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1 Wprowadzenie 
Gmina Pawłowice to teren o charakterze rolniczo-przemysłowym z największym zakładem 

przemysłowym, jakim jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” jako jedna z kopalń Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej. Pozostałe zakłady już nie są tak znaczące dla gospodarki tak regionu jak i 

województwa śląskiego. Gmina Pawłowice to region w zasadzie w 80% niezalesiony, oferujący wiele 

walorów turystycznych (np.: szlaki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, stawy rybackie) jak i 

przyrodniczych, które stanowią magnes dla przyjezdnych.  

Ważnym elementem wspierającym rozwój gospodarczy gminy jest rozwój usług, handlu, rzemiosła  

w sektorze prywatnym. Dobre położenie gminy oraz niewykorzystany do końca potencjał gospodarczy 

może przyciągnąć inwestorów. Dbałość o stan naturalnego środowiska naturalnego oraz dalsza 

promocja zachowań proekologicznych mieszkańców stanowią jedną ważną gałąź w rozwoju gminy. 

Niniejszy plan gospodarki odpadami dla Pawłowic powstał na bazie następujących aktów prawnych: 

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póz. zm), która w 

rozdziale III art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620), które ustala zakres i sposób wykonywania w/w 

dokumentu, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 332 i 333) 

oraz dokumentów: 

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu pszczyńskiego, 

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowice, 

- Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowice, 

- Studium Wykonalności dla zadania: rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej gminy 

Pawłowice. 

Przytoczone dokumenty są zgodne z polityką ekologiczną państwa oraz uwzględniają zapisy  

w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jednocześnie niniejszy 

plan obejmując okres 2006-2009 z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej do roku 2015, co 

pozwala gminie zaplanować tak gospodarkę odpadami, aby wykonać określone zadania w celu 

osiągnięcia zamierzonych celów. 

Zgodnie z polskim prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań 

przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: 

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów,  

- obowiązki wytwórców i posiadaczy — sposoby realizacji, 
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- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem), 

- sposoby postępowania z odpadami biodegradowalnymi. 

Projekt podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Sprawozdanie  

z realizacji planu gospodarki odpadami jest składane, co 2 lata radzie Gminy sprawozdanie  

z realizacji planu gospodarki odpadami. Odpowiedzialnym za tworzenie sprawozdań z realizacji oraz 

aktualizację planu jest Wójt Gminy. 

1.1 Ogólne zasady ochrony środowiska 

Niezbędnym warunkiem wprowadzenia proekologicznego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie danej jednostki administracyjnej jest opracowanie planu gospodarki 

odpadami. Ogólne zasady ochrony środowiska, jakie winny być przestrzegane w gospodarce 

odpadami, wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska. Są to zasady: 

- kompleksowego podejścia do ochrony środowiska jako całości - ochrona jednego lub kilku elementów 

przyrodniczych środowiska nie może odbywać się kosztem innego lub innych, 

- zapobiegania, polegająca na tym, że ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać 

na środowisko, ma obowiązek zapobiegania temu oddziaływaniu,  

- przezorności, tj. podejmujący działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest 

jeszcze rozpoznane, ma obowiązek, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki 

zapobiegawcze, 

- kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia 

tych szkód, a także ten, kto może powodować szkody w środowisku, ponosi koszty zapobiegania tym 

szkodom, w szczególności zanieczyszczeniu środowiska, 

- dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie 

Prawo ochrony środowiska, 

- uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podczas opracowywania 

polityk, strategii, planów, programów i projektów, a także w działalności inwestycyjnej, 

- prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony 

środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, na zasadach określonych  

w ustawie Prawo ochrony środowiska, 

- decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna, 

- podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są obowiązane do stosowania 

metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym 

dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia równoważności jej 

wyników. 

Z ustawy o odpadach wynikają następujące zasady: 

- przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami, tj. w pierwszej kolejności zapobieganie 

wytwarzaniu, następnie minimalizacja ich ilości i szkodliwości, odzysk (w tym recykling), 
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unieszkodliwianie, w tym w ostateczności składowanie, 

- bliskości – odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w 
miejscu wytworzenia, a jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę, 

powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwione, 

- rozszerzona odpowiedzialność producenta – nie tylko za odpady wytworzone w procesie 

produkcyjnym, ale także za odpady powstające podczas użytkowania oraz po zużyciu produktów.  

Polska jako kraj będący w UE jest zobowiązana do utworzenia i utrzymania zintegrowanej  

i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających 

wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  

i osadami ściekowymi należy dążyć do utworzenia w każdym powiecie, ze wskazaniem na gminy 

podstawowej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, pozostawiając 

jedynie specyficzne zagadnienia do rozwiązania w szerszej skali (na poziomie międzypowiatowym, 

wojewódzkim lub krajowym) – np. w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych lub odzysku energii 

zawartej w odpadach w procesach ich współspalania. 

1.2 Przedmiot, cel i zakres 

Przedmiotem jest sporządzenie „Planu gospodarki odpadami gminy Pawłowice” wraz z aktualizacją 

stanowiącego część programu ochrony środowiska. Plan gminny gospodarki odpadami jest tworzony w 

trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

Celem niniejszego planu jest: 

- opracowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami w gminie Pawłowice sformułowanej w postaci 

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz 

wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku  

i unieszkodliwiania, 

- określenie optymalnego sposobu realizacji przez gminę zadań związanych z gospodarką odpadami 

oraz wskazanie instrumentów ich realizacji, 

- spełnienie wymogów prawnych wynikających z art. 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

(Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami), oraz planów wyższego szczebla to jest: 

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.  

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami jest określony w: 

- art. 15 – ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, 

-  § 4 i 5 oraz § 6.2 – rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami, 

- § 1 pkt. 3 – rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, 
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Tabela  1.1 Zakres PGO dla gminy Pawłowice 

Lp. 

Określenie zawartości PGO dla gminy wg  

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) 

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami(Dz. U. Nr 46, 
poz. 332 i 333) 

odnośniki do punktów 
niniejszego opracowania, 

w których zawarte są 
wymienione informacje 

1. Aktualny stan gospodarki odpadami w tym: 

 a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 

 b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 

 c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania 

 d) istniejące systemy zbierania odpadów 

 e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów 

 f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
oraz unieszkodliwiania odpadów 

Rozdz.  3 /określono dla 
każdej grupy odpadów/ 

Z uwzględnieniem podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest 
sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności: 

 - położenie geograficzne, Rozdz.  2.1.1str. 14 

 - sytuacje demograficzną, Rozdz.  2.3 str. 25 

 - sytuacje gospodarczą, Rozdz.  2.3.3str. 27 

 - warunki glebowe Rozdz.  2.1.1str. 14 

 - warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne Rozdz.  2.1.4 str. 15 

2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w tym również wynikające ze 
zmian demograficznych i gospodarczych 

Rozdz.  3.1.4str. 46 

Rozdz.  3.2.3 str. 75 

3. Cele w zakresie gospodarki odpadami wraz z podaniem terminów ich osiągania  

4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w tym: 

 a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 

 b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów im ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko 

 c) działania wspierające prawidłowe postępowania z odpadami w zakresie zbiórki, 
transportu, oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych 

 d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów 

Rozdz.  3 / określono dla 
każdej grupy odpadów/ 

5.  
Projektowany system gospodarki odpadami w szczególności gospodarki odpadami 
komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów 

Rozdz.  3 /określono dla 
każdej grupy odpadów/ 

6. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich 
realizację 

7. Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych 
celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł 

Rozdz.  7 str. 105 

8. 
System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki 
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości 

Rozdz.  8 str. 124 

Ponadto, zgodnie z ww. rozporządzeniem sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje 
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Lp. 

Określenie zawartości PGO dla gminy wg  

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) 

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami(Dz. U. Nr 46, 
poz. 332 i 333) 

odnośniki do punktów 
niniejszego opracowania, 

w których zawarte są 
wymienione informacje 

1. 

zaplanowanie procesu, wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami, 
złożonego z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz 
wiedzę na temat istniejących systemów gospodarki odpadami i wariantowych rozwiązań 
technicznych dotyczących gospodarki odpadami (poza opracowaniem), 

— 

2. ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami, — 

3. zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest 
sporządzany plan gospodarki odpadami, w tym określenie: Rozdz.  2 str. 14 

 
a) położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany plan gospodarki 
odpadami, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności 
powiaty, gminy, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),  

Rozdz.  2.1.1 str. 14 

Rozdz. 2.1.2 str. 15 

 

b) demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o wielkości i 
rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i 
wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, 
obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień;  

Rozdz.  2.3 str. 25 

 
c) danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o 
liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem 
wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców; 

Rozdz.  2.3.3str. 27 

4. określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami; Rozdz.  3 

5. ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami; Rozdz.  3 /określono dla 
każdej grupy odpadów/ 

6. wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań Rozdz.  3.1.5 str. 57 

7. wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami; Rozdz.  3.1.5 str. 57 

8. ustalenie krótkoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co 
najmniej 4 lat Rozdz.  3.3.4.1 str.83 

9. ustalenie długoterminowego planu działań obejmującego okres 8 lat; Rozdz.  3.3.4.2 str. 83 

10. 
przygotowanie, w przypadku planów wojewódzkich, prognozy oddziaływania projektu 
planu na środowisko, a w przypadku planów powiatowych i gminnych - 
przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko; 

Rozdz.  5 str. 101 

11. opracowanie projektu planu gospodarki odpadami, — 

12. przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania, — 

13. uchwalenie planu. — 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2003 (Dz.U. nr 66 poz. 620) , sporządzanie 

gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym (nie 

rzadziej, niż co 4 lata). 

1.3 Podstawa prawna 
Bezpośrednią podstawą do opracowania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie 

województwa śląskiego stanowią zapisy przyjęte: 

- uchwałą Nr II/I 1/1/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w postaci 
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Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego, 

- wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami powołanego Uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M. P. z 2003 r. nr 11, poz. 

159). 

Natomiast regulacje prawne związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami 

realizowane są przez następujące akty prawne: 

USTAWY: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. nr 132, 

poz.622 z późn. zm.), w tym wynikającymi z ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. oraz o zmianie 

ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2003 nr 7, poz.78), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z 

późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 18 maja 2003r.o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

Nr 11, poz.97) 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 33, 

poz. 291) 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84), 

- Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 

142, poz. 1187) 

- Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 189, poz.1852) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 

3, poz. 20)  

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. nr 10, poz. 72) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 110, poz. 

1190 z póź, zm.), 

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy  

o odpadach ( Dz. U. Nr 90, poz. 758), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), 
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ROZPORZĄDZENIA: 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia 

zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych (Dz. U. nr 

86, poz.. 393), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania 

informacji o środowisku (Dz. U. nr 176, poz. 1453), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

nr 112, poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż 

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

przekształcenie (Dz. U. Nr 18, poz.176 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 

niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz.686) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 

które mogą być składowane w sposób nieselektywny. (Dz. U. Nr 194, poz.1595) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych 

i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz.103) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.  

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 

prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16, poz.154) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu 

informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i 

wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. nr 152, poz. 

1740), 

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu 

dostępu do wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. nr 152, 

poz. 1737), 

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

ściekowych (Dz. U. nr 134, poz. 1140 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 104, poz. 982). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 

gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 46, poz. 332,333). 
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2 Diagnoza stanu środowiska w gminie Pawłowice 

2.1 Warunki naturalne i stan środowiska 

2.1.1 Położenie geograficzne i morfologia terenu 
Gmina Pawłowice położona jest na Wyżynie Śląskiej, a dokładniej w południowo - wschodniej części Kotliny 

Raciborsko – Oświęcimskiej, którą reprezentują utwory mioceńskie tj.: utwory piaszczyste, ilaste oraz iły 

margliste z wkładami piasków. Terytorium Gminy rozciąga się między 18o37´ a 18o46´ długości geograficznej 

wschodniej oraz między 49o53´ a 50o01´ szerokości geograficznej północnej. 

Najwyższe miejsce w Gminie znajduje się w ¾ drogi od kościoła krzyżowickiego do Kolonii Boryńskiej  

i wynosi 285m n.p.m. Natomiast najniższy punkt , 233 m npm występuje w Pielgrzymowicach w dolinie 

Pielgrzymówki przy granicy z Zebrzydowicami. Zasadniczymi utworami geologicznymi są osady 

karbońskie, na których zalega trzeciorzęd i czwartorzęd. Głównym bogactwem jest węgiel kamienny. 

 

 

Mapa  2.1 Położenie gminy Pawłowice 

 

Gmina Pawłowice położona jest w południowej części Górnego Śląska, w południowo-zachodniej części 

powiatu pszczyńskiego, obejmująca swym zasięgiem sołectwa: Pawłowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, 

Golasowice, Pniówek, Warszowice i Krzyżowice.  
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Gmina graniczy: 

- od zachodu z powiatem grodzkim Jastrzębie Zdrój,  

- od północy z powiatem grodzkim Żory,  

- od wschodu z Gminą Suszec i Pszczyna  

- od południa z Gminami Strumień oraz Zebrzydowice (pow. Cieszyn).  

Bliskość gminy z granicą Republiki Czeskiej / przejścia graniczne w Cieszynie, Zebrzydowicach  

i Chałupkach/, to dogodne warunki tak geograficzne jak i komunikacyjne. 

Przez teren Gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 933 /Wodzisław Śląski – Jastrzębie Zdrój –

Pszczyna - Oświęcim/ i 938 /Pawłowice - Cieszyn/ oraz krajowa nr 81 / Katowice – Wisła/. Drogi 

kolejowe przebiegające przez gminę są wykorzystywane obecnie wyłącznie do przewozów 

towarowych. 

2.1.2 Przynależność administracyjna 
Gmina Pawłowice należy do powiatu pszczyńskiego w województwie śląskim. 

2.1.3 Warunki klimatyczne(1) 
Gmina Pawłowice leży na styku stref klimatycznych: częstochowsko - kieleckiej oraz podsudeckiej  

i podkarpackiej. Istnieją tu specyficzne warunki klimatyczne odbiegające od średnich charakteryzujących 

podobne rejony. Na wytworzenie takiego specyficznego mikroklimatu wpływa duża liczba stawów na 

terytorium gminy, zbiornik goczałkowicki znajdujący się w niewielkiej odległości oraz Brama Morawska. 

Lasy i tereny zasobne w stawy wchłaniają dużo wilgoci, co w miesiącach letnich przy wysokich 

temperaturach powoduje powstanie dusznego powietrza, a przy chłodniejszej pogodzie prowadzi do 

powstania mgieł. Średnia roczna temperatura na obszarze gminy wynosi od +70 do +180 C. 

Średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu - w lipcu - wynosi +170 - +180 C. W najzimniejszym 

miesiącu - w styczniu - średnia temperatura wynosi - 20do+30 C. Średnia wysokość opadów wynosi 800 - 

900 mm, przy czym półrocze letnie skupia 65% opadów. Wilgotność powietrza jest najmniejsza w kwietniu i 

w maju, a największa w listopadzie i w grudniu. Obszar Gminy Pawłowice oraz przyległe tereny znajdują 

się w strefie wiatrów słabych i bardzo słabych. W ciągu roku przeważają wiatry z kierunku północno 

zachodniego. Okres wegetacyjny na obszarze gminy trwa 210 - 230 dni. Liczba dni z przymrozkami wynosi 

80 - 100 dni, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 - 80 dni w roku. 

2.1.4 Hydrografia 
Zasadniczymi utworami geologicznymi, w obrębie których zlokalizowane są poziomy wodonośne na 

terenie gminy są utwory: 

- czwartorzędowe – to głównie holoceńskie utwory rzeczne i plejstoceńskie związane z akumulacją 

lodowcową. W spągu warstw czwartorzędowych zalegają gliny morenowe, przewarstwione 

seriami pasków z wkładami żwirów (piaski fluwioglacjalne). W stropie czawartorzędu występują 

piaski drobno i średnioziarniste z przewarstwieniami glin i pyłów. Miąższość czwartorzędu wynosi 
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od 10-40 m. W miejscach obniżeń starszego podłoża mogą występować warstwy z przewagą 

żwirów. 

