie gminy Sulików 

Regulamin został przyjęty uchwała nr XXXVIII/252/06 Rady Gminy Sulików z dnia 26 
kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Sulików. Wymagania wynikałay z zapisów Planu Gospodarki Odpadami na 
lata 2005-2008. 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
posiadanej nieruchomości poprzez :  

W zakresie stałych odpadów komunalnych:  

a) wyznaczenie na terenach, do których posiadają tytuł prawny:  

 - miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia stałych      

        odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie  

       sanitarnym, porządkowym i technicznym,  

 - miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów    

       pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów  

       budowlanych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz  

       utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i  

       technicznym,  

b) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, 
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym,  

c) zawarcie pisemnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą   
posiadającym   zezwolenie    na    prowadzenie działalności w takim zakresie, zapewnienie 
odbioru odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych 
oraz porzuconych wraków pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z zm.) i ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.),  

f) przechowywanie dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i okazywanie wymienionych dokumentów organom kontrolnym, posiadającym 
uprawnienia do przeprowadzenia kontroli. 

Powstałe w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe oraz odpady z 
remontów składowane są na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Sulikowie. 
Właściciel odpadu dostarcza w/w odpad we własnym zakresie na teren gminnego 
składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie.  

Usługi w zakresie odbioru, transportu i składowania odpadów niebezpiecznych 
powstających w gospodarstwach domowych świadczone są przez firmy spoza terenu gminy 
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Sulików, o których bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików w wydziale 
Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. 

Rodzaj i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczenia tych urz ądzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.  

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

    - pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l lub 1100 l,  

    - kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l,  

    - worki .  

2. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w taką ilość pojemników, która 
zapewni gromadzenie w nich wszystkich odpadów komunalnych stałych:  

a) nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na gospodarstwo domowe,  

b) w domach wielorodzinnych pojemnik o pojemności 1100 l stanowi wielokrotność 
pojemników 110l,  

c) dla obiektów handlowo-usługowych, rzemieślniczych, hurtowni itp. pojemnik 
stanowi wielokrotność pojemników w przeliczeniu: jeden pojemnik 110 l na każde 15m2 
zajmowanej powierzchni przy uwzględnieniu poniższych norm:  

- dla lokali użytkowych: biura, gabinety, szkoły, wypożyczalnie - 0,1m3/m2/powierzchni 
użytkowej/rok  

       - dla lokali użytkowych prowadzących handel i gastronomię - 
0,3m3/m2/powierzchni użytkowej/rok  

       - dla garaży wg rzeczywiście wywiezionej ilości potwierdzonej przez właścicieli 
lub zarządców tych obiektów  

3. Przyjmuje się następujące wskaźniki nagromadzenia stałych odpadów 
komunalnych dla gospodarstw domowych :  

        - w gospodarstwach domowych liczących do 4 osób - 1,2 m3/osobę/rok,  

        - w gospodarstwach domowych liczących powyżej 4 osób - 1,0 m3/osobę/rok  

4. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz 
typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio 
oznaczone worki, które można nabyć w przedsiębiorstwie wywozowym.  

5. W przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości w ustalonym terminie z winy 
przedsiębiorstwa wywozowego odpady będą odebrane w innych pojemnikach do zbierania 
odpadów np. nieoznaczone worki, reklamówki itp. zabezpieczone przed wysypaniem się 
odpadów  

5. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do 
ustawienia koszy ulicznych na śmieci o pojemności dostosowanej do potrzeb przed 
użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością 
zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. 

Częstotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów komunalnych i nieczysto ści 
ciekłych z terenu nieruchomo ści oraz z terenu przeznaczonych do u żytku 
publicznego.  

Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 
raz  w tygodniu, jednakże w przypadku awarii lub innej niemożliwej do usunięcia przyczyny: 
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nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - zgodnie z treścią umowy zawieranej z 
przedsiębiorstwem wywozowym.  

Odbiór worków z odpadami posegregowanymi winien odbywać się raz w miesiącu po   
uprzednim poinformowaniu zainteresowanych o tym fakcie.  