- trzeciorzędowe mioceńskie – to głównie iły pylaste, szare, margliste, przeważnie o strukturze zwartej  

z przewarstwieniami piasków, lokalnie żwirów i zlepieńców tworzących warstwy przepuszczalne  

o zróżnicowanej przepuszczalności. Utwory trzeciorzędowe położone są bezpośrednio na karbonie, 

mają miąższość ok. 40-100 m, a w rejonach synklinalnych do ok. 230 m.  

Wspomniane poziomy wód mają wpływ na tworzenie się wód powierzchniowych i poziemnych,  

o których mowa w następnych punktach. 

2.1.4.1 Właściwości retencyjne terenów położonych wokół gminy 
Z uwagi na fakt, iż teren gminy 8,5% pokrywają lasy oraz dość duża ilość zbiorników powierzchniowych 

właściwości retencyjne tego obszaru są istotne. Lasy te odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu 

się stosunków wodnych. Zmniejszają wezbrania powodziowe i opóźniają odpływ wód z wiosennych 

roztopów oraz gwałtownych opadów letnich, wskutek swych właściwości retencyjnych (tzn. zdolności 

wchłaniania i magazynowania wody) oraz z powodu osłaniania powierzchni śniegu w czasie wiosennych 

roztopów i szybszego odmarzania gleby. Warstwa drzew w zbiorowiskach leśnych wychwytuje także formy 

wilgoci atmosferycznej zwane osadami poziomymi (mgła, szron, okiść, szadź). Wielkość tych osadów 

może w niektórych warunkach przekraczać wielkość opadów. Zwarta roślinność zielna utrudnia spływ 

powierzchniowy oraz magazynuje ogromne ilości wody w swych tkankach. Na przykład 1 m2 pokrywy 

mszystej, ważącej w normalnym stanie 1 kg, zatrzymuje po deszczu około 5 kg wody. Gleba leśna 

przerośnięta korzeniami roślin i spulchniona przez liczne organizmy zwierzęce jest w stanie wchłonąć około 

74% wody w stosunku do swej wagi w stanie suchym.  

Dość liczne stawy pochodzenia tak naturalnego jak i antropologicznego, stanowią naturalne ujście wód 

opadowych. Z tych względów rola retencyjna lasów i zbiorników wodnych położonych na terenie gminy 

Pawłowice jest ogromna. Na bardzo nierównomierny odpływ wód deszczowych z niezalesionych zlewni 

Pszczynki, Pielgrzymówki mają poważny wpływ wspomniane zbiorniki retencyjne. Chronią one okoliczne 

tereny przed ewentualnymi podtopieniami.  

W zlewni zalesionej w 60% stosunek przeciętnych przepływów minimalnych do maksymalnych wynosi 

1:155, a w zlewni zalesionej tylko w 20% - 1:410(2). Nasiąkliwość gleby leśnej jest około 8 razy większa  

w porównaniu z glebą pól uprawnych. Największe zdolności retencyjne mają naturalne starodrzewy 

liściaste, zatrzymujące około 3-4 razy więcej wody niż lasy iglaste. W warunkach klimatycznych Polski, 

gdzie natężenie deszczu większe od 1,1 mm/min trwa zaledwie 1-2 minuty, zbiorowiska lasów liściastych  

i mieszanych całkowicie eliminują spływ powierzchniowy w okresie wegetacyjnym, gdy runo jest rozwinięte. 

2.1.4.2 Wody powierzchniowe 
Przez terytorium Gminy Pawłowice przebiega granica działów wodnych Odry i Wisły. Południowa część 

gminy należy do zlewiska Odry, a północna do zlewiska Wisły. Powierzchniowa sieć hydrograficzna terenu 

gminy Pawłowice jest stosunkowo dobrze rozwinięta z uwagi na wododziałowe położenie gminy. 

                                                                                                                                                                      
1 Portal internetowy Gminy Pawłowice – http.://www.pawłowice.pl 
2 Irena Dynowska i Maciej Maciejewski „Dorzecze górnej Wisły” 
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Większość wód płynących na obszarze gminy to małe strumyki i rzeczki nizinne ubogie w wodę. Jako 

dopływy Wisły spotykamy tutaj: Pszczynkę z Dębinką i Młynką Do zlewiska Odry należą na tym obszarze: 

Pielgrzymówka z Jelonkiem. Południowy rejon Gminy (głównie Pielgrzymowice) cechuje silniejsza erozja  

i w związku z tym te okolice mają ciekawsze ukształtowanie powierzchni i są bardziej atrakcyjne widokowo. 

Dla niektórych z nich poniżej przedstawiono najważniejsze dane hydrologiczne:  

1) Rzeka Pszczynka, przebiega przez sołectwa Warszowice i Krzyżowice. Ponadto rzeka 

Pszczynka jest lewostronnym dopływem Wisły. 

a. Dane charakterystyczne rzeki: — długość 45,8 km, 

— powierzchnia całkowita zlewni 368,3 km2 

2)  Rzeka Pawłówka będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Pszczynki, która uchodzi do Wisły. W rejonie 

rzeki Pawłówka występują Staw Farski i Staw Żabka. 

a. Dane charakterystyczne rzeki:  — długość około 6,0 km, 

3) Rzeka Pielgrzymówka, będący prawobrzeżnym dopływem rzeki Piotrówki, uchodzącej do Olzy a później 

do Odry. Na terenie zlewni rzeki Pielrzymówka znajduje się duża liczba stawów rybackich. 

a. Dane charakterystyczne rzeki: — długość ok. 9,6 km,  

— powierzchnia całkowita zlewni 59,8 km2 

Najświeższe badania monitoringu głównych cieków wodnych jakie występują na terenach Gminy 

Pawłowice obejmują lata 2003-2004. Brak jest dostępnych badań za lata 2005-2006. 

Tabela  2.1 Wyniki badań rzeki Pszczynki w latach 2003 i 2004 w punkcie kontrolnym 
znajdującym się w Warszowicach w pobliżu mostu na drodze DK 81. 

1) klasa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 
1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi 

2) klasa czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. nr 32, poz.284)  

 
 
Wody rzeki Pszczynki w poprzednich latach prowadziły wody zasolone z kopalń głównie z rejonów 

miasta Jastrzębia Zdroju. W 2004 roku na bazie istniejących rurociągów przesyłowych wody zasolonej 

uruchomiono kolektor Olza. Wykonany kolektor zbiera wszystkie wody zasolone z kopalń 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tym z KWK „Pniówek” i przesyła je do miejscowości Olza gdzie 

następuje jej zrzut do rzeki Odry tak aby nie przekroczyć zanieczyszczeń normowych płynącej wody. 

 

Wartość średnia Klasyfikacja ogólna 
Nazwa punktu pomiarowego Wskaźniki  Jednostka 

Rok 2003 Rok 2004 Rok 2003 Rok 2004 

Tlen rozp. mg O2/l 6,15 6,21 

BZT5 mg O2/l 8,16 8,87 

Zawiesina og. mg/l 30,5 61,08 

Fosforany mg PO4/l 1,66 1,34 

Fosfor og. mg P/l 1,03 1,15 

Miano Coli ml/bakt. 0,141 - 

Pszczynka powyżej  

ujścia Pawłówki  

(most na drodze DK 81) 

Og.lb.b.coli n/100ml - 151800 

non1) V2) 
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W 2003 roku badany dopływy Piotrówka z Pielgrzymówką według klasyfikacji ogólnej prowadziły wody 

nie odpowiadające normom. 

Podobnie przedstawiała się klasyfikacja w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O tak złym stanie 

cieków zadecydowały głównie: zawiesina ogólna, związki organiczne, związki biogenne. Pod 

względem sanitarnym Pielgrzymówka prowadziła wody II klasy czystości.  

W 2004 roku Pielgrzymówka zgodnie z klasyfikacją ogólną prowadziła wody nie odpowiadające 

normom.  

 

Tabela  2.2 Wyniki badań rzeki Pielgrzymówki w latach 2003 i 2004 w punkcie kontrolnym 
znajdującym się w Zebrzydowicach przy ujściu do Piotrówki. 

1) klasa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki 
wprowadzane do wód i ziemi 

2) klasa czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. nr 32, poz.284)  

 
 
 
W związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji wód powierzchniowych trudno porównać 

dokładniej lata poprzednie pod względem zanieczyszczeń wód z rokiem 2004. Zmiany wprowadziły 

inne normy badań pod względem wskaźników oraz ich jednostek obliczeniowych. 

2.1.4.3 Zbiorniki wodne 
Teren gminy obfituje w stawy hodowlane i zbiorniki retencyjne, obejmujące około 280 ha lustra wody. 

Występują one głównie w Pielgrzymowicach, Golasowicach, Warszowicach i Pawłowicach. Ponadto 

na terenie Gminy występują rozlewiska wodne pochodzenia antropogenicznego, powstałe wskutek 

eksploatacji wyrobisk pogórniczych KWK „Pniówek” oraz zapadlisk dawnych terenów eksploatacji 

węgla kamiennego. 

2.1.4.4 Wody podziemne 
Prócz wód powierzchniowych, na terenie gminy Pawłowice występują wody podziemne o charakterze 

zwietrzelinowym, zasilane wodami gruntowymi najpłytszego, czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego wykształconego w piaskach drobno i średnioziarnistych oraz żwirach. Wody te nie 

tworzą, ani też nie należą do któregokolwiek z wymienionych głównych zbiorników wód podziemnych 

Wartość średnia Klasyfikacja ogólna 
Nazwa punktu pomiarowego Wskaźniki  Jednostka 

Rok 2003 Rok 2004 Rok 2003 Rok 2004 

Tlen rozp. mg O2/l - - 

BZT5 mg O2/l 6,83 5,48 

Zawiesina og. mg/l 44,3 56,75 

Fosforany mg PO4/l - - 

Fosfor og. mg P/l 0,233 - 

Miano Coli ml/bakt. 1,7 - 

Pielgrzymówka 
 ujście do Piotrówki 

Og.lb.b.coli n/100ml - 14750 

non1) IV2) 
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(GZWP), które są ujęte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów(3), dotyczącego wykazu 

zbiorników wód podziemnych.  

Najbliższy GZWP to zbiornik Rybnik nr 345-Q, z punktem monitoringu regionalnego nr 63 położonego w 

miejscowości Ogrodzona.  

W 1998 roku została opracowana dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby wód 

podziemnych dla obszaru górniczego KWK „Pniówek”, stanowiącego około 38% powierzchni Gminy 

Pawłowice. Z dokumentacji wynika, iż obszar ten należy do przedkarpacko – śląskiego podregionu 

hydrogeologicznego, a warunki związane z wodami podziemnymi opisywanego rejonu, pozostają w 

ścisłym związku z jego budową geologiczną. 

W związku z powyższym można wydzielić trzy zasadnicze piętra wodonośne, związane z 

przepuszczalnymi utworami poszczególnych serii stratygraficznych: czwartorzędu, trzeciorzędu i karbonu. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na całym omawianym obszarze. Wyróżnia się tu 

dwie warstwy wodonośne: pierwszą – w obrębie plejstoceńskich osadów wodno – lodowcowych, 

wykształconych jako piaski lub żwiry oraz drugą warstwę wodonośną – wykształconą w postaci piasków i 

żwirów, znajdujących się w obrębie holoceńskich osadów rzeczno – zastoiskowych. Czwartorzędowy 

poziom wodonośny charakteryzuje się znacznym rozprzestrzenieniem, a jego miąższość waha się 

zazwyczaj od 5 m do 20 m, niekiedy osiągając ponad 50 m. Stanowi on zasobny zbiornik wód 

czwartorzędowych, zasilany infiltrującymi – przez słabo przepuszczalne gliny pylaste – wodami opadowymi 

i powierzchniowymi. 

Poziomy wodonośne, zlokalizowane w obrębie ilastych utworów trzeciorzędowych, związane są z 

miejscowym występowaniem piasków drobnoziarnistych i pylastych, występujących najczęściej w postaci 

soczewek lub warstw o niewielkim zasięgu poziomym. 

Wody występujące w tych utworach są wodami subartyzejskimi, o zwierciadle stabilizującym się na 

różnych głębokościach, co świadczy o braku połączeń hydraulicznych pomiędzy poszczególnymi 

zawodnionymi warstwami. Są to głównie wody reliktowe, a ich zasilanie jest bardzo ograniczone i możliwe 

jedynie w przystropowej partii na drodze pośredniej infiltracji wód z poziomu czwartorzędowego. 

Karbońskie piętro wodonośne, związane ze złożem węgla kamiennego KWK „Pniówek”, jest słabo 

zawodnione, gdyż górotwór karboński od powierzchni terenu izolowany jest grubą warstwą 

nieprzepuszczalnych iłów trzeciorzędowych. Poziomy wodonośne, znajdujące się w obrębie karbonu w 

ilości 20 – 30, związane są głównie z piaskowcami Zalegają one pomiędzy pokładami węgla i iłowcami na 

głębokości 220 – 1500 m. Warstwy wodonośne zawierają wody reliktowe, charakteryzujące się stałym i 

wysokim stopniem mineralizacji. Brak lub bardzo ograniczony kontakt pomiędzy poziomami wodonośnymi 

powoduje, że wody w nich zawarte są zasobami statycznymi, nieodnawialnymi. 

Wg dokumentacji hydrogeologicznej z 2000 roku na terenie sołectwa Warszowice występują 

płytko położone wody gruntowe, które napływają z powierzchniowych cieków wodnych. W tym celu 

wykonano odwierty gruntowe na głębokość 13,5 m, aby sprawdzić zasoby eksploatacyjne wód 

podziemnych na omawianym terenie. Po dokonaniu ekspertyz i badań okazało się, że występują tam dość 

znaczne zasoby wód podziemnych / dla dwóch odwiertów pod studnie osiągnięto napływ wody w ilości 156 

                                                      
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, utworzenia 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne 
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m3/h/. Jakość wód podziemnych kształtuje się na poziomie klasy czystości B. Struktura geologiczna 

wspomnianych odwiertów charakteryzuje się w większości utworami półprzepuszczalnymi i 

nieprzepuszczalnymi. Duża zmienność utworów, w tym izolująca pokrywa nad poziomem wodonośnym 

skłaniają do stwierdzenia, że ewentualne zanieczyszczenia pochodzące z wód opadowych nie wpływają 

na jakość wód podziemnych.  

2.1.5 Surowce mineralne 
Głównym surowcem mineralnym Gminy jest węgiel kamienny, wydobywany przez KWK „Pniówek”. 

Jest to surowiec, który jest wydobywany przez wymieniona kopalnię oraz przez KWK Zofiówka. 

Niestety mocno eksploatowane złoża na terenach gminy, objawiają się szkodami górniczymi na 

terenie Pawłowic, Pniówka, Warszowic i Krzyżowic. Ponadto występują złoża glin, piasku i soli, które 

nie są dokładnie zbadane. Dość duże złoża gazu ziemnego w okolicach sołectw Warszowice, 
Golasowice, Pawłowice i Jarząbkowice(4) mogą być potencjalnie eksploatowanym surowcem.  

Kolejnym surowcem mineralnym, towarzyszącym przy wydobyciu węgla kamiennego jest metan, który 

jest wykorzystywany w układach skojarzonych do zasilania silników i turbin elektrycznych w 

elektrociepłowni. W EEC Pniówek, jako pierwszej w Polsce wykorzystano metan do układu 

skojarzonego z układami chłodniczymi do chłodzenia powietrza wentylacyjnego, wykorzystując przy 

tym zjawisko absorpcji / przepływu masy w układzie przeciwprądowym/.(5) Kopalnia KWK „Pniówek” 

posiada koncesję nr BKk/PK/1845/96 z dnia 13 listopada 1996 na wydobywanie węgla kamiennego i 

metanu jako kopaliny towarzyszącej. Koncesja ta jest ważna do roku 2020. 

Innym surowcem występującym na terenie gminy Pawłowice jest torf wydobywany w dolinie Pawłówki 

w Warszowicach. 

2.1.6 Geologia 
Gmina Pawłowice położona jest na Wyżynie Śląskiej, w południowo-wschodniej części Kotliny 

Raciborsko-Oświęcimskiej, w której występują utwory mioceńskie. Ponad lądowymi utworami 

piaszczystymi lub ilastymi najniższego miocenu, występują tu trójdzielne osady miocenu morskiego – 

reprezentowane głównie przez iły margliste z wkładkami piasków. Utwory chemiczne reprezentują 

wyższą część dolnego tortonu, natomiast torton górny jest ilasto-piaszczysty. Ogólna miąższość 

osadów mioceńskich jest rzędu 1000 m. W rejonie powiatu pszczyńskiego (zachodnia część 

zapadliska przedkarpackiego) występują osady lessu. Oprócz nich na zachód od Oświęcimia 

odsłaniają się piaski i żwiry z przewagą materiału lokalnego. Utwory powierzchniowe 

(czwartorzędowe) reprezentowane są przez gliny zwałowe akumulacji lodowcowej z głazami 

narzutowymi pochodzenia skandynawskiego, piaski i żwiry rzecznolodowcowe a także przez osady 

eoliczne (piaski wydmowe, lokalnie lessy). 

                                                      
4 Źródło: POŚ dla Gminy Pawłowice 
5 Źródło: Perspektywy Rozwoju Energetyki Rozproszonej. SEP-Gliwice 2002. 
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2.1.7 Świat roślinny i zwierzęcy 
Warunki naturalne na obszarze Gminy Pawłowice pozwalają na hodowanie wszystkich tych gatunków 

drzew, które występują na innych wyżynach kraju. Na terenie gminy znajduje się ponad 500 ha lasów, 

które są pozostałością po dawnej Puszczy Pszczyńsko - Raciborskiej. Dewastacja środowiska 

naturalnego, wyniszczanie lasów i wylesienia, które nastąpiły w wieku XIX i XX spowodowały, że po 

pięknych i zasobnych drzewostanach pierwotnych pozostały jedynie resztki małych kompleksów leśnych  

z przewagą gatunków liściastych. W niektórych tylko miejscach zachowały się pojedyncze okazy 

wiekowych drzew, które są chronione jako pomniki przyrody. W lasach mieszanych na obszarze gminy 

najczęściej występują: graby, buki, dęby, brzozy, olchy i sosny. W lasach iglastych rosną świerki i sosny. 

Ubożenie szaty roślinnej stworzyło konieczność wzięcia pod ochronę prawną wielu gatunków roślin, którym 

grozi wyginięcie. Wśród nich na terenie Gminy Pawłowice znajdują się: grzybienie białe, konwalia majowa 

oraz śnieżyczka przebiśnieg. W ostatnim okresie pojawiły się również obce gatunki zwierząt, jakie dotąd 

tutaj nie bytowały – a mianowicie jenoty. 

Świat zwierzęcy Gminy Pawłowice ulegał w ciągu minionych stuleci stałemu ubożeniu, co szło w parze ze 

zmniejszaniem się i dewastacją powierzchni leśnych. W dawnych wiekach Puszcze Śląskie zamieszkiwały 

żubry i łosie, a z gatunków drapieżnych rysie i żbiki. W miarę kurczenia się powierzchni leśnych zanikała 

najpierw zwierzyna gruba, a z czasem również zwierzyna drobna i ptaki. 

Szybkie ubożenie świata zwierzęcego stworzyło konieczność objęcia wielu gatunków ochroną prawną. Do 

zwierząt chronionych, które występują na obszarze Gminy Pawłowice należy: jeż zachodni, padalec zwyczajny, 

jaszczurka zwinka, ropuchy i traszki. Najwięcej gatunków chronionych jest w gromadzie ptaków, wśród których 

występują takie jak: bocian biały, dzięcioł, gołąb siniak, jastrząb gołębiarz, kukułka, myszołów zwyczajny, 

makolągwa, szpak, wilga, szczygieł, zięba, trznadel, sikorka, drozd, kos i słowik. 

2.2 Diagnoza stanu środowiska 
Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest już zadawalający, po reorganizacji  

i proekologicznych działaniach pobliskich kopalń, jakie miały miejsce w latach 90-tych. Choć należy 

zaznaczyć, ze istotną rolę w ilości wprowadzanych substancji do powietrza odgrywają emisja 

zorganizowana i niezorganizowana. Potencjalnymi źródłami wprowadzania substancji do powietrza są 

zakłady przemysłowe (przemysł wydobywczy), źródła tworzące tzw. emisję niską (spaliny 

samochodowe, gospodarstwa domowe – spalanie energetyczne węgla kamiennego w kotłach, itp.) 

oraz pozostałe zakłady przemysłowe innych sektorów gospodarczych. 

Te ujemne aspekty środowiskowe rekompensują następujące fakty: 

- rozwinięty sektor energetyczny w gminie jest zlokalizowany na jej obrzeżach blisko gminy miejskiej 

Jastrzębie Zdrój, 

- mały procent zalesienia gminy (około 8,5% całej powierzchni gminy stanowią lasy) i mnogość 

zbiorników wodnych.  

Z danych zaczerpniętych z pozycji „Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku” wydanej 

przez WIOŚ w Katowicach, strefa powiatu pszczyńskiego, do którego należy gmina Pawłowice jest 

zakwalifikowana do klasy A, w której nie przewiduje się dodatkowych wymaganych działań z uwagi na 
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nieprzekraczające wartości dopuszczalne substancji wprowadzanych do powietrza z uwzględnieniem 

dozwolonych części przekroczeń. 

Na terenie gminy nie prowadzi się badań w przekroju minitoringowym sieci regionalnej. Najbliższe tego 

rodzaju przekroje monitoringowe sieci regionalnej są: 

- na rzecze Pszczynie powyżej ujścia Pawłówki w 33,5 km,  

- na rzecze Pielgrzymówce przy ujściu Piotrówki w 0,2 km, 

Jakość wód w większości nie odpowiada normom, żadnej z klas czystości, zarówno w klasyfikacji 

fizykochemicznej jak i bakteriologicznej. Jest to spowodowane przede wszystkim zanieczyszczeniami 

przemysłowymi jak też komunalnymi. 

Aby doprowadzić do pełnej rewitalizacji wód płynących przez teren gminy Pawłowice, konieczne jest 

przeprowadzenie skoordynowanych działań w sąsiednich gminach i powiatach.  

Gleby obszaru gminy leżącej w obrębie Wyżyny Śląskiej biorą udział głównie utwory czwartorzędowe 

(osady mioceńskie, iły, piaski). Ponadto rezultatem stanowiącym działalność lodowców jest występowanie 

glin zwałowych i piasków.  

Rozwinięty przemysł (głównie wydobywczy) nie wpływa na zanieczyszczenie metalami ciężkimi gleb z 

powodu zmian podejścia do ochrony środowiska zakładów przemysłowych, jakie nastąpiły w latach 

ubiegłych. W chwili obecnej większość tego typu zakładów przemysłowych została zamknięta. Innym 

źródłem zanieczyszczeń metalami ciężkimi / głównie ołów/ są pojazdy mechaniczne poruszające się po 

drogach. Jednak paliwa, jakie są sprzedawane są coraz lepszej jakości, lub są pozbawione tych 

pierwiastków /biopaliwa/. Wobec powyższego wpływ metali ciężkich w Gminie Pawłowice można uznać za 

mały. Nie należy jednak tego problemu bagatelizować. 

Wyznaczone obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwach Krzyżowice, Warszowice, Pawłowice 

i Pniówek wymagają z kolei ochrony przed oddziaływaniem szkód górniczych i rewitalizacji. Ograniczenia 

w zakresie skutków wydobycia gazu ziemnego w obrębie sołectw Warszowice, Golasowice, Pawłowice i 

Jarząbkowice, wpływają dodatnio na poprawę stanu środowiska naturalnego. W gminie Pawłowice 73,0% 

powierzchni gruntów rolnych ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny, zależny od: 

- właściwości skały macierzystej i stosowanych nawozów  

- ilości i jakości wprowadzanych ścieków do zbiorników powierzchniowych 

- zanieczyszczeń powietrza /opady pyłu, kwaśne deszcze/ 
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Tabela  2.3 Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Pawłowice w roku 2005 

Kategoria agronomiczna gleby Odczyn (pH) Potrzeby wapnowania 
Rodzaj użytku 

Powierzchnia 
przebadana 

[ha] 

Ilość 
próbek  Bardzo 

lekka Lekka Średnia ciężka Organi
czna 

Bardzo 
kwaśny Kwaśny Lekko 

kwaśny Obojętny Zasadowy Konieczne Potrzebne Wskazane Ogranicz
one zbędne 

Grunty orne 1662,20 
1037  

100% 

0 

0% 

0 

0% 

769 

74% 

268 

26% 

0 

0% 

305 

28% 

441 

43% 

275 

27% 

16 

2% 

0 

0% 

563 

55% 

220 

21% 

191 

18% 

51 

5% 

12 

1% 

Użytki  zielone 56,20 
79 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

63,0 

80% 

16 

20% 

0 

0% 

39 

49% 

29 

37% 

11 

14% 

0 

0% 

0 

0% 

39 

49% 

14 

18% 

15 

19% 

8 

10% 

3 

4% 

Użytki rolne 1718,40 
1116 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

832 

75% 

284 

25% 

0 

0% 

344 

31% 

470 

42% 

286 

26% 

16 

1% 

0 

0% 

602 

55% 

234 

21% 

206 

18% 

59 

5% 

15 

1% 

Zawartość fosforu Zawartość potasu Zawartość magnezu 
Rodzaj użytku Bardzo 

niska Niska Średnia Wysok
a 

Bardzo 
wysoka 

Bardzo 
niska Niska Średnia Wysoka Bardzo 

wysoka 
Bardzo 
niska Niska Średnia Wysoka Bardzo 

wysoka 

Grunty orne 
219 

21% 

267 

26% 

248 

24% 

164 

16% 

139 

13% 

203 

20% 

159 

15% 

308 

30% 

138 

13% 

229 

22% 

84 

8% 

162 

16% 

241 

23% 

169 

16% 

380 

37% 

Użytki  zielone 
37 

47% 

20 

25% 

9 

11% 

6 

8% 

7 

9% 

36 

45% 

14 

18% 

14 

18% 

3 

4% 

12 

15% 

6 

8% 

14 

17% 

13 

16% 

17 

22% 

29 

37% 

Użytki rolne 
256 

23% 

287 

26% 

257 

23% 

170 

15% 

146 

13% 

239 

20% 

173 

16% 

322 

29% 

141 

13% 

241 

22% 

90 

8% 

176 

15% 

254 

23% 

186 

17% 

409 

37% 

Ilość przebadanych gospodarstw: 251; źródło: U.G Pawłowice 
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Z powyższego zestawienia wynika, że: 

—  gleby przeznaczone pod grunty orne o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym stanowią 71 % całości, 

a więc wymagają wapnowania. Natomiast odczyn zasadowy lub obojętny stanowi 2% całości badanych 

gruntów, a więc wapnowanie może być zaniechane lub prowadzone w ograniczonym zakresie.  

—  gleby przeznaczone pod użytki rolne o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym stanowią 73% całości i 

wymagają wapnowania. Tylko 1% omawianych użytków nie wymaga wapnowania 

Zawartość w glebach pierwiastków takich jak fosfor, potas i magnez w przekroju całości badań rozkłada się 

mniej więcej równomiernie. Natomiast średnią i bardzo dużą zawartość magnezu zawiera od 23% do 37% 

gleb. 

Na taki rozkład pierwiastków w glebach w Gminie Pawłowice ma wpływ: 

— ilość gospodarstw rolnych, a co za tym idzie sposób i jakość nawożenia pól, 

— ilość i ładunek zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego przedostający się np.: ze zbiorników 

bezodpływowych, 

Na stan gleb niekorzystniej wpływa wysoka eksploatacja dróg wojewódzkich i krajowych na terenie 

gminy,  jednak dotychczasowe badania nie wykazały nadmiernych stężeń metali ciężkich. 

W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu antropologicznego na środowisko naturalne, 

prowadzone są działania proekologiczne zmniejszające ilość wprowadzanych pyłów i gazów do powietrza  

z eksploatowanych pojazdów samochodowych /np.: stosowanie biopaliw/.  

Natomiast tereny zdegradowane przez przemysł, zasiewane są drzewostanem, którego zadaniem jest 

zminimalizowanie skutków opadu pyłów na powierzchnię ziemi, a co za tym idzie, zminimalizowania 

przedostawania się zanieczyszczeń do gleb przez infiltrację.  

Hałas komunikacyjny występuje przede wszystkim wzdłuż głównych dróg wojewódzkich (938 

/Pawłowice – Cieszyn/, nr 933 /Wodzisław Śląski – Jastrzębie Zdrój –Pszczyna - Oświęcim/) oraz drogi 

krajowej nr 81 / Katowice – Wisła/. 

Nie mniej ważną rolę spełnia układ linii autobusowych komunikacji lokalnej, MZK, PKS, jak i 

komunikacja samochodowa indywidualna. Wymienione środki transportu stanowią podstawowe systemy 

transportowe przewozów pasażerskich na terenie gminy. Część dróg charakteryzuje się przeciętnymi 

parametrami technicznymi i stan nawierzchni.  

Z ogólnodostępnych danych wynika, że w porze dziennej równoważny poziom dźwięku wynosi 

LAeq = 72,4 dB, a ponadnormatywnym hałasem ulicznym LAeq > 60 dB zagrożonych jest około 28 % 

mieszkańców luźnej zabudowy mieszkalnej i około 42% mieszkańców zabudowy zwartej. Przypuszcza się, 

że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wynosić od 9,4 dB(A) do 18,3 dB(A) w porze 

dnia (najwyższe wartości w ciągu dróg wojewódzkich biegnących przez gminę Pawłowice). Hałas ten jest 

uciążliwy dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. 

Hałas przemysłowy występuje w miejscach o największym natężeniu przemysłu, a wiec w obrębie KWK 

„Pniówek” oraz innych jednostek przemysłowych. Głównymi źródłami hałasu są prace związane  

z wydobyciem węgla, praca maszyn i urządzeń technologicznych oraz techniczno – wentylacyjnych  

w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”.  
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Wdrażanie nowych technologii produkcji w zakładach przemysłowych wymiernie wpływa na zmniejszenie 

emisji hałasu. Na zwiększenie hałasu komunikacyjnego wpływa natężenie ruchu samochodowego. Dąży 

się do tego, aby wzmożony ruch samochodowy odbywał się na obrzeżach gminy i sołectw. 

2.3 Stan zagospodarowania terenu wraz z demografią 

Gmina Pawłowice zajmuje około 76,0 km2 i jest zamieszkały przez około 17,65 tys. mieszkańców (rok 

2005). Znaczna część ludności zamieszkuje w strefach zwartej zabudowy. 

 

Tabela  2.4 Liczba ludzi ogółem oraz gęstość zaludnienia w latach 1996 – 2005 w gminie 

Gmina*) Powierzchnia 
[km2] 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pawłowice 76,0 17408 17604 17607 17573 17585 17621 17683 17622 17650 

Liczba ludzi/1 km2 229,05 231,63 231,67 231,22 231,38 231,86 232,67 231,87 232,24 

*) dane z GUS na 30/31.XII z lat 1996-2005 

 

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że stan demograficzny w latach 1996 – 2005 miał 

tendencje wzrostową, która utrzymuje się do dziś.  
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Wykres  2-1 Liczba ludzi w latach 1996-2005 roku w gminie Pawłowice 

 

Biorąc pod uwagę, dane demograficzne (tj. stan na dzień 31.XII.2005 roku) do analizy gminy Pawłowice 

wynika, że wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy (232,24 osób na 1 km2) jest wyższy od średniej 
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powiatu pszczyńskiego (219,6 osób 1 km2) i od średniej krajowej (123,6 osób 1 km2). Jednocześnie jest on 

niższy od średniej wojewódzkiej (383,7 osób 1 km2).  

2.3.1 Analiza ruchu naturalnego w gminie 

Analizę Ruchu naturalnego ludności Gminy przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne GUS 

(Bank Danych Regionalnych) oraz dane z Urzędu Gminy za 2005 rok.  