 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
dopuszczonych do składowania odpadów. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  

- do 31 grudnia 2007 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
ulegających biodegradacji.  

2.7.4 Wytyczne wynikaj ące Zarządzenie wójta Gminy Sulików 
w sprawie okre ślenia wymaga ń, jakie powinni spełnia ć 
przedsi ębiorcy ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwole ń na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości 
i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien 
spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać specjalistyczne pojazdy mechaniczne i sprzęt, które muszą: 

a) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 
prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908), 

b) być dostosowane do pojemników lub zbiórki odpadów, 

c) być trwale oznakowane adresem i nazwa firmy, 

d) być wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników lub zbiorników, 

e) być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 
pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych, 

2.  Stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych musi zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób 
zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte: 

a) zewnętrznie, po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania, 

b) zewnętrznie, wewnętrznie oraz odkażane, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości 
ciekłych powinny być: 

a) odkażane w części spustowej po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika 
pojazdu, 

b) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy, 

c) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na miesiąc 
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Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych 
winien spełniać następujące warunki dodatkowe: 

. W zakresie odbioru odpadów stałych dysponować specjalistycznymi pojazdami 
samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, 
samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione 
wyżej urządzenia, 

W zakresie selektywnej zbiórki odpadów dysponować samochodami ciężarowymi 
skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów, 

W zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych dysponować 
samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych. 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i/lub 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest: 

Kierować odpady komunalne odbierane od włascicieli nieruchomości oraz zbierane 
i transportowane z terenu Gminy Sulików do składowiska odpadów albo do przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje 
znajdują się możliwie najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują 
odpowiednia technikę i technologie. 

Prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizacje 
selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików”, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/267/06 z dnia 28.06.2006r. w sprawie przyjęcia 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików na lata 2005-2008 z perspektywa na lata 
2009-2012, 

Systematycznie wyposażyć nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

2.7.5 Wytyczne wynikaj ące Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2008-2013 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2013 przyjęty uchwałą NR XXI/161/08 z 
dnia 28 lipca 2008 roku przewiduje wśród zadań związanych z gospodarką odpadami 
rekultywacje składoiwka odpadów w latach 2009 i 2010 za łaczną kwotę 1,2 mln. złotych. 
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3 Potencjalne źródła finansowania przedsi ęwzięć 
Programu 

Źródła finansowania działań związanych z ochroną środowiska zaprezentowanych w 
niniejszym dokumencie to gównie: 

� Środki własne samorządów oraz podmiotów gospodarczych. 

� Budżet państwa. 

� Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

� Zagraniczna pomoc finansowa. 

� Fundusze Unii Europejskiej. 

� Kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). 

� Kredyty udzielane przez banki a w tym międzynarodowe instytucje finansowe.  

3.1 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

Fundusze ochrony środowiska działają na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi 
zmianami). Fundusze (narodowy i wojewódzkie) mają osobowość prawną i są odpowiednio 
państwowym funduszem celowym oraz wojewódzkimi funduszami celowymi. Prowadzą one 
samodzielną gospodarkę finansową w sposób zapewniający wykorzystanie środków 
pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną. Uzupełniają one fundusze gminne i powiatowe, które nie 
mają osobowości prawnej i z tego tytułu nie mogą udzielać pożyczek. 

Przychodami funduszy są głównie wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów 
szczególnych. 

Środki funduszy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów 
operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 
a także działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.  

 

3.1.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFO ŚiGW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą w 
Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska.  
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NFOŚiGW administruje również środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej 
przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce. Redystrybucja środków odbywa się w 
ramach następujących zagadnień: 

� 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. 
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu 

mogą być: 

� - jednostki samorządu terytorialnego, 

� - przedsiębiorstwa, 

� - instytucje i urzędy, 

� - szkoły wyższe i uczelnie, 

� - jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, 

� - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), 

� - administracja państwowa, 

� - osoby fizyczne. 
Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów 

przedsięwzięcia, za wyjątkiem przedsięwzięć, dofinansowywanych z nie podlegających 
zwrotowi środków zagranicznych a wielkość pożyczki na przedsięwzięcia finansowane 
wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu nie może być niższa niż 2 000 000 zł 
(z wyłączeniem pożyczek płatniczych i pożyczek z subfunduszy. 