Tabela  2.5 Ruch naturalny ludności Gminy Pawłowice(6) 

Wyszczególnienie/lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(7) 

Urodzenia żywe ogółem 162 185 185 182 166 188 189 

Zgony  104 104 115 78 87 119 90 

Zgony niemowląt ogółem 0 1 3 1 2 b.d. 0 

Przyrost naturalny ogółem 58 81 58 64 72 98 72 

Saldo migracji -27 -75 -63 -7 11 -89 b.d. 

Źródło: dane z RUP Pawłowice 

Z powyższych danych wynika, że Gmina Pawłowice odznacza się wysokim ujemnym saldem migracji 

wewnętrznych.  

2.3.2 Prognoza przyrostu naturalnego 

Po spadku przyrostu naturalnego ludności, jaki odnotowano w roku 2004 (wg GUS) przewiduje się, że 

liczebność ludzi zanim się ustabilizuje, będzie powoli rosnąć. Prognozę obliczono na podstawie 

danych dla powiatu pszczyńskiego. 

Tabela  2.6 Prognoza ilości ludzi w latach 2005-2015 w gminie i powiatu pszczyńskiego 

Ilość ludzi 
Rok 

Gmina Powiat 

2006 17676 104837 

2007 17684 105209 

2008 17677 105535 

2009 17679 105879 

2010 17677 106213 

2011 17679 106554 

2012 17679 106900 

2013 17686 107293 

2014 17682 107661 

2015 17671 107962 

Źródło: GUS i obliczenia własne 

                                                      
6 Źródło: GUS 
7 Źródło: Urząd Gminy Pawłowice 
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2.3.3 Potencjał gospodarczy gminy 

Gmina Pawłowice jako region o charakterze przemysłowo-rolniczym to: 

- 804 podmiotów gospodarczych w gminie,  

- telefon w każdej rodzinie (1 aparat telefoniczny na 4 osoby),  

- 100% gospodarstw korzystających z wodociągów i gazu,  

- 70% mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej,  

- program dalszej budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Krzyżowice, 

Warszowice, Pniówek, Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice do końca 2008r.  

- wszystkie gospodarstwa z umowami na wywóz śmieci,  

- selektywna zbiórka odpadów,  

- I miejsce za całokształt działań proekologicznych Gminy Pawłowice na XII Międzynarodowych 

Targach Ekologicznych INTERECO 2001 - certyfikat,  

- dopłaty dla przechodzących na ogrzewanie ekologiczne,  

- Liceum Ogólnokształcące i technikum górnicze, które uruchomione zostaje od 1 09. 2006  

- wyremontowane szkoły z dużymi salami gimnastycznymi,  

- Kryta Pływalnia "Wodny Raj" - basen sportowy (25x12,5m), basen rekreacyjny, bicze wodne, 

jaccuzi, 68 metrowa zjeżdżalnia  

- Hala Sportowa - parkiet o wymiarach 22x44, 260 miejsc na trybunach stałych i 160 na 

wysuwanych  

- kompleks boisk sportowych - boiska (w tym ze sztuczną trawą) do gry w piłkę nożną i ręczną, 

siatkówkę, koszykówkę, tenis, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą  

- własne ujęcie wody, wraz ze stacją uzdatniania w Golasowicach - pokrywa zapotrzebowanie na 

wodę dla mieszkańców sołectw : Jarząbkowice, Golasowice, Pielgrzymowice, i część Pawłowic. 

- Liczne nagrody regionalne i ogólnopolskie. 

Z powyższego wynika, że gmina stawia od lat na ciągłe doskonalenie i rozwój w każdym sektorze 

gospodarki. 

2.3.3.1 Sytuacja gospodarcza i rynek pracy 
W Gminie Pawłowice następuje powolny spadek liczby ludności pracującej ogółem który kształtuje się 

na poziomie �k. 8,5%.  

Największa liczba ludności zatrudniona była w sektorze przemysłowym: 21,5% więcej w stosunku do 

sektora rolniczego (stan za 2003 rok). Różnica w liczbie pracujących w sektorach prywatnym  

i publicznym wynosiła 36%, na korzyść sektora prywatnego. Liczba pracujących w sektorze 

publicznym ulega stopniowemu zmniejszeniu a wzrost odnotowuje się w sektorze prywatnym.  
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Tabela  2.7 Zestawienie liczby ludności pracującej w poszczególnych sektorach od 1999 do 2003 roku 

Wyszczególnienie/lata 1999 2000 2001 2002 2003 

Pracujący ogółem 8780 8457 7764 8126 8036 

Sektor rolniczy 72 73 56 36 31 

Sektor przemysłowy 7269 6978 6392 6751 6655 

Sektor przemysłowy-
usługi rynkowe 900 827 757 812 844 

Sektor przemysłowy-
usługi nierynkowe 539 579 559 527 506 

Sektor publiczny 7088 6710 6201 6122 5912 

Sektor prywatny 1692 1747 1563 2004 2124 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Pawłowice, www.stat.gov.pl 
 

Wykres  2-2 Porównanie graficzne pracujących ogółem, z podziałem na sektory gospodarcze  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Pawłowice, www.stat.gov.pl 

 

W 2005 roku w porównaniu do roku 2004 odnotowano spadek aktywności bezrobocia (o 2,0%). 

Świadczy to o pewnego rodzaju poprawie koniunktury gospodarczej gminy. Jest to bezpośrednio 

związane z nowopowstałymi zakładami. Wielkość procentową odnotowanego spadku bezrobocia 

rejestrowanego przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres  2-3 Szacunkowa stopa bezrobocia w gminie Pawłowice(8) 

Przemiany gospodarcze kraju występujące na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych wyraźnie odzwierciedlają 

się w strukturze podmiotowej gminy. Z jednej strony swoboda w podejmowaniu działalności gospodarczej 

zaowocowała znacznym wzrostem liczby podmiotów sektora prywatnego, z drugiej zaś twarde warunki 

ekonomiczne gospodarki rynkowej na pewno przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej niektórych 

podmiotów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym do 2003 roku. Ożywienie gospodarcze, jakie 

nastąpiło w roku 2005, spowodowało zwiększenie rynku pracy, a tym samym spadek bezrobocia. 

 

Wykres  2-4 Ewidencja działalności gospodarczej w latach 1995-2005 w gminie Pawłowice(9) 

 

Dysponując danymi za rok 2005, przedstawiono strukturę zawodową, jaka się ukształtowała się  

w gminie.  

                                                      
8 Źródło: www.pawlowice.pl 
9 Źródło: www.pawlowice.pl 
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Tabela  2.8 Struktura zawodowa ludności gminy Pawłowice 

Wyszczególnienie 
Liczba ludności 

Stan za 2005 rok 
% 

Ludność w wieku produkcyjnym 11378 100 

Bezrobotni 743 7,6 

Ludność czynna zawodowo: 

- pracujący w przemyśle 6693 58,4 

- pracujący w rolnictwie 31 0,3 

- pracujący w usługach 1357 11,8 

- inne 2554 21,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Pawłowice, www.stat.gov.pl 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie z terenu Gminy 

Pawłowice na przestrzeni lat 2002-2005 przedstawiała się następująco: 

 

Tabela  2.9  Zarejestrowani bezrobotni w Gminie Pawłowice w latach 2002-2005 

Wg stanu na dzień: Zarejestrowani bezrobotni ogółem Zarejestrowani bezrobotni – kobiety 

31 grudnia 2002 r. 884 512 

31 grudnia 2003 r. 869 501 

31 grudnia 2004 r. 826 517 

31 grudnia 2005 r. 743 485 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Pawłowice, www.stat.gov.pl 

 
W Gminie Pawłowice w ciągu ostatnich kilku lat wskaźnik bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na 

wyrównanym poziomie, oscyluje w granicy 8-11% i jest najniższy w skali powiatu pszczyńskiego. 

 

2.3.3.2 Katowicka specjalna strefa ekonomiczna(10) 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów  

w czerwcu 1996 roku (na okres 20 lat) w celu stworzenia nowych miejsc pracy oraz przyśpieszenia 

procesów restrukturyzacyjnych w regionie katowickim. Jest Strefą rozproszoną składającą się z czterech 

podstref: Gliwickiej, Sosnowiecko-Dąbrowskiej, Tyskiej i Jastrzębsko-Żorskiej. W zarządzanie przekazano 

KSSE S.A. tereny o łącznej powierzchni 1086 hektarów, w tym ok. 206 ha w Podstrefie Jastrzębsko-

Żorskiej, która obejmuje 10 różnych obszarów w Gminach: Żory, Jastrzębie, Pawłowice, Godów, 

Czerwionka – Leszczyny, Rybnik i Bielsko-Biała co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej 

lokalizacji. W granicach administracyjnych Gminy Żory (Sołectwo Baranowice) i Gminy Pawłowice 

(Sołectwo Warszowice) znajduje się obszar "Pola Warszowice" (tereny wstrzymanej budowy kopalni węgla 

kamiennego) o powierzchni 39,76 ha. 

                                                      
10 Źródło: www.pawlowice.pl 
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2.3.4 Informacja o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub 
działalności oraz określeniem wielkości podmiotów  

 
Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych w gminie jest zróżnicowana przestrzennie i w sposób oczywisty 

wiąże się z koncentracją na danym terenie zakładów przemysłowych. Poniżej zamieszczono wykaz najbardziej 

istotnych zakładów przemysłowych na terenie gminy Pawłowice. 

Tabela  2.10 Wykaz ważniejszych zakładów przemysłowych na terenie gminy 

Lp Nazwa znaczącego zakładu Kierunki przemysłu 

1. KWK „Pniówek” ul. Krucza 18 wydobywczy 

2. Zakład Produkcyjny LAKMA - STREFA Sp. z o.o. przy ul. Gajowej 7 z 
siedzibą w Warszowicach  

produkcja preparatów chemii 
gospodarczej, lakierów i emulsji  

3. nkt cables /dawniej: Nowe Śląskie Kable Sp. z o.o./ z siedziba w Czechowicach 
dziedzicach przy ul Legionów 3 , Zakład Produkcyjny w Warszowicach przy ul. 
Gajowej 3 

produkcja przewodów 
elektroenergetycznych 

4. EEG „Pniówek” w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 elektroenergetyczny 

Źródło: dane pozyskane z gminy 

2.3.4.1 Charakterystyka ważniejszych podmiotów gospodarczych wraz z profilem 
ich produkcji 

W jej obrębie gminy wiejskiej Pawłowice znajdują się złoża węgla kamiennego, piaski. Głównym 

zakładam o charakterze przemysłowym jest KWK „Pniówek”. Natomiast do pozostałych mniejszych 

jednostek tak sektora handlowo-usługowo-produkcyjnego należy zaliczyć: 

- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów „DOMBUD” Sp. z o.o., przy ul. Pszczyńskiej w Warszowicach, 

- EEG „Pniówek” przy ul. Kruczej 18  

- AutoLoland J. Kisielewski, J Morański Sp. j Zakład Produkcyjny w Pawłowicach ul. Mickiewicza 

28, 

- Zakładu Produkcyjnego „Lakma-Strefa” S.A. z siedzibą w  Warszowicach przy ul. Gajowej 7 

- PHUP „Hektoblok” Sp. z o.o.—siedziba w Krzyżowicach ul. Zwycięstwa 2a, 

- Auto-Złom, Bartłomiej Stanieczko ul. poprzeczna 2a Pawłowice, 

- Zakład Przemysłu Drobiarskiego w Krzyżowicach, ul. Śląska 6 

- nkt cables z siedzibą w Czechowicach, zakład w Warszowicach ul. Gajowa 3 

Poniżej krótko scharakteryzowano każdy z występujących na terenie gminy rodzajów przemysłu i 

usług z podaniem ważniejszych przedstawicieli każdej z gałęzi. 

Przemysł wydobywczy 

KWK „Pniówek” S.A. jest nowoczesnym zakładem wydobywczym, wchodzącym w skład Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A., zatrudniającym blisko 1800 osób, produkującym węgiel i metan. 

Rejon, w którym położony jest obszar górniczy kopalni „Pniówek” znajduje się na północny-zachód od 

gminy Pawłowice i w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obszar 

górniczy obejmuje sołectwa: Pawłowice, Warszowice, Pniówek, Krzyżowice. 
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Przemysł chemiczny 

Zakład Produkcyjny LAKMA STREFA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji: 

1. Preparatów chemii gospodarczej 

- do nabłyszczania na bazie akrylowych emulsji polimerowych 

- do mycia i czyszczenia na bazie anionowych i niejonowych środków powierzchniowo- czynnych. 

2. Ekologicznych, wodorozcieńczalnych lakierów na bazie emulsji polimerów akrylowych i 

poliuretanowych. Skład preparatów oprócz emulsji polimerowych i środków powierzchniowo-czynnych to: 

60-70% wody, rozpuszczalniki wodorozcieńczalne, emulsje woskowe, środki pomocnicze (kompozycje 

zapachowe, środki konserwujące, barwniki). 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych (dla potrzeb własnych): z PP i PE metodą wtrysku oraz z PET 

metodą rozdmuchiwania 

4. Emulsje woskowe (półprodukty stosowane w produkcji preparatów chemii gospodarczej). 

AutoLand J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. – prowadzi działalność w zakresie produkcji spryskiwaczy 

kosmetyków samochodowych oraz płynów eksploatacyjnych. 
Przemysł elektryczny  

nkt cables zatrudnia ogółem około 2800 pracowników, obroty osiąga na poziomie ok. 400 milionów 

Euro. Firma rozwija, produkuje i sprzedaje kable niskiego, średniego i wysokiego napięcia, akcesoria 

kablowe, linie napowietrzne z zintegrowanym włóknem światłowodowym, przewody w PVC, w gumie, 

bezhalogenowe, kable telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne jak również przewody jezdne. 

Z główną siedzibą w Kolonii oraz zakładami produkcyjnymi w Danii, Niemczech, Austrii, Czechach, 

Polsce i Chinach, nkt cables jest europejską, rynkowo zorientowaną, zaawansowaną technologicznie 

firmą kablową z dużymi ambicjami. 

Przemysł elektroenergetyczny 

EEG „Pniówek” — podstawowym profilem działalności EEG „Pniówek” wchodzący w skład Spółki 

Energetycznej "Jastrzębie" S.A. jest produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej dla potrzeb 

przemysłowych i dla ludności zamieszkałej w mieście Jastrzębie Zdrój oraz w sąsiedztwie sołectw 

(szczególnie w rejonie: Pawłowic i Suszca), produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla kopalń 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., oraz świadczenie usług produkcyjnych, handlowych, 

remontowych i inwestycyjnych związanych z energetyką.  

Tabela  2.11 Zdolności produkcyjne EEC „Pniówek” 

Wyszczególnienie J.m. EEC Pniówek 

Moc zainstalowana w energii elektrycznej MWe 6,4 

Moc zainstalowana w energii cieplnej MWt 93,1 

Moc zainstalowana w energii chłodniczej MWch 5 

Moc zainstalowana w sprężonym powietrzu tys m3/h — 

Źródło: http://www.sejsa.com.pl/produkcj.php 
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3 Diagnoza aktualnego stanu gospodarki odpadami, założenia 
prognostyczne, określenie celów w gospodarce odpadami oraz 
przewidywane zadania 

3.1 Odpady komunalne 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628), 

pod pojęciem odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  

w gospodarstwach domowych. 

Na terenie gminy wiejskiej powstają w wyniku: 

-  bytowania i działalności ludzkiej, 

- rozwijającej się infrastruktury miejskiej i przemysłowej  

następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

- odpady biodegradowalne – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 

przy udziale mikroorganizmów,  

- odpady wielkogabarytowe – to odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, 

które charakteryzują się dużymi wymiarami, 

- odpady budowlano-remontowe – to odpady, które powstały w wyniku przeprowadzonych prac 

budowlano-remontowych i sklasyfikowane do podgrupy 20 01 – odpady komunalne segregowane i 

gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), 

- odpady niebezpieczne – odpady, które zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) należą do kategorii lub rodzajów odpadów określonych: 

 na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości 

wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 

 na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych 

w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych 

w załączniku nr 4 do ustawy. 

3.1.1 Charakterystyka rodzajów, ilości, źródeł odpadów komunalnych 

3.1.1.1 Źródła powstawania odpadów 

Źródłem powstawania odpadów komunalnych są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej, 

gospodarstwa domowe oraz infrastruktura produkcyjno-usługowo-handlowa. Źródło pochodzenia odpadów 

komunalnych ma wpływ na ich rodzaj i wielkość powstawania. W zależności od charakteru 

rozpatrywanego obszaru, rodzaj powstałych odpadów komunalnych zależny jest od: 
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- charakteru prowadzonej działalności gospodarczej – obiekty handlowo-usługowe, gastronomiczne, 

urzędy oraz inne obiekty infrastruktury komunalnej, 

- sposobu użytkowania i stopnia zagospodarowania terenu – gospodarstwa rolne, szeregowa 

zabudowa mieszkalna, tereny przemysłowe oraz infrastruktury technicznej, 

- stopnia zurbanizowania terenów – wielkości odpadów z terenów np. wiejskich mogą znacznie się 

różnić w porównaniu z terenami miejskimi czy też przemysłowymi.  

- rodzaju architektury – odpady z zabudowy niskiej oraz wysokiej. 

Z danych statystycznych wynika, że tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii 

organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Częstokroć 

takie odpady jak papier, tektura, popiół i żużel są zagospodarowywane na własne potrzeby. 

3.1.1.2 Morfologia i wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych 

Dane wyjściowe 

Do obliczenia wielkości wytwarzanych odpadów a co za tym idzie również i ich morfologii, posłużono 

się następującymi danymi, jakie zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela  3.1 Wielkości odpadów komunalnych zebranych z terenów Gminy Pawłowice – 
2004/2005 rok 

Ilość odpadów 

2004 rok 2005 rok Nazwa przewoźnika 

[m3/a] [Mg/a] [m3/a] [Mg/a] 

Wskaźnik podany przez 
Gminę i przewoźnika 

[Mg/m3] 

GLOBAL 12759,5 1786,33 25775,29 3608,54 0,140 

KOMUNALNIK 4114,7 921,7 3870,24 866,94 0,224 

PUK 188,57 66,0 106,94 37,43 0,350 

ESTA — — 137,10 32,63 0,238 

RAZEM: 17062,77 2774,03 29889,57 4545,54 0,163*) / 0,238 

Źródło: dane z gminy; *) wynik w wyniku przeprowadzonego działania: W = 2774,03/17062,77 [Mg/m3] 

 

Z powyższego otrzymano wskaźnik wytwarzania odpadów przez mieszkańców gminy oraz ilości tych 

odpadów. Firma P.U.K. oraz „Komunalnik” prowadzą odbiór odpadów z terenów wiejskich o zabudowie 

jednorodzinnej. Generowane odpady /głównie popioły, odpady organiczne o dużym ciężarze właściwym/  

z wymienionych terenów są o innym składzie morfologicznym. Z tego też powodu przedstawione wskaźniki 

objętościowe odpadów komunalnych są relatywnie wyższe niż z terenów miejskich / np.: z terenu Osiedla 

Pawłowice/.  

Znając średni wskaźnik wytwarzania odpadów w gminie oraz w oparciu o dane z gminy, przeliczono 

następne ilości odpadów, jakie mogą być wytwarzane w poniższej tabeli. 
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Tabela  3.2 Wielkości odpadów komunalnych zebranych z terenów Gminy Pawłowice – 
2004/2005 rok 

Ilość odpadów 

2004 rok 2005 rok Nazwa przewoźnika 

[m3/a] [Mg/a] [m3/a] [Mg/a] 

Selektywna zbiórka — 250,89 — 296,43 

Czyszczenie ulic 1477,4 10,55*) 3612,67 25,80 

Wielkogabarytowe — 72,00 — 83,5 

Nienamierzone dzikie składowiska 24,41 3,97 2,40 0,38 

Namierzone dzikie składowiska 122,03 19,84 22,36 3,40 

Odpady niebezpieczne wyodrębnione z komunalnych — 0,20 — 0,126 

Źródło: dane z gminy oraz obliczenia własne; *) wskaźnik W = 0,14 [Mg/m3] – dla 2005 W = 0,152 [Mg/m3] 

 

Obliczenia morfologii odpadów 

Na podstawie danych morfologicznych zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla 

województwa śląskiego oraz z gminy przedstawione w powyższych tabelach, określono średni skład 

morfologiczny odpadów. 

 

Tabela  3.3 Średni skład morfologiczny oraz wskaźniki generowania odpadów komunalnych 

Wskaźniki wytwarzania odpadów w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

[Mg/M/a](11) Lp. Frakcja 
Udział poszczególnych 

grup odpadów 
[%] wg. WPGO wg. obliczeń 

własnych 

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 13,4% 0,0258 0,0238 

2 Odpady zielone 1,1% 0,0050 0,0020 

3 Papier i tektura nieopakowaniowe 1,66% 0,0094 0,0029 

4 Opakowania z papieru i tektury 3,9% 0,0094 0,0069 

5 Opakowania wielomateriałowe 1,2% 0,0021 0,0021 

6 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 6,18% 0,0147 0,0110 

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,06% 0,0063 0,0037 

8 Szkło nieopakowaniowe 0,61% 0,0048 0,0011 

9 Opakowania ze szkła 7,75% 0,0019 0,0138 

10 Metale 2,56% 0,0110 0,0045 

11 Opakowania z blachy stalowej 0,86% 0,0045 0,0015 

12 Opakowania z aluminium 0,24% 0,0013 0,0004 

13 Odpady tekstylne 3,26% 0,0006 0,0058 

14 Odpady mineralne 14,04% 0,0161 0,0249 

15 Drobna frakcja popiołowa 23,54% 0,0531 0,0418 

                                                      
11 Dane w Mg/M/a — Mg – megagram (tony), M – mieszkańca, a - rok 
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Wskaźniki wytwarzania odpadów w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

[Mg/M/a](11) Lp. Frakcja 
Udział poszczególnych 

grup odpadów 
[%] wg. WPGO wg. obliczeń 

własnych 

16 Odpady wielkogabarytowe 5,68% 0,0150 0,0101 

17 Odpady budowlane 10,86% 0,0300 0,0193 

18 Odpady niebezpieczne 1,1% 0,0020 0,0020 

Suma  100% 0,2130 0,1777 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych morfologicznych zawartych w WPGO dla województwa śląskiego 

 
Wskaźnik wytwarzania odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca prezentowany w PPGO różni się 

od tego, jaki został obliczony z danych rzeczywistych udostępnionych przez firmy komunalne i UG  

w Pawłowicach. Wartości składu morfologicznego odpadów komunalnych zawarte w WPGO są 

szacunkowe odnoszące się ogólnie do wszystkich gmin o charakterze wiejskim oraz terenów wiejskich. 

Natomiast wartości ilości odpadów komunalnych przedłożonych przez Gminę z danych przekazanych od 

przewoźników odpadów komunalnych jednoznacznie wskazują na to, że prezentowany w niniejszym 

opracowaniu wskaźnik ogólny wytwarzania odpadów przypadających na jednego mieszkańca  

w porównaniu z tym, który jest przedstawiony w PPGO, jest mniejszy i bliższy prawdy. Oczywiście obie te 

wartości są obarczone błędem obliczeniowym oraz pomiarowym. Wobec powyższego do dalszych 

rozważań wzięto te obliczenia, które zostały wykonane na podstawie danych z gminy.  

W roku 2005 podjęte intensywne działania Gminy Pawłowice w kierunku „Czysta Gmina”, oraz 

zawarcie nowych umów z firmami odbierającymi odpady zaowocowało wzrostem w/w wskaźnika do 

poziomu 0,281 [Mg/M/a]. Przypuszcza się, że przez najbliższe lata wartość ta będzie się zwiększać z 

powodu chociażby polepszenia standardu życiowego mieszkańców. Z drugiej strony, nacisk na 

producentów w kierunku wytwarzania opakowań wielokrotnego użytku z pewnością spowoduje 

stabilizację wspomnianego współczynnika. 

3.1.1.3 Rodzaje i wielkości powstałych odpadów 
Na terenie gminy wyróżniono następujące rodzaje odpadów powstałych z prowadzenia przedsięwzięć 

technicznych i gospodarczych: 

— odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 

— odpady zielone będące pozostałością po pracach pielęgnacyjnych terenów zielonych, 

— odpady opakowaniowe papieru, tworzyw, metalu i szkła. 

Poniżej przedstawiono wielkości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie. 

Tabela  3.4 Ilość wytworzonych w latach 1997-2005 odpadów komunalnych na terenie gminy Pawłowice 

Lata Liczba mieszkańców na dzień 30.XII. *) Ilość wytworzonych odpadów **) [Mg/a] 

1997 17408 2736,23 

1998 17604 2811,61 

1999 17607 2847,65 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowice  

 37

Lata Liczba mieszkańców na dzień 30.XII. *) Ilość wytworzonych odpadów **) [Mg/a] 

2000 17573 2868,27 

2001 17585 2871,24 

2002 17621 2900,18 

2003 17683 2978,64 

2004 17622 3112,59 

2005 17650 4955,14 

RAZEM: 28081,55 
*) obliczenia własne wg http://www.stat.gov.pl/  
**) źródło: obliczenia własne — iloczyn wskaźnika wytwarzanych odpadów (patrz tabela 3.3) i ilości mieszkańców gminy 
 

Dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów w oparciu o dane wskaźnikowe pozyskane z: 

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, 

- Raportu z realizacji POŚ dla gminy Pawłowice, 

- danych z gminy (w oparciu o podane wielkości deponowanych odpadów komunalnych), 

- wg zapisów w PPGO (rok 2002), 

- obliczeń własnych  

Ustalono i obliczono, że w gminie Pawłowice wytworzono: 

- około 3 683,60 Mg odpadów komunalnych (zmieszanych) w 2004 roku – w oparciu o dane z Raportu 

z realizacji POŚ dla Gminy Pawłowice, 

- około 3 141,48 Mg odpadów komunalnych (zmieszanych) w 2004 roku – w oparciu o dane z 

Gminy i obliczeń własnych 

- około 4 955,18 Mg odpadów komunalnych (zmieszanych) w 2005 roku – w oparciu o dane z 

Gminy i obliczeń własnych 

- około 3255,10 Mg (rok 2002) odpadów komunalnych (zmieszanych) — w oparciu o dane z PPGO, 

- około 3753, 49 Mg — w oparciu dane wskaźnikowe zawarte w WPGO 

Komentując kwestie różnicy między ilością wytworzonych odpadów komunalnych wyznaczoną 

teoretycznie w oparciu o wskaźniki, a ilością podawaną przez urząd i obliczenia własne należy stwierdzić, 

że część ujętych w bilansie odpadów, takie jak budowlano-remontowe, wielkogabarytowe są często 

zagospodarowane w inny sposób, niewywożone przez przewoźników, a więc nie ujęte w statystyce. 

Inną kwestią jest to, że obie metody są obarczone błędem statystycznym, którego nie da się w sposób 

bezpośredni oszacować. Dlatego do dalszych rozważań przyjęto w ramach niniejszego planu wersję 

wskaźnikową, uwzględniającą dane na temat odpadów z UG, jako bliższą prawdzie.  

Natomiast różnica pomiędzy wartościami ilościami wytworzonych odpadów w PPGO oraz  

w obliczeniach własnych po konsultacjach z tutejszym Urzędem, jest wynikiem tego, iż wartość 

podana w PPGO jest wartością średnią ważona z roku 2002. Natomiast dane zawarte w niniejszym 

opracowaniu są z roku 2004 i 2005. 

Poniżej przedstawiono bilans odpadów komunalnych [Mg] w gminie Pawłowice dla roku 2005. 
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Tabela  3.5 Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Pawłowice w 2005 roku 

Ilość odpadów [Mg/a] 
Rodzaj odpadu 

wg wskaźników WPGO obliczenia własne*) 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 454,66 663,99 

Odpady zielone 88,25 54,51 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 166,26 82,26 

Opakowania z papieru i tektury 166,26 193,25 

Opakowania wielomateriałowe 36,89 59,46 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 258,57 306,23 

Opakowania z tworzyw sztucznych 110,84 102,08 

Szkło (nieopakowaniowe) 85,25 30,23 

Opakowania ze szkła 34,06 384,02 

Metale 193,27 126,85 

Opakowania z blachy 79,60 42,61 

Opakowania z aluminium 22,77 11,89 

Tekstylia  11,30 161,54 

Odpady mineralne 284,17 695,70 

Drobna frakcja popiołowa 937,74 1166,44 

Odpady wielkogabarytowe 264,75 281,45 

Odpady budowlane 529,50 538,13 

Odpady niebezpieczne 35,30 54,51 

Suma 3759,45 4955,14 
Źródła: obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w WPGO  

*) – obliczenia własne na podstawie danych zaczerpniętych z gminy  

 

Do dalszych rozważań dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Pawłowice, 
wzięto pod uwagę obliczenia wykonane na podstawie danych z Urzędu i obliczeń własnych.  

3.1.1.4 Odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlano-remontowe oraz 
niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych 

Biodegradowalne 

Do tej grupy odpadów zaliczamy: 

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

- odpady zielone, 

- papier nieopakowaniowy, 

- odpady z opakowań papierowych. 

W roku 2004 wytworzono łącznie w gminie około 628,2 [Mg/a], a w 2005 — 994 [Mg/a].  
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Wielkogabarytowe 

Odpady te, to głównie sprzęt gospodarstwa domowego, stare meble oraz urządzenia elektroniczne.  

W gminie wytworzono w 2004 roku łącznie 177,9 [Mg/a]. Natomiast zebrano 72 [Mg/a] tych odpadów. 

Natomiast w 2005 roku wytworzono łącznie 281,45 [Mg/a], a zebrano 83,5 [Mg/a]. 

Budowlano-remontowe 

W skład tych odpadów wchodzą: 

-  odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych tj.: gruz ceglany, betonowy, 

ceramiczny, asfaltowy, 

- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe), 

- złomy metaliczne, 

- gleba, grunt z wykopów (kamienie, żwir), 

- odpady materiałów izolacyjnych. 

Ilość odpadów budowlano-remontowych w 2004 roku wynosiła 340,08 [Mg/a], a w 2005 już 538,13 

[Mg/a] w Gminie.  

 

Tabela  3.6 Rodzaje i wielkości odpadów budowlano-remontowych wytworzonych w latach 2004 i 
2005   

Ilość odpadów w [Mg/rok] 
Rodzaj odpadu Skład [%] 

2004 rok 2005 rok 

Gruz ceglany, betonowy ceramiczny, asfaltowy 60 204,05 322,88 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 8 27,21 43,05 

Asfalty, smoły, produkty smołowe (pokrycia dachowe) 7 23,81 37,67 

Złom metaliczny 5 17,00 26,91 

Gleba i grunt, kamienie i żwiry 15 51,01 80,72 

Materiały izolacyjne 5 17,00 26,91 

Łącznie 100 340,08 538,13 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przyjętego składu morfologicznego z WPGO 

 

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych 

Odpadami niebezpiecznymi wchodzącymi w skład odpadów komunalnych to: świetlówki, baterie, 

akumulatory, odpady fotograficzne, rozpuszczalniki, oleje itp. Odpady te ze względu na swój charakter 

wymagają specjalnego postępowania (selektywne grodzenie oraz unieszkodliwianie). 

Poniższe zestawienie przedstawia wielkości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład opadów 

komunalnych. Podane wielkości opracowane są na podstawie danych literaturowych z powodu braku 

prowadzenia badań tych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych. 
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Tabela  3.7 Ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych [Mg/a] 

Ilość odpadów wytworzonych Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Udział [%] odpadów 

niebezpiecznych 
w 2004 r. [Mg] w 2005 r. [Mg] 

20 01 33 Baterie i akumulatory 12 4,13 6,54 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady niebezpieczne 5 1,72 2,73 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 2 0,69 1,09 

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 35 12,06 19,08 

20 01 14 
20 01 15 Kwasy i alkalia 1 0,34 0,55 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 5 1,72 2,73 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4 1,38 2,18 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 10 3,44 5,45 

20 01 19 Środki ochrony roślin 5 1,72 2,73 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 10 3,44 5,45 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 5 1,72 2,73 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3 1,03 1,64 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3 1,03 1,64 

Razem 100 34,45 54,51 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie przyjętego składu morfologicznego 
 

Poniżej przedstawiono zestawienie sumaryczne wszystkich w/w odpadów wchodzących w skład 

odpadów komunalnych. 