Priorytetem działania NFOŚ jest dofinansowania przedsięwzięć realizowanych z 
udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków 
zagranicznych. 

 

3.1.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Wrocławiu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo 
przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
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Gospodarki Wodnej co roku określa listę zadań priorytetowych przewidzianych do 
dofinansowania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udziela dofinansowania w 
formie: pożyczek (w tym pożyczek pomostowych), dotacji i dopłat do oprocentowania 
kredytów. Wnioski o dofinansowanie można.  

Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2009 została sporządzona w 
oparciu o hierarchię celów wynikającą z Polityki Ekologicznej Państwa, Programu 
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, założeń do „Wspólnej Strategii działania 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009-2012” oraz ustawowych regulacji 
wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz. Priorytetowo traktowane 
będą zadania ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz zadania 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
których zakres odpowiada działalności statutowej Funduszu. 

Dziedziny ochrony środowiska zostały ujęte w „Liście przedsięwzięć priorytetowych.” 
w układzie hierarchicznym. 

1. W dziedzinie ochrony wód W pierwszej kolejności dofinansowywane będą 
przedsięwzięcia związane z realizacją „Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych” w tym: 

1.1 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mająca na celu 
osiągnięcie wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, 

1.2 budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych, 

1.3 budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe 
zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. 

2. W dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 

2.1. Realizacja gminnych, międzygminnych, powiatowych i wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych, w tym wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych i 
kompostowni oraz zamykania i rekultywacji składowisk odpadów. 

2.2. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu 
odpadów, a zwłaszcza odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektronicznego 
oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

2.3. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko, przemysł oraz 
wydobycie kopalin pospolitych i podstawowych. 

2.4. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych oraz 
odpadów przemysłowych. 

2.5. Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska spowodowanych wydobywaniem i 
przetwarzaniem kopalin. 

2.6. Rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz 
zapewniających ich minimalizację w procesach produkcyjnych. 

3. W dziedzinie ochrony powietrza 

3.1. Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania 
paliw i procesów technologicznych. 

3.2. Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach 
turystyczno-uzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich. 
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3.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy 
samochodowe. 

3.4. Racjonalizacja gospodarki energią. 

3.5. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw. 

4. W dziedzinie gospodarki wodnej 

4.1 Zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz wyższa skuteczność 
ochrony przeciwpowodziowej poprzez wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, 
programów małej retencji, działań administratorów cieków dotyczących budowy i 
modernizacji urządzeń ochronnych. 

4.2 Rozbudowa infrastruktury w zakresie budowy i rozbudowy ujęć wodnych oraz 
budowy systemów wodociągowych w ramach realizacji programów porządkowania 
gospodarki ściekowej na tych terenach w pierwszej kolejności w połączeniu z systemem 
kanalizacji. 

5. W dziedzinie leśnictwa 

5.1. Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych. 

5.2. Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa. 

5.3. Ochrona ekosystemów leśnych. 

5.4. Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ich ochrona przed innymi klęskami 
żywiołowymi. 

6. W dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu 

6.1. Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów chronionych, parków i terenów zielonych. 

6.2. Restytucja gatunków fauny i flory. 

6.3. Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi 
województwa (inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany 
ochrony, plany urządzeniowe lasów itp.). 

6.4. Działania promujące sieć NATURA 2000. 

7. W dziedzinie edukacji ekologicznej 

7.1. Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w regionalnych 
ośrodkach edukacji ekologicznej, szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych oraz w 
parkach narodowych i krajobrazowych. 

7.2. Realizacja programów edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji 
Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez bezpośrednie działania szkoleniowe, 
zwłaszcza działania praktyczne i propagandowe, wydawnictwa i prasę popularyzujące 
wiedzę ekologiczną, zakup sprzętu i materiałów dla działalności edukacyjnej, 
konferencje, seminaria, wystawy, konkursy, olimpiady, festiwale upowszechniające 
wiedzę i postawy ekologiczne. 