Tabela  3.8 Bilans odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlano-remontowych 
oraz niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych w roku 2004 i 2005 

Wielkość [Mg/rok] 
Rodzaj odpadów 

w 2004 r.  w 2005 r.  

Odpady biodegradowalne 628,20 994,0 

Wielkogabarytowe 177,87 281,45 

Budowlano-remontowe 340,08 538,13 

Niebezpieczne ogółem 34,45 54,51 

Razem: 1180,60 1868,09 
 

Źródło: Obliczenia własne 

3.1.1.5 Odpady powstające podczas prac porządkowych na terenie gminy Pawłowice 
W zakresie poprawy estetyki w gminie realizowane są następujące prace: 

1. Opróżnianie koszy ulicznych – czynności te odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Ilość odpadów jest uzależniona od ilości koszy ulicznych. W gminie użytkowanych jest, 80 szt. koszy 

ulicznych o pojemności 60 dm3, opróżnianych 1-2 razy w tygodniu. Szacunkowa ilość wywiezionych 
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odpadów w ciągu roku 2004 wynosi około 10,55 Mg tj: 1477,4 m3/a. Natomiast w roku 2005 ilość 

odpadów powstających o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne) wynosiła 

około 25,80 Mg, tj.: 3612,67 m3/a.,. 

2. Wywóz nieczystości – są to akcje okresowe, w okresie letnim jest to wywóz nieczystości z okolic 

rekreacyjno-turystycznych odwiedzanych przez mieszkańców, natomiast w okresie jesiennym jest to 

wywóz odpadów po akcji „Dzień ZIEMI”, „Sprzątanie świata” oraz w okresie Święta Zmarłych. Ilość 

powstających odpadów jest trudna do określenia, uzależniona od wielu czynników np. warunków 

atmosferycznych. Odpady powstające podczas tych prac są klasyfikowane do odpadów o kodzie 20 

03 01. Szacuje się, że przy 911 szt. zbiorników bezodpływowych oraz 3 szt. oczyszczalni 

przydomowych, ilość wywożonych nieczystości w roku 2005 wynosi 86,37 Mg/a. 

3. Oczyszczanie dróg – są to przede wszystkim prace związane z oczyszczaniem dróg lokalnych oraz 

chodników po okresie zimowym orz w okresie lata wg określonego harmonogramu. Ilość odpadów,  

o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów, w tej sytuacji również jest trudna do określenia  

i zależna od wielu czynników (pogoda). 

4. Sprzątanie przystanków komunikacji – odpady z przystanków są wywożone dwa razy  

w tygodniu (niektóre raz w tygodniu). Są to odpady o kodzie 20 03 01. 

Obok w/w podstawowych prac do poprawy estetyki zalicza się również prace związane 

z utrzymaniem, powiększeniem i przebudową terenów zielonych. W tym przypadku głównymi 

rodzajami odpadów powstających podczas prac są odpady biodegradowalne oraz sporadycznie masy 

ziemne (gleba i ziemia w tym kamienie) (20 02 02). Odpady te powinny być selektywnie zbierane  

i przekazywane do dalszego odzysku. Proponuje się odpady zielone przekazać do kompostowania 

natomiast ziemię, glebę i kamienie np.: do rekultywacji terenów zdegradowanych lub na składowisko 

odpadów. 

Odpady powstające podczas w/w prac pielęgnacyjnych na terenie gminy, obecnie transportowane są 

na składowisko odpadów. Należy w najbliższym czasie stworzyć system selektywnego zbierania 

odpadów w celu przekazania ich do odzysku lub recyklingu, a dopiero później do unieszkodliwienia. 

Działania takie są wymogiem prawnym (ustawa o odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

3.1.2 Charakterystyka gospodarki komunalnej realizowanej na terenie gminy 

Gmina jest objęta w około 98% zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych, realizowanym 

głównie przez jednostki gospodarcze wymienione w Tabela  3.10. 

Prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w znaczący sposób przyczynia się do zachowania 

czystości gminy. Działania związane z utrzymaniem czystości w gminie, są skorelowane nie tylko z 

obowiązującym prawodawstwem, ale i również z jeszcze obowiązującą Uchwałą Rady Gminy nr 

VII/91/2003 z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy. 
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Ponieważ Gmina Pawłowice nie posiada własnego składowiska odpadów, będącego w eksploatacji, 

zmieszane odpady komunalne wywożone są na składowisko poza terenem gminy, a mianowicie na 

składowisko odpadów zlokalizowane w Jastrzębiu Zdroju, Knurowie i w Kamieńsku. 

3.1.2.1 Zbiórka i transport odpadów komunalnych zmieszanych 
Z danych dostarczonych przez Urząd Gminy w 2004 r. zostało zdeponowanych (a wiec, wywiezionych  

z Pawłowic) na składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju administrowanym przez 

CONFICO POLAND S p. z o.o. oraz składowisku w Knurowie, administrowanym przez PPH „KOMART” 

około 2774,03 Mg/a odpadów komunalnych zmieszanych, gromadzonych przy każdej posesji w kubłach 

110 l. Natomiast w 2005 roku zostało wywiezionych z terenów gminy już 4545,54 Mg odpadów 

Zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się do koszy, pojemników oraz kontenerów metalowych  

i z tworzywa sztucznego. Pojemności urządzeń do zbiórki odpadów odpowiadają standardom unijnym. 

Są to głównie pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego typu SM-110, PA1,1, kontenery typu KP  

o pojemnościach 110 dm3, 1100 dm3, 240 dm3. Do zbiórki odpadów dodatkowo wzdłuż dróg  

i chodników oraz w parkach służą kosze z tworzywa sztucznego lub metalowe, o pojemności 60 dm3. 

Do zbiórki suchych odpadów z terenów cmentarzy, ogródków działkowych, zespołu garaży, przy 

obiektach usługowo - handlowych, służą duże kontenery KP-7 o pojemnościach 7 m3. Odpady 

komunalne zbierane są do ww. pojemników i kontenerów. Następnie bezpośrednio wywożone są na 

składowiska. 

Przykładowo, wywóz selektywnie gromadzonego szkła jest prowadzony oddzielnie przy użyciu 

samochodów ciężarowych skrzyniowych. Natomiast zmieszane odpady gromadzone w pojemnikach SM 

110 i kontenerach PA 1,1 są wywożone samochodami bezpylnymi (śmieciarkami), a kontenery KP-7 

hakowcami. 

Ponadto od początku 2003 roku rozpoczęto zbieranie selektywne papieru w kubłach 1m3 typu dzwon. Na 

terenie osiedla jest usytuowanych 15 punktów z kontenerami na odpady segregacyjne. 

W wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki w latach 2002- 2005, pozyskano: 

Tabela  3.9 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w 2002 - 2005 w gminie Pawłowice 

Rok Papier Szkło Tworzywa 
sztuczne Metale Wielkogabarytow

e Łącznie 

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów z selektywnej zbiórki [Mg/a] 

2002* 5,10 132,81 52,64 2,86 40,00 233,41 

2003 1,44 211,07 64,61 - 42,05 319,17 

2004 6,24 177,07 67,58 - 72,00 322,89 

2005 42,93 198,01 55,14 0,345 83,5 379,93 

Źródło: Dane z gminy; * - dane z PPGO 

W związku z wysoką ceną nośników energii, obserwuje się wykorzystywanie części frakcji palnej 

odpadów tj. papieru, tektury i drewna jako paliwa w paleniskach i kotłowniach przydomowych. Dzięki 

wdrożeniu selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych w istotny sposób udało się wyeliminować spalanie, 
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również w ten sam sposób tworzyw sztucznych oraz gumy, co w przypadku palenisk 

niskotemperaturowych wiązało się z emisją bardzo szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, w tym 

dioksyn i furanów 

Na terenie gminy zbierane są również odpady niebezpieczne w ilości około 1,94 Mg/a, które 

odbierane są z miejsc powstawania (np.: z aptek, przychodni) przez wyspecjalizowane firmy 

posiadające zezwolenie właściwego wojewody lub starosty na usuwanie tych odpadów.  

Aktualnie zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych z gminy posiada 9 firm. Poniżej, (Tabela  3.11) 

scharakteryzowano firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy, na podstawie aktualnych 

decyzji na zbiórkę i transport odpadów. Firmy te dysponują wozami bezpylnymi (z kompresją i bez 

kompresji), kontenerowcami (bramowe i hakowe) oraz innym sprzętem jak ciągniki, pojazdy 

skrzyniowe itd. Częstotliwość wywozu nieczystości z pojemników małych (110 dm3 i 120 dm3) 

kształtuje się na poziomie od: 1 ÷ 2 razy w miesiącu. Natomiast na osiedlach zabudowy wielorodzinnej 

(głównie osiedla i wspólnoty mieszkaniowe) częstotliwość wywozu nieczystości wynosi 2 razy  

w tygodniu. Na terenie osiedli mieszkaniowych i wspólnot są miejsca, na których zostały rozstawione 

pojemniki, są odpowiednio do tego urządzone (utwardzony teren). Na terenie gminy nie ma stacji 

przeładunkowych odpadów. 

Podsumowanie 

Gmina dysponuje wielkim potencjałem gospodarczym. Jednak w zakresie gospodarki komunalnej jest on 

jeszcze nie do końca wykorzystywany. Prowadzone zbiórki odpadów komunalnych oraz ich wywóz 

przeprowadzony w gminie przynoszą wymierne efekty, co przedstawia Tabela  3.10. Większość prowadzi 

segregację odpadów „u źródła”, polegającą na rozdziale odpadów na podstawowe rodzaje, najczęściej 

makulatura, szkło, tworzywa sztuczne. 

Należy jednak zwrócić uwagę na coraz bardziej zdecydowaną działalność w kierunku wypracowania 

modelu „czysta gmina”. Działalność taka przyniesie z pewnością wymierne korzyści gminie oraz jej 

mieszkańcom. System selektywnej zbiórki odpadów pozwala na minimalizację ilości powstawania 

odpadów, za których odbiór muszą płacić mieszkańcy.  

Kierunkiem rozwoju podawanym przez gminę jest dalszy rozwój sektora usługowego i produkcyjnego, 

zapewnienie opieki zdrowotnej, budowa inwestycji związanych z ochroną środowiska (np.: kanalizacji 

sanitarnej, oczyszczalni ścieków). Kierunki działań, cele strategiczne zostały przedstawione w Studium 

Wykonalności dla Zadania: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej gminy Pawłowice(12), które stanowi 

instrument realizacji polityki gminnej. 

3.1.3 Aktualna gospodarka odpadami 

Odpady komunalne na terenie gminy generalnie trafiają na dwa składowiska odpadów komunalnych  

w Jastrzębiu Zdrój oraz w Knurowie. Lwia część odpadów komunalnych zbieranych na badanym 
obszarze (z wyjątkiem frakcji segregowanych „u źródła”) jest unieszkodliwiana na nadpoziomowym 

składowisku leżącym na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.  

                                                      
12 źródło: BFE S.A. Bielsko-Biała sierpień 2002 
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Składowisko odpadów komunalnych leży na terenach nieużytków poprzemysłowych przy ul. Dębina w 

północno-wschodniej części Miasta Jastrzębie Zdrój. Ogólna powierzchnia przeznaczona pod budowę 

składowiska wynosi około 53,1 ha, a jego pojemność geometryczna jest szacowana na około 4015 tys 

m3. Przewidywany okres eksploatacji – około 14 lat. Odpady deponowane są od rzędnej 272 m npm, do 

rzędnej ok. 285 m npm.  

Z dostępnych danych firmy Cofinko-Poland wynika, że przeciętnie na składowisko trafia 350-400 Mg 

odpadów dziennie tj. około 90.000 – 100.000 Mg/rok. Z tej wartości około 5% odpadów pochodzi  

z terenu Gminy. 

Aktualnie na składowisko trafiają odpady z takich gmin jak: Jastrzębie Zdrój, Pawłowice, Żory, 

Wodzisław Śląski, Strumień, Skoczów, Brenna, Ustroń, Wisła, Cieszyn, Pszów, Gorzyce, Mszana, 

Marklowice, Suszec, Zebrzydowice. Ilość odpadów deponowanych na składowisku w Jastrzębiu Zdrój za 

rok 2004 wynosi 2774 Mg/a, a w 2005 roku – 4545,54 Mg/a.. 

3.1.3.1 Wykaz odbiorców odpadów komunalnych pochodzących z ich selektywnej zbiórki 

Tabela  3.10 Firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem tylko odpadów z selektywnej zbiórki na 
terenie Gminy Pawłowice  

L.p. Nazwa firmy Adres Profil działalności 

1 
„EKOM” Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe 

Janota Zdzisław 

Zabłocie 43-246, 

ul. Tulipanów 3 
Zbieranie odpadów 
selektywnie gromadzonych 

2 Recykling-szkło Dawid Reszel 
Marklowice 44-321, 

ul. Bławatkowa 8 
Zbieranie odpadów 
selektywnie gromadzonych 

Źródło: na podstawie wykazu jednostek zajmujących się wywozem odpadów z selektywnej zbiórki na terenie gminy Pawłowice 

3.1.3.2 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu 
odpadów komunalnych 

Tabela  3.11 Firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów segregowanych i 
niesegregowanych na terenie gminy Pawłowice  

L.p. Nazwa firmy Adres Profil działalności 

1 PPH „Komunalnik” Sp. z o.o. 
Jastrzębie Zdrój 44-338, 

ul. Kolejowa 30 
Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych 

2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z. o.o. 

Ruda Śląska 41-700, 

ul. Piastowska 3 

Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych i selektywnie 
gromadzonych 

3 Global Servis Sp. z. o.o. 
Mszana 44-325, 

ul. Moszczenicka 3 
Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych 

4 ESTA Sp. z o.o. 
Ruda Śląska 41 – 700, 

ul. P. Skargi 87 

Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych i selektywnie 
gromadzonych 

5 Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej 
ALBA Sp. z o.o. 

Tychy 43-100, 

ul. Zwierzyniecka 6 
Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych 

6 ALBA ekoserwis Sp. z o.o. Radzionków 41-922 Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych i selektywnie 
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L.p. Nazwa firmy Adres Profil działalności 

ul. Sikorskiego 5 gromadzonych 

7 Transgór S..A.  
Rybnik  

ul. Jankowicka 9 
Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych 

8 Naprzód Rydułtowy 
Rydułtowy 

Ul. Raciborska 144b 
Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych 

9 
Międzygminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami „Master” Sp. z 
o.o. 

Tychy 43-100  
ul. Grota Roweckiego 44 

Zbieranie i wywóz odpadów 
zmieszanych i selektywnie 
gromadzonych 

Źródło: na podstawie wykazu jednostek zajmujących się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Pawłowice 

3.1.3.3 Graficzny model obiegu odpadów komunalnych 
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3.1.3.4 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

Na terenie gminy Pawłowice nie ma instalacji do odzysku I unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPAÓW KOMUNALNYCH 

W 2005 roku na terenie gminy w wyniku przeprowadzonej selektywnie zbiórki wydzielono z ogólnej 

masy odpadów następujące ilości materiałów, które poddano recyklingowi: 

- 42,93 Mg/a papieru, 

- 198,01 Mg/a szkła 

- 55,13 Mg/a tworzyw sztucznych 

- 83,50 Mg/a wielkogabarytowych 

W sumie z selektywnej zbiórki, pozyskano około 296,43 Mg/a. 

Na terenie gminy ustawionych jest 10 pojemników do gromadzenia odpadów z tekstyliów, 

odbieranych przez PPHU „Wtórpol” Zakład Pracy Chronionej, ul. Żurawia 1, Skarżysko-Kamienna. 

Ilość zebranych tego rodzaju odpadów w 2005 roku wynosiła: 14,43 Mg. 

3.1.4 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych 

Odpady komunalne i biodegradowalne 

Dla potrzeb opracowania prognozy obejmującej lata 2006-2015 ilości odpadów komunalnych powstających 

na terenie gminy Pawłowice posłużono się, przyjętym na podstawie przeprowadzonych badań, składem 

morfologicznym oraz danymi demograficznymi GUS (patrz Tabela  2.6 str.26). 

Rozważając przypuszczalne zmiany składu odpadów komunalnych przyjęto, na najbliższe lata 

„optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji kształtujący ilość i skład odpadów.  

Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach: 

- rozwój gospodarki powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, co 

spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie na wzrost ilości odpadów 

papieru, 

- wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powinien w latach 2010-2015 objawiać się 

powolnym zmniejszaniem się ilości odpadów generowanych przez mieszkańców i podmioty 

gospodarcze, 

- przewidywany postęp gospodarczy i przemysłowy, pociągnie za sobą konieczność 

przeprowadzenia np.: w zakładach produkcyjnych zmian technologicznych. Przełoży się to 

bezpośrednio na rodzaj używanych opakowań produktów (przewiduje się, że będą to opakowania 

wielokrotnego użytku, z tworzyw sztucznych lub wielomateriałowe) podawanych stronie 

konsumentów. Ponadto uregulowanie i ukształtowanie prawodawstwa, wywrze ekonomiczny 

nacisk na wytwórców produktów, z których korzysta społeczeństwo. To następny poważny 

powód, który wpłynie na zmniejszenie, a w dalszej perspektywie stabilizację ilościową 

generowanych przez gminę odpadów, 
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- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie 

zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich, 

- powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego 

żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów 

spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też 

będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na 

lunch, 

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, powodujące wzrost 

ilości odpadów, następnie obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie 

również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Spowoduje to spadek ilości tworzyw 

sztucznych, a tym samym wzrost ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów podatnych na 

recyrkulację czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno, 

- przewiduje się systematyczną zmianę systemu centralnego ogrzewania przez część 

mieszkańców powiatu na paliwa ekologiczne bądź inne źródła energii. Działania takie sprzyjać 

będą spadkowi ilości popiołów w strumieniu odpadów komunalnych, 

- wzrost budownictwa oraz usług remontowo-budowlanych, zaowocuje wzrostem ilości odpadów 

poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów. 

Zakładane zmiany procentowe wskaźników emisji poszczególnych składników odpadów przedstawia 

Tabela  3.12, a obliczone na tej podstawie prognozy ilości odpadów w okresie 2006-2015 zestawiono 

w kolejnych tabelach (Tabela  3.13,Tabela  3.14). 

Tabela  3.12 Procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych [%] 

Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów 
[%] Lp. Nazwa strumienia 

2005 2010 2015 

1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1,00 1,50 0,50 

2. Odpady zielone 1,00 1,50 0,50 

3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 2,00 1,00 0,00 

4. Opakowania z papieru i tektury 1,50 2,00 2,00 

5. Opakowania wielomateriałowe 2,00 2,00 2,00 

6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1,50 0,50 -2,00 

7. Opakowania z tworzyw sztucznych 2,00 1,50 1,50 

8. Szkło (nieopakowaniowe) 1,50 2,00 1,00 

9. Opakowania ze szkła 2,00 2,00 2,00 

10. Metale 1,00 0,00 0,00 

11. Opakowania z blachy 1,00 1,00 1,00 

12. Opakowania z aluminium 1,50 1,50 1,50 

13. Tekstylia 1,00 1,00 1,00 

14. Odpady mineralne 1,00 2,00 2,00 
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Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów 
[%] Lp. Nazwa strumienia 

2005 2010 2015 

15. Drobna frakcja popiołowa -2,00 -3,00 -3,00 

16. Odpady wielkogabarytowe 3,00 1,00 1,00 

17. Odpady budowlane 3,00 2,00 2,00 

18. Odpady niebezpieczne 1,00 1,00 1,00  
 

Źródło: WPGO i PPGO 
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Tabela  3.13 Prognoza ilości generowanych odpadów w latach 2004-2015 przypadających na jednego mieszkańca [Mg/M/rok] 

Nazwa strumienia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,0238 0,0380 0,0385 0,0390 0,0395 0,0401 0,0406 0,0410 0,0413 0,0416 0,0418 0,0380 

Odpady zielone 0,0020 0,0031 0,0032 0,0032 0,0032 0,0033 0,0033 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0031 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 0,0029 0,0047 0,0048 0,0049 0,0049 0,0050 0,0050 0,0051 0,0052 0,0052 0,0052 0,0047 

Opakowania z papieru i tektury 0,0069 0,0111 0,0113 0,0115 0,0117 0,0120 0,0123 0,0126 0,0130 0,0135 0,0137 0,0111 

Opakowania wielomateriałowe 0,0021 0,0034 0,0035 0,0037 0,0038 0,0039 0,0040 0,0041 0,0042 0,0044 0,0044 0,0034 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 0,0110 0,0176 0,0177 0,0179 0,0180 0,0181 0,0181 0,0180 0,0178 0,0175 0,0172 0,0176 

Opakowania z tworzyw sztucznych 0,0037 0,0059 0,0060 0,0061 0,0062 0,0063 0,0064 0,0066 0,0067 0,0069 0,0070 0,0059 

Szkło (nieopakowaniowe) 0,0011 0,0017 0,0018 0,0018 0,0018 0,0019 0,0018 0,0018 0,0019 0,0019 0,0019 0,0017 

Opakowania ze szkła 0,0138 0,0223 0,0229 0,0236 0,0245 0,0250 0,0256 0,0263 0,0271 0,0281 0,0287 0,0223 

Metale 0,0045 0,0072 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0072 

Opakowania z blachy  0,0015 0,0024 0,0025 0,0025 0,0026 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027 0,0027 0,0028 0,0024 

Opakowania z aluminium 0,0004 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 

Tekstylia  0,0058 0,0093 0,0094 0,0095 0,0097 0,0098 0,0099 0,0101 0,0102 0,0104 0,0105 0,0093 

Odpady mineralne 0,0249 0,0399 0,0405 0,0412 0,0420 0,0412 0,0422 0,0434 0,0448 0,0464 0,0473 0,0399 

Drobna frakcja popiołowa 0,0418 0,0646 0,0630 0,0613 0,0594 0,0576 0,0562 0,0552 0,0546 0,0542 0,0526 0,0646 

Odpady wielkogabarytowe 0,0101 0,0163 0,0167 0,0169 0,0171 0,0173 0,0175 0,0177 0,0180 0,0183 0,0185 0,0163 

Odpady budowlane 0,0193 0,0313 0,0321 0,0328 0,0335 0,0342 0,0350 0,0360 0,0371 0,0384 0,0392 0,0313 

Odpady niebezpieczne 0,0020 0,0031 0,0032 0,0032 0,0033 0,0033 0,0034 0,0034 0,0035 0,0035 0,0035 0,0031 

Suma 0,1777 0,2829 0,2850 0,2872 0,2894 0,2895 0,2919 0,2953 0,2995 0,3046 0,3059 0,2829 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przyjętego składu morfologicznego 
 
 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowice  

 50

0,270

0,275

0,280

0,285

0,290

0,295

0,300

0,305

0,310

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok]

 
Wykres  3-1 Prognoza ilości generowanych odpadów w latach 2006-2015 przypadających na jednego mieszkańca [Mg/M/rok] 
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Tabela  3.14 Prognoza powstawania odpadów w latach 2004-2015 [Mg/rok] 

Nazwa strumienia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 419,62 663,99 689,24 715,77 743,68 773,08 804,11 836,78 871,12 907,13 944,82 984,28 

Odpady zielone 34,45 54,51 54,68 54,85 55,03 55,20 55,39 55,57 55,76 55,95 56,14 56,33 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 51,98 82,26 82,65 83,04 83,45 83,86 84,28 84,70 85,13 85,57 86,02 86,46 

Opakowania z papieru i tektury 122,13 193,25 195,40 197,61 199,89 202,23 204,65 207,16 209,77 212,50 215,36 218,32 

Opakowania wielomateriałowe 37,58 59,46 59,67 59,88 60,10 60,33 60,56 60,80 61,05 61,30 61,57 61,84 

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 193,53 306,23 311,61 317,14 322,80 328,60 334,54 340,58 346,70 352,86 359,04 365,21 

Opakowania z tworzyw sztucznych 64,51 102,08 102,68 103,29 103,92 104,57 105,23 105,91 106,60 107,32 108,06 108,81 

Szkło (nieopakowaniowe) 19,10 30,23 30,28 30,33 30,39 30,44 30,50 30,56 30,61 30,67 30,73 30,79 

Opakowania ze szkła 242,69 384,02 392,58 401,57 411,06 421,13 431,65 442,69 454,33 466,65 479,77 493,53 

Metale 80,17 126,85 127,77 128,70 129,64 130,58 131,54 132,50 133,46 134,44 135,42 136,41 

Opakowania z blachy 26,93 42,61 42,72 42,82 42,93 43,04 43,15 43,27 43,38 43,50 43,62 43,74 

Opakowania z aluminium 7,52 11,89 11,90 11,91 11,92 11,93 11,94 11,94 11,95 11,96 11,97 11,98 

Tekstylia 102,09 161,54 163,03 164,56 166,14 167,75 169,39 171,08 172,80 174,57 176,38 178,24 

Odpady mineralne 439,66 695,70 723,47 752,77 783,80 816,75 850,40 886,28 924,72 966,11 1010,90 1058,72 

Drobna frakcja popiołowa 737,15 1166,44 1241,79 1320,01 1400,86 1484,09 1569,63 1657,92 1749,50 1844,98 1945,06 2047,41 

Odpady wielkogabarytowe 177,87 281,45 286,05 290,82 295,74 300,80 305,99 311,33 316,85 322,55 328,46 334,54 

Odpady budowlane 340,08 538,13 554,99 572,81 591,61 611,43 632,31 654,43 677,96 703,12 730,15 758,79 

Odpady niebezpieczne 34,45 54,51 54,68 54,85 55,03 55,21 55,39 55,58 55,76 55,96 56,15 56,35 

Suma 3131,48 4955,14 5125,17 5302,74 5487,98 5681,03 5880,63 6089,06 6307,45 6537,13 6779,64 7031,75 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie przyjętego składu morfologicznego 
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Wykres  3-2 Prognoza powstawania odpadów w latach 2006-2015 [Mg/rok] 
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Tabela  3.15 Prognoza powstawania odpadów biodegradowalnych [Mg/rok] 

Nazwa strumienia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 689,2 715,8 743,7 773,1 804,1 836,8 871,1 907,1 944,8 984,3 

Odpady zielone 54,7 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 55,9 56,1 56,3 

Papier i tektura (nieopakowaniowe) 82,6 83,0 83,4 83,9 84,3 84,7 85,1 85,6 86,0 86,5 

Opakowania z papieru i tektury 195,4 197,6 199,9 202,2 204,7 207,2 209,8 212,5 215,4 218,3 

Odpady ulegające biodegradacji (łącznie) 1022,0 1051,3 1082,0 1114,4 1148,4 1184,2 1221,8 1261,1 1302,3 1345,4 

Obowiązkowy recykling opakowań papierowych 87,9 94,9 95,9 97,1 98,2 99,4 100,7 102,0 103,4 104,8 

Odpady biodegradowalne bez opakowań  
poddanych obowiązkowemu recyklingowi 934,0 956,4 986,1 1017,3 1050,2 1084,8 1121,1 1159,1 1199,0 1240,6 

Dopuszczalne składowanie 742,5 724,6 706,7 688,8 671,0 608,3 527,8 447,3 402,6 357,8 

Dodatkowy konieczny recykling 191,5 231,8 279,4 328,5 379,2 476,4 593,3 711,8 796,4 882,8 
 

Źródło: obliczenia własne. Wielkość bazowa – 565,36 Mg/a w roku 1996.Suma odpadów biodegradowalnych w latach 2006-2015 wynosi 4871,08 Mg 
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Według wymogów prawa ilość odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku musi 

ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Przyjęte progi redukcji ilości odpadów biodegradowalnych 

deponowanych na składowiskach kształtują się następująco: 

- do 75% wagowo w 2010 roku,  

- do 50% wagowo w 2013 roku,  

- do 35% wagowo w 2020 roku. 

Wielkość bazową stanowi ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1996 roku. Dla gminy 

wielkość bazowa została określona na poziomie około 565,36 Mg. Ilość tą przyjęto jako 90% wielkości 

odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 2005 roku. 

Odpady wielkogabarytowe 

Jednym z założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego jest rozwój systemu 

selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, celem ich dalszego przekazania do odzysku lub 

unieszkodliwienia. Prognozę wzrostu strumienia tych odpadów przedstawia Tabela  3.16. 

Tabela  3.16 Prognoza wielkości odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na terenie gminy 
w latach 2006, 2010, 2015 w Mg/rok 

Nazwa strumienia 2006 2010 2015 

Odpady wielkogabarytowe 286,05 305,99 334,54 
 

Źródło: obliczenia własne 

 
Zakłada się następujące poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (zgodnie z KPGO oraz WPGO): 

- 2006 rok - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, 

- 2010 rok - 60% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, 

- 2015 rok - 80% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.  

Zakładane ilości odpadów wielkogabarytowych przeznaczonych do odzysku dla gminy w poszczególnych 

latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela  3.17 Ilość odpadów wielkogabarytowych przewidzianych do odzysku i recyklingu [Mg/rok] 

Nazwa strumienia 2006 2010 2015 

Odpady wielkogabarytowe 57,21 183,59 267,63 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie WPGO. W roku 2004 wielkość odpadów wielkogabarytowych wynosiła 72 Mg, a w roku 

2005 – 83,5 Mg. 

 
Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego 

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, przewiduje 

następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych w woj. śląskim: 

- rok 2006 - 15% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych, 

- rok 2010 - 40% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych, 

- rok 2015 - 60% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych. 
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Wielkości generowanych strumieni odpadów budowlano-remontowych przedstawia Tabela  3.18.  

Tabela  3.18 Prognoza powstawania odpadów budowlano-remontowych na terenie gminy 

Ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia 
[Mg/rok] Rodzaj odpadu Skład 

[%] 
2006 r. 2010 r. 2015 r. 

Gruz ceglany, betonowy ceramiczny, asfaltowy 60 322,88 332,99 379,39 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 8 43,05 44,40 50,59 

Asfalty, smoły, produkty smołowe (pokrycia dachowe) 7 37,67 38,85 44,26 

Złom metaliczny 5 26,91 27,75 31,62 

Gleba i grunt, kamienie i żwiry 15 80,72 83,25 94,85 

Materiały izolacyjne 5 26,91 27,75 31,62 

Łącznie 100 538,13 554,99 632,31 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie WPGO 

 

Tabela  3.19 Prognozowane poziomy i ilości odzysku odpadów remontowo- budowlanych na terenie 
gminy 

Rok Poziom odzysku [%] Ilość do odzysku [Mg/rok] 

2006 15 83,25 

2010 40 252,93 

2015 60 455,27 

Łącznie: 791,44 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie WPGO 

 

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych 

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, zakłada następujące poziomy selektywnego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych (wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych) celem 

przekazania ich do obiektów odzysku/unieszkodliwiania: 

- w roku 2006 - 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, 

- w roku 2014 - 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 

Uwzględniając powyższe dane, oszacowano ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład 

odpadów komunalnych w układzie rodzajowym (Tabela  3.20) oraz potencjalne ilości odpadów tego 

typu gromadzonych selektywnie na terenie gminy w latach 2006, 2010, 2015. 
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Tabela  3.20 Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów 
komunalnych 

Ilości odpadów niebezpiecznych przewidziane do 
selektywnego zbierania w poszczególnych latach 

[Mg/rok] Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

2006 r. 2010 r. 2015 r. 