8. W dziedzinie ochrony przed hałasem 

Poprawa klimatu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem, a zwłaszcza 
hałasem komunikacyjnym. 

9. W pozostałych dziedzinach 

9.1. Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną. 
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9.2. Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów zarządzania 
środowiskowego. 

9.3. Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii. 

9.4. Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na 
środowisko. 

9.5. Zadania z zakresu monitoringu środowiska a zwłaszcza państwowego 
monitoringu środowiska. 

9.6. Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których 
występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 

9.7. Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe. 

9.8. Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego, bezpośrednio 

oddziaływujących na stan gleby, powietrza i wód, zwłaszcza na obszarach szczególnie 

chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, które uzyskały 

priorytet gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

9.9. Wdrażanie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, a 
w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 
obowiązanych do ponoszenia opłat. 

9.10. Zadania promujące zadania związane z tworzeniem, organizacją służb 
ochrony środowiska. 

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

Na podstawie art.414 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustala kryteria, które są 
stosowane przy ocenie i kwalifikacji przedsięwzięć do finansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu. 

Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i Województwa Dolnośląskiego. 

Kryterium ma charakter nadrzędny. 

1. Środki Wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań ochrony 
środowiska  i gospodarki wodnej zgodne ze „Strategią działania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na  lata 2005 – 
2008” i listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną przez Radę Nadzorczą 
Wojewódzkiego Funduszu. 

2. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu finansowane będą przede wszystkim 
przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja 
wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej 
związanych z członkostwem w Unii. 

 

I. Kryterium zasięgu oddziaływania. 
 Preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania. 
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II. Kryterium techniczno – ekonomiczne.  
1. W skład kryterium wchodzą: 

a) planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe ich 
uzyskania, 

b) nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność  
c) i materiałooszczędność, 
d) czas realizacji, 
e) przygotowanie zadania do realizacji, 
f) zabezpieczenie źródeł finansowania, 
g) dla wybranych zadań –  ryzyko finansowe oraz planowane koszty realizacji obiektów. 

2. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji , których wartość jednostkowa przekracza 
10 000 000 EURO, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 
elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 
analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 
technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 
zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 

 

III. Kryterium wymogów formalnych.   
1. Wymagane jest spełnienie przez wnioskodawcę wymogów formalnych wynikających  

z przepisów prawnych oraz z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek , udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków  
WFOŚiGW we Wrocławiu”, a w   szczególności: 

a) posiadanie uzgodnień,   pozwoleń   i  opinii   niezbędnych   do   rozpoczęcia  zadania, 
b) przeprowadzenie procedury zgodnej z ustawą prawo zamówień publicznych przez 

wnioskodawców, którzy z mocy przepisów prawa zobowiązani są do jej stosowania. 
Pozostali wnioskodawcy w tym również zwolnieni z mocy prawa ze stosowania 
ustawy prawo zamówień publicznych, składający wniosek  
o dofinansowanie, którego kwota przekracza wartość progową określoną w art. 4 
ustawy przedkładają oświadczenie, w którym wskazują podstawę wyłączenia spod 
stosowania przepisów prawa zamówień publicznych i dokonują wyboru wykonawców 
zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w formie przetargu pisemnego 
zgodnie z art. 70-72 ustawy Kodeks Cywilny. 

2. W przypadku udziału w zadaniu środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych 
środków pomocowych udzielanych na podstawie odrębnych umów międzynarodowych 
za nadrzędne uznaje się zasady tam obowiązujące. 

3. Dopuszcza się odstępstwo od powyższych wymogów formalnych w uzasadnionych 
przypadkach, a w szczególności przy zapobieganiu i usuwaniu skutków poważnych 
awarii, klęsk żywiołowych i innych ważnych interesach społecznych. 
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3.2 Zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fun dacje i 
programy pomocowe 

3.2.1 EkoFundusz 
Fundacja EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów 

dla zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części długu zagranicznego 
na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu przez Stany 
Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia). 

EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji, łącznie 
ponad 571mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010.  

Przyznane środki Fundacja przeznacza na dofinansowanie przedsięwzięć w pięciu 
dziedzinach uznanych jako priorytetowe: 

I. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz 
eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). 

Ochrona powietrza tzn.: 

- likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym 
ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki, 

- budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi, 

- budowa turbin gazowo - parowych (preferowane będą układy wykorzystujące 
biogaz, gaz odpadowy lub lokalne złoża gazu ziemnego), 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w 
miastach. 

II. Przywracanie czystości wód Morza Bałtyckiego oraz ochrona zasobów wody pitnej 
(ochrona wód). 

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w ramach 
Krajowego Programu Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w aglomeracjach o 
równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 - 100 tys., położonych w pasie nadmorskim o 
szerokości 50 km i w zlewniach: Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, rzek 
Przymorza, Wisły – poniżej ujścia Brdy, Odry – poniżej ujścia Warty, 

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
mających wpływ na jakość wody pitnej dla mieszkańców Warszawy i Krakowa, 

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji niezbędnych dla 
zachowania czystości jezior o dużej wartości przyrodniczej lub wód w obrębie parków 
narodowych i rezerwatów przyrody, 

- budowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na obszarach wybranych 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w strefach bardzo wysokiego zagrożenia 
określonych przez Państwowy Instytut Geologiczny, 

- budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków. 

 

III. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu). 

- oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło, 
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- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno - bytowym i 
w zakładach przemysłowych, 

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk 
odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów 
przemysłowych, 

- produkcja biopaliwa z rzepaku, 

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne), 

- wykorzystanie energii wiatru, 

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz 
z centralą geotermalną, 

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła), 

- promocja technologii ogniw paliwowych, 

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i z procesów spalania. 

 

IV. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb (gospodarka odpadami). 

- ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem, 

- ochrona cennych przyrodniczo obszarów wodno – błotnych, 

- czynna ochrona przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych, 

- ochrona obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, 

- budowa infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach narodowych, 

- dostosowanie składu gatunkowego lasu do siedlisk w parkach narodowych i w ich 
otulinach. 

 

V. Ochrona różnorodności biologicznej (ochrona przyrody). 

- organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców, 

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

- budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 

- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji 
powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”). 

W sektorach tych EkoFundusz wspiera jedynie projekty inwestycyjne a w dziedzinie 
ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. Tak więc Fundacja nie finansuje 
projektów z dziedziny edukacji ekologicznej.  

Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu ma wyłącznie formę bezzwrotnych dotacji. 
sięgającej nawet 60%. Projekty przyrodnicze w sektorze IV mogą otrzymać dotację w 
wysokości nie przekraczającej 80% kosztów projektu, a przebudowy drzewostanu w 
otulinach parków narodowych nie przekraczającą 50% kosztów projektu. Dotacja 
EkoFunduszu dla pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł. 

 



ZAŁACZNIK NR 1 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2009 – 2012 

 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 – 2016  

Załącznik nr 1 strona   125/132 

3.2.2 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Fina nsowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Mechanizmy te są bezzwrotnymi źródłami pomocy w dofinansowaniu rozwoju Polski. 

Całkowita pula środków finansowych dostępnych dla Polski w ramach obu 
mechanizmów wynosi ponad 533 mln euro z możliwością wykorzystania do 2009 roku. 
Głównym celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do 
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG dla 13 najuboższych państw Unii 
dostępne są środki wyasygnowane przez państwa EFTA – Islandię, Lichtenstein i Norwegię, 
natomiast w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla 10 najuboższych państw 
Unii dostępne są środki wyasygnowane przez Królestwo Norwegii. Pomoc ta stanowi 
rekompensatę krajów EFTA za umożliwienie im dostępu do rynku UE. 

Poziom dofinansowania  

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu 
Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 000 euro. Poziom 
dofinansowania zależy od źródeł finansowania po stronie polskiego beneficjenta. Jeśli 
projekt finansowany jest z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektu we współpracy z podmiotami prywatnymi, 
poziom współfinansowania z Mechanizmów Finansowych może wynieść maksymalnie do 
60% kosztów kwalifikowanych. 

Dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego został opracowany Program Operacyjny - 
dokument został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 roku ze zmianami 
z dnia 14 listopada 2006 roku Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 
EOG przekazują swoje środki finansowe na realizację projektów w ramach określonych 
obszarów priorytetowych. 

Obszary priorytetowe 

Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego są dostępne na realizację projektów w następujących sześciu 
obszarach priorytetowych: 

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i 
zarządzanie zasobami. 

3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i 
odnowa miast. 

4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, 
wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby 
publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych. 

5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. 

6. Badania naukowe. 

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania 
podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, 
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oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów 
priorytetowych: 

1) Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z 

Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa. 

2) Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych 

dla realizacji projektów inwestycyjnych. 

3)  Polityka regionalna i działania transgraniczne.  

4) Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire (dorobku prawnego 

UE - W 2008 r. całkowicie zakończono nabory na projekty w ramach tego 

priorytetu). 

3.3 Fundusze unijne 

W okresie programowania obejmującym lata 2008 - 2012 obowiązują następujące 
rozporządzenia regulujące zasady realizacji wspólnotowej polityki spójności: 

- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, 

- Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1784/1999, 

- Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999, 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające 
Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94. 

 

W latach 2007 - 2013 przewidywane są następujące etapy programowania: 

1. Rada, po przyjęciu rozporządzeń i w oparciu o propozycje Komisji Europejskiej 
przyjęła w dniu 6 października 2006 roku Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) 
będące podstawą działań rozwojowych podejmowanych w państwach członkowskich w 
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 

2. Na podstawie powyższych wytycznych Polska przygotowała dokument 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności (NSRO), który wyznacza priorytety 
polityki spójności w oparciu o SWW. 
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Dokument ten jest podstawą budowania, w ramach polityki spójności, 
poszczególnych Programów Operacyjnych. NSRO zawiera listę tych programów wraz z 
orientacyjną alokacją środków finansowych. 

Na bazie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, Polska 
opracowała Programy Operacyjne (PO), które precyzować będą priorytety w odniesieniu do 
najważniejszych działań. W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania, w latach 
2007 - 2013 KE proponuje rezygnację z obowiązku przygotowywania Uzupełnień Programów 
Operacyjnych. Programy Operacyjne będą dokumentami bardziej strategicznymi, mocniej 
skoncentrowanymi na poziomie priorytetów. PO będą zawierały szczegółowe systemy 
zarządzania środkami wspólnotowymi. 

Dokumentem nadrzędnym, stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii oraz 
programów rządowych i samorządowych jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK). 29 
listopada 2006 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju 2007 - 2015, 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013, a także Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko (scharakteryzowane w załączniku nr 3) 

Dokument Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawą dla NSRO, Krajowego 
Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich, Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz 
wynikających z nich programów operacyjnych. 

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy w zakresie ochrony 
środowiska poprzez Programy Operacyjne z Narodowej Strategii Ram Odniesienia (NSRO) 
oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z Krajowego Planu Strategicznego dla 
Obszarów Wiejskich według Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015. 

Aktualnie istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska w latach 
2007 - 2013 w ramach Programów Operacyjnych: 

- PO Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 

- Regionalny Program Operacyjny (RPO), 

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Głównymi źródłami finansowania mają być fundusze: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

- Fundusz Spójności (FS) - współfinansuje tylko duże projekty inwestycyjne (o 
budżecie nie mniejszym niż 10 mln euro), 

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

 

3.3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), przyjętego przez Radę Ministrów 29 listopada 
2006 roku dotyczy Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Głównym celem, 
określonym w ramach tej Osi, jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez 
zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów 
zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.  

Budżet  gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wynosi 1,430,3 mln euro 
(w tym 1,215,7 mln euro z FS). 

Cele szczegółowe priorytetu: 
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� redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału 
odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi 
metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze 
składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki 
odpadami,  

� zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu 
poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz 
brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. 

W ramach Osi priorytetowej wdrażane będą następujące regulacje wspólnotowe: 

� •dyrektywa Rady 91/689/EWG  dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, 

� •dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE  z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,  

� •dyrektywa 91/157/EWG  w sprawie baterii i akumulatorów zawierających 
niektóre substancje niebezpieczne, znowelizowana dyrektywą 98/101/WE  z 
dnia 22 grudnia 1998 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 
Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre 
substancje niebezpieczne, 

� •dyrektywa Rady 96/59/WE  z dnia 16 września 1996 roku w sprawie 
unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli 
(PCB/PCT), 

� •dyrektywa Rady 1999/31/WE  z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów, 

� •dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE  z dnia 4 grudnia 
2000 r. w sprawie spalania odpadów,  

� •dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE  z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów 

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania 
oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w 
tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych,  a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz 
rekultywacja terenów zdegradowanych. Rozwój selektywnego zbierania odpadów jest ściśle 
związany ze zwiększeniem udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi.  

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania 
odpadów (ZZO), które są podstawą gospodarki odpadami. Zakłady zagospodarowania 
odpadów powinny mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania 
odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać 
w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.  ZZO powinny zapewniać co 
najmniej następujący zakres usług: 

� instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub 
termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości 
z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych, jako opcja najmniej preferowana, 
kompostowanie odpadów zielonych, 

� sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie (opcjonalnie), 
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� zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

� zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(opcjonalnie).  

Ponadto wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie: 

� punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności 
odpadów niebezpiecznych, 

� składowisk (wyłącznie jako element zakładu zagospodarowania odpadów), 

� instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w 
tym recyklingu, 

� instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych,  

� instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem 
energii, 

� instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż 
składowanie. 

Projekty wskazane powyżej będą zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane 
z zarządzaniem odpadami. 

 

3.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolno śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO) 

Regionalny Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 (RPO WD) został formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) w dniu 
4 września 2007 r. Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
Uchwałą Nr 748/III/07 z dnia 25 września 2007 r. 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
(RPO WD) jest podstawą realizacji strategicznych przedsięwzięć przygotowanych przez 
dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne, 
możliwych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Realizowane zadania będą zmierzać do zmniejszenia dysproporcji ekonomicznych, 
społecznych i terytorialnych w regionie. 

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007- 2013 zmierzają do podniesienia poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz 
poprawy konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 
Zostały one ustalane zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. 
oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 
Jednocześnie zapisy RPO WD są zgodne z treścią rozporządzeń Rady i Parlamentu 
Europejskiego dotyczących funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 oraz uwzględniają 
potrzebę zdynamizowania realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Obszary interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazane 
w Rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1080/2006 oraz odpowiadające 
poszczególnym potrzebom regionu, zostały ujęte w RPO WD w ramach dziesięciu osi 
priorytetowych. 

Realizowane osie priorytetowe  obejmują: 
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1. stymulowanie i propagowanie regionalnej przedsiębiorczości i innowacyjności 

oraz zwiększanie zdolności w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego 

(Priorytet „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”), 

2. poprawę dostępu do usług informatycznych (Priorytet „Społeczeństwo 

informacyjne”), 

3. inwestycje i rozwój transportu, w tym usprawnianie połączeń drogowych, 

kolejowych, oraz promocję transportu ekologicznego (Priorytet „Transport”), 

4. inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz 

zapobieganiem zagrożeniom naturalnym i technologicznym (Priorytet 

„Środowiskom i bezpieczeństwo ekologiczne”), 

5. bezpieczeństwo dostaw energii oraz rozwój produkcji energii odnawialnych 

(Priorytet „Energia”), 

6. promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej 

turystyki oraz podnoszenie rangi kultury regionu poprzez jej promowanie, rozwój 

infrastruktury kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Priorytet 

„Turystyka i Kultura”), 

7. zwiększenie dostępności i atrakcyjności edukacji i wyrównywanie szans 

społecznych poprzez inwestycje (Priorytet „Edukacja”), 

8. poprawę i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia (Priorytet „Zdrowie”), 

9. zrównoważony rozwój obszarów miejskich (Priorytet „Miasta”), 

10. w ramach RPO WD będzie także realizowany priorytet „Pomoc Techniczna”, 

który ma na celu podniesienie zdolności absorpcyjnych środków funduszy 

strukturalnych w ramach Programu oraz zapewnienie jego sprawnej i efektywnej 

realizacji. 
 

3.3.3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzonego na mocy 
Rozporządzenia Rady 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Zasady 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone w Rozporządzeniu Rady 1698/2005 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW. Według tego 
rozporządzenia każdy kraj członkowski musi opracować Krajowy Plan Strategiczny dla 
Obszarów Wiejskich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 1 sierpnia 2006 roku Rada 
Ministrów przyjęła projekt PROW 2007 – 2013, a w dniu 24 lipca 2007r. na posiedzeniu 
Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej został zaakceptowany. 

Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, przed jakimi stoją obszary wiejskie, 
wyznaczono główne cele nowej polityki PROW: 

Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich 
restrukturyzację. 
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Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną 
gospodarkę ziemią. 

Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji 
działalności gospodarczej. 

Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa obejmująca 
odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich: 

� oś priorytetowa 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i 

leśnego 

� oś priorytetowa 2 (środowiskowa): poprawa stanu środowiska naturalnego i 

obszarów wiejskich 

� oś priorytetowa 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i 

różnicowanie gospodarki wiejskiej 

� oś priorytetowa 4 Leader: dodatkowo wyodrębniono tzw. inicjatywę LEADER w 

celu wzmocnienia inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji 

społeczności obszarów wiejskich. Inicjatywa LEADER tworzy oś priorytetową 4, której 

zakres realizacji powinien głównie bazować na działaniach zdefiniowanych w ramach 

poszczególnych 3 osi priorytetowych, przede wszystkim umożliwiającym realizowanie i 

wdrażanie celów Osi III. 
 

 

3.3.4 LIFE+ 
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się 

wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym 
celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 
realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 
problemów dotyczących ochrony przyrody. 

LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są 
projekty w zakresie: 

� wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony 

priorytetowych siedlisk i gatunków  

� ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych 

rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania 

polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami  

� działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania 

świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania 

pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk. 
Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości 

projektu. Nabór wniosków odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem Ministerstwa 
Środowiska, natomiast ocena i wybór projektów do realizacji następować będzie na poziome 
Komisji Europejskiej. 
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Minimalna wartość zgłaszanych projektów nie powinna być mniejsza niż 300 tys. zł., 
wartość maksymalna ograniczona jest roczną krajową alokacją, ca 10 mln. euro. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki, podmioty, instytucje publiczne i 
prywatne. 

Nabór wniosków odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem Ministerstwa 
Środowiska, natomiast ocena i wybór projektów do realizacji następować będzie na poziome 
Komisji Europejskiej. 

3.4 Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest jednym z kilkudziesięciu banków komercyjnych, 
działających na polskim rynku, ale jedynym specjalizującym się w finansowaniu ochrony 
środowiska co powoduje, że jest jednym z filarów systemu finansowania ochrony środowiska 
w Polsce 

Aktualnie w ofercie Banku jest około 30 produktów, które wiążą się z jego 
proekologiczną misją. 

Bank Ochrony Środowiska proponuje w tej formule nisko oprocentowane kredyty na: 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz budowę składowisk przystosowanych 
do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i wodociągów w technologii rur bezazbestowych 
w miejsce wodociągów z rur azbestowych, 

- ograniczenie emisji spalin z pojazdów komunikacji zbiorowej, 

- uszczelnianie i hermetyzację przeładunku i dystrybucji paliw, 

- budowę ścieżek rowerowych, 

- ograniczenie hałasu (wyciszanie stacjonarnych źródeł, budowa ekranów 
dźwiękochłonnych przy istniejących trasach komunikacyjnych), 

- termomodernizację budynków, 

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej, w tym modernizację oświetlenia, 

- budowę i modernizację systemów ciepłowniczych, 

- zadania z zakresu czystszej produkcji. 

 

 

 