20 01 33 Baterie i akumulatory 6,561 6,647 6,762 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady niebezpieczne 2,734 2,769 2,818 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 1,094 1,108 1,127 

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 19,137 19,386 19,723 

20 01 14 
20 01 15 Kwasy i alkalia 0,547 0,554 0,564 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 2,734 2,769 2,818 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2,187 2,216 2,254 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 5,468 5,539 5,635 

20 01 19 Środki ochrony roślin 2,734 2,769 2,818 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 5,468 5,539 5,635 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 2,734 2,769 2,818 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 1,640 1,662 1,691 

20 01 13 Rozpuszczalniki 1,640 1,662 1,691 

Razem 54,68 55,39 56,35 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO 

 

Tabela  3.21 Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do selektywnego 
zbierania na terenie gminy [Mg] 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2006 r.  

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2010 r.  

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2015 r.  
20 01 33 Baterie i akumulatory 0,984 3,323 5,410 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady niebezpieczne 0,410 1,385 2,254 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 0,164 0,554 0,902 

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 2,871 9,693 15,779 

20 01 14 
20 01 15 Kwasy i alkalia 0,082 0,277 0,451 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć 0,410 1,385 2,254 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,328 1,108 1,803 

20 01 26 Oleje i tłuszcze 0,820 2,769 4,508 

20 01 19 Środki ochrony roślin 0,410 1,385 2,254 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,820 2,769 4,508 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 0,410 1,385 2,254 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,246 0,831 1,352 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2006 r.  

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2010 r.  

Ilość odpadów 
wytworzonych 

w 2015 r.  
20 01 13 Rozpuszczalniki 0,246 0,831 1,352 

Razem 8,202 27,695 45,082 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO 

3.1.5 Warianty strategii oraz celów i zadań 

Podstawowymi instytucjami odpowiedzialnymi za budowę systemu gospodarki odpadami są: 

- Marszałek Województwa Śląskiego, 

- Starostowie Powiatów, 

- Prezydenci i Burmistrzowie Miast Województwa, Wójtowie Gmin. 

3.1.5.1 Ogólne zadania systemu gospodarki odpadami 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach nakłada na gminy obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki 

odpadami w oparciu o następujące główne zasady: 

—  minimalizacja powstawania odpadów komunalnych, 

—  wyłączenie z odpadów wszystkich frakcji możliwych do odzysku, 

—  unieszkodliwienie pozostałości odpadów poprzez ich kompostowanie, unieszkodliwienie termiczne lub 

składowanie odpadów przetworzonych. 

Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego systemu gospodarki. System 

ten wymaga logistycznych, kompleksowych rozwiązań. Jego kompleksowość polega na zorganizowaniu 

gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. W wyniku 

wprowadzenia selektywnej zbiórki zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym 

wskazaniem metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność 

odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce 

wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.). Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest system 

dystrybucji do odbiorców odpadów użytkowych, odzyskanych różnymi metodami z ogólnej masy odpadów 

oraz produktów ich przetwórstwa, realizowanego w celu podwyższenia wartości użytkowej odpadów,  

a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji zadań związanych z odzyskiem, 

czyli gospodarczym wykorzystaniem odpadów. 

Przedstawione założenia dotyczą wszystkich wytwórców odpadów zarówno innych niż niebezpieczne jak  

i niebezpiecznych. 

Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami winno prowadzić do 

realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko. 

Przy prawidłowym prowadzeniu gospodarki odpadami i obecnym poziomie ilości składowanych 

odpadów, gmina Pawłowice ma możliwość składowaniem odpadów komunalnych na składowisku w 

Jastrzębiu Zdroju do roku 2014. 
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3.1.5.2 Zasady utrzymania czystości i porządku, realizowane na terenie gminy  

W ramach zadań związanych z usuwaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz 

zgodnie z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, w dniu 

21 kwietnia 2006 roku uchwalona została uchwała nr XXXIV / 453 / 2006 w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice. Powyższa uchwała w chwili obecnej czeka 

na uprawomocnienie. 

Postanowienia ogólne przytoczonego wyżej Regulaminu dotyczą: 

-  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

-  rodzajów i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i 

gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

- częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

- maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których 

osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione 

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku, 

- wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

- wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terenów jej przeprowadzenia. 

 

3.1.5.3 Organizacja systemu pracy 

Organizację systemu gospodarki odpadami oparto na zapisach ustaw regulujących, postępowanie z 

odpadami. Uwzględniając powyższe przyjęto założenie: 

- odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmować się będą w znacznym stopniu 

przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty, 

- samorząd oraz podmioty gospodarcze mogą jednak realizować część zadań związanych z odzyskiem 

i recyklingiem odpadów, 

- samorząd może przejąć obowiązek usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od podmiotów 

gospodarczych prowadzących na jego terenie działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, 

- poprzez system decyzji, zezwoleń samorząd sprawować będzie nadzór nad prawidłową realizacją 

zadań związanych z gospodarką odpadami. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzono ramy organizacyjne systemu gospodarki odpadami dla 

obszaru funkcjonalnego w 2 wariantach, aby objąć stan aktualny i docelowy.: 
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1. Wariant. – stan istniejący na dzień dzisiejszy: 

Gmina jako instytucja nadzorująca gospodarkę odpadami i: 

- organizacją i zarządzaniem systemem gospodarki odpadami, 

- organizacją systemu odzysku i recyklingu odpadów, 

- segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu rozdzielenia ich na 

strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia,  

- współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych w celu zagospodarowania 

odpadów możliwych do wykorzystania.  

- w swych wydawanych postanowieniach określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi 

poprzez uchwalenie znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, 

- udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego terenu obszaru funkcjonalnego 

firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania, 

- prowadzi kontrolę realizacji zadań, 

- prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców. 

 

2. Wariant – stan docelowy 

1. Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania odpadów 

komunalnych samorząd może powołać spółkę, która będzie realizować zadania samorządów  

w zakresie gospodarowania odpadami. Zadania te, to: 

- organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za usuwanie, odzysk 

i unieszkodliwianie odpadów, 

- gospodarka finansowa, 

- organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów, 

- segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu rozdzielenia ich na 

strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia,  

- unieszkodliwianie odpadów balastowych, 

- usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z podmiotów gospodarczych, 

- współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów użytecznych w celu zagospodarowania 

odpadów możliwych do wykorzystania.  

2. Za unieszkodliwienie pozostałych odpadów odpowiadają ich właściciele. 

Zaproponowany wstępnie podział zadań pomiędzy uczestników systemu gospodarki odpadami oraz 

prawidłowa ich realizacja, pozwoli na funkcjonowanie systemu odzysku zgodnie z zaproponowanym 

modelem funkcjonalnym. 

3. Przejmując zadania związane z usuwaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

samorząd, rozumiany jako samorządy gmin współpracujących w ramach obszaru funkcjonalnego: 
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- określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi poprzez uchwalenie znowelizowanego 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz powołanie jednostki organizacyjnej 

dla wykonywania tych działań, 

- uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie selektywnej zbiórki 

odpadów, 

- pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów gospodarczych za 

usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  

- udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego terenu obszaru funkcjonalnego 

firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania, 

- prowadzi kontrolę realizacji zadań, 

- prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców. 

 

3.1.5.4 System gromadzenia i transportu. Założenia.  

Podstawowym zadaniem poprzedzającym racjonalne zagospodarowywanie odpadów komunalnych 

jest rozdział odpadów na strumienie: 

- odpady komunalne zmieszane, które stanowią źródło surowców wtórnych, 

- odpady surowcowe zbierane selektywnie, 

- odpady kompostowane, 

- odpady niebezpieczne, 

- odpady budowlane, 

- odpady wielkogabarytowe. 

Każdy strumień odpadów wymaga odrębnego traktowania i stosowania odrębnych technik oraz 

technologii przetwarzania i unieszkodliwiania. Podstawę indywidualizacji postępowania stanowi 

system zbiórki odpadów, gwarantujący odrębność ich dopływu do miejsca przetworzenia lub 

unieszkodliwienia.  

W przypadku pozostałych grup odpadów określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów 

następuje w: 

- pozwoleniu zintegrowanym,  

- 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. 

- decyzja na odbieranie odpadów komunalnych. 

Uwarunkowania związane z możliwością  budowy instalacji lokalnych 

Istotną rolę przy planowaniu inwestycji spełniają: 
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- uwarunkowania lokalizacyjne – związane bezpośrednio z zasadnością lokalizacji planowanej 

inwestycji, 

- uwarunkowania społeczne – związane z akceptacją społeczeństwa. 

Powyższe aspekty mają wpływ na wybór wariantu projektowanego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Niemniej jednak, szczegółowe propozycje działań inwestycyjnych związanych  

z gospodarką odpadami powinny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i gminnym 

programem gospodarki odpadami. 

3.1.5.5 Planowany wariantowy system gospodarki odpadami. Analiza SWOT  

Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe: 

- powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno - 

reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci o tematyce związanej 

z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska), 

- odzysk odpadów przydatnych do wykorzystania (tzw. surowców wtórnych) poprzez selektywną, 

wielopoziomowo rozbudowana zbiórkę, w miejscu powstawania oraz ich oczyszczanie, rozdział na 

rodzaje i dystrybucje do odbiorców, 

- selektywne pozyskiwanie organicznych frakcji odpadów nadających się do biologicznej przeróbki, 

- eliminowanie ze strumienia odpadów składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej 

procedurze unieszkodliwiania bądź dalszego wykorzystania, 

- kontrolowane składowanie odpadów nie nadających się wykorzystać lub unieszkodliwić w inny 

sposób, na składowiskach dla środowiska 

Ważnymi kwestiami w gospodarce odpadami w gminie, są(13): 

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki i wywozu odpadów celem wtórnego wykorzystania,  

- wspierać działania w zakresie wydzielania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, 

świetlówki, przeterminowane leki, zużyte oleje itp.) ze strumienia odpadów komunalnych, 

- systematycznie podwyższanie standardów w zakresie zbierania i wywozu odpadów, 

- wprowadzanie technologii utylizacji umożliwiających zmniejszanie ilości składowanych odpadów (np.: 

sortownie, kompostownie), 

- stworzenie warunków do tworzenia punktów selektywnego zbierania i gromadzenia odpadów. 

Rozważa się w gminie Pawłowice 3 rodzaje rozwiązań, pozwalających zrealizować plany związane  

z gospodarką odpadami tj.: 

- utworzenie GPZON w gminie, 

- zorganizowany wywóz odpadów na składowiska poza gminne.  

W związku powyższym przyjęto wariantowy system realizacji planu w zależności od lokalizacji 

podstawowych obiektów, jakimi dla planu gospodarki odpadami są składowiska odpadów 

komunalnych oraz Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.  

                                                      
13 Wg. PPGO dla powiatu pszczyńskiego 
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Na terenie gminy nie ma składowisk odpadów komunalnych. Dlatego generowane odpady komunalne 

wywożone są na składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdrój oraz Knurowie. Składowisko jest nowoczesne, 

spełnia obowiązujące wymogi i zgodnie z WPGO. Jego eksploatacja planowana jest do końca okresu 

objętego niniejszym planem tj. końca 2015 r. W związku z tym, jako: 

WARIANT I — utworzenie w gminie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przy 

równoczesnym rozwoju dotychczasowego modelu selektywnej zbiórki w gminie poprzez zwiększenie jej 

zasięgu i zakresu (docelowo: tekstylia oraz bioodpady z domków jednorodzinnych).  

Zwiększająca się ilość deponowanych odpadów na składowisku w Jastrzębiu Zdrój, będzie wiązała się 

z koniecznością podjęcia planu rozwijania zaplecza tego składowiska odpadów lub też rozwiązań 

technicznych minimalizujących składowanie odpadów komunalnych np.: poprzez budowę 

kompostowni bioodpadów na terenie gminy, punktów demontażu odpadów wielkogabarytowych na 

składowisku odpadów, zbiórki odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych.  

WARIANT II — alternatywnym rozwiązaniem kwestii sposobu zbiórki odpadów niebezpiecznych, jest 

zorganizowany wywóz i zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych z udziałem 

nowych lub dotychczasowych odbiorców. Należy przypuszczać, że rozwiązanie to może być bardziej 

opłacalne tak dla gminy jak przy założeniu, pełnej współpracy na styku odbiorca-wytwórca odpadów. 

Zbiórki takie mogłyby odbywać się przy współpracy i wykorzystaniu transportu dotychczasowych 

odbiorców odpadów komunalnych. 

W przypadku zamknięcia składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdrój, wywóz odpadów może być 

prowadzony na inne składowiska, co wiąże się z podpisaniem nowych umów.  

 

3.1.5.6 Analiza wariantów planu gospodarki odpadami 

Wariant I — utworzenie w gminie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)  

Mocne strony: 

- punktowa zbiórka odpadów niebezpiecznych z całej gminy 

- możliwość segregacji, sprawdzenia i magazynowanie pozyskanych odpadów na miejscu w GPZON, 

- zmniejszona ilość zastosowanego transportu 

Słabe strony: 

- duży koszt eksploatacyjny i utrzymania takiego punktu, 

- konieczność wygospodarowania dodatkowego miejsca (placu) do przechowywania odpadów tego 

wymagających, 

- duży koszt inwestycyjny (budynki, winny być wyposażone we wszystkie instalacje tak bytowe jak i 

wentylacyjne, które winny być zaprojektowane z odpowiednią krotnością wymian powietrza na godzinę 

w pomieszczeniach budynków). 

Szanse: 

- zminimalizowanie ilości odpadów, które mogą być zagrożeniem dla mieszkańców gminy jak 

i środowiska naturalnego, 
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- zahamowanie wprowadzania do środowiska przynajmniej niektórych odpadów (np. butelek 

szklanych po olejach, pojemniki po farbach itd.) 

- dodatkowe zatrudnienie od 1-2 osób w takim punkcie, to zminimalizowanie (choć w małym 

stopniu) bezrobocia w gminie 

Zagrożenia: 

- możliwość małej akceptacji społeczeństwa niekorzystnego tym samym małego zainteresowania w 

przypadku niekorzystnego położenia (np.: na obrzeżach gminy) 

- dodatkowe koszty związane z utworzeniem takiego punktu, mogą nie przynieść oczekiwanych 

rezultatów, 

- zła decyzja związana z utworzeniem takiego punktu, to utrata zaufania społecznego 

Podsumowanie: 

Gmina Pawłowice jest gminą, w której dominują odpady komunalne, które są wytwarzane w wyniku 

bytowania człowieka są wywożone na składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdroju. Biorąc pod uwagę 

stosunkowo mała odległość pomiędzy gminami, rozwiązanie z GPZON, nie jest do końca rozwiązanie 

dobrym dla gminy.  

Dlatego pod uwagę wzięto wariant niebezpiecznych z zorganizowanym wywozem i zbiórką  

z wykorzystaniem dotychczasowych przewoźników odpadów niebezpiecznych wydzielonych  

z komunalnych, jako wariant II. 

Wariant II — zorganizowany wywóz i zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych 

Mocne strony: 

- stosunkowo niska cena w stosunku do rozwiązanie wariantu I 

- niższe koszty utrzymania i wyposażenia, 

- możliwość dotarcia do każdego z mieszkańców  

Słabe strony: 

- ograniczenie warunków (ograniczone miejsce w samochodzie w przypadku przyjmowania większej 

partii odpadów) do jednoczesnej zbiórki np.: opakowań szklanych oraz zużytych olejów, co może się 

objawić koniecznością zwiększenia ilości akcji zbiórek odpadów niebezpiecznych wydzielonych  

z komunalnych niż pierwotnie zakładano (2 akcje w ciągu roku),  

- mniejszy komfort obsługi klienta, 

Szanse: 

- zminimalizowanie ilości odpadów, które mogą być zagrożeniem dla mieszkańców gminy jak  

i środowiska naturalnego, 

- zahamowanie wprowadzania do środowiska przynajmniej niektórych odpadów (np. butelek 

szklanych po olejach, pojemniki po farbach itd.) 

Zagrożenia: 

- dodatkowe koszty związane z transportem, 

- złe lokowanie odpadów niebezpiecznych na „pace” samochodu, to zagrożenie dla obsługi  



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowice  

 64

Podsumowanie: 

Wariant II zawiera w sobie te same cechy, co wariant pierwszego rozwiązania, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu się kosztów utrzymania i realizacji tych samych zadań. Wobec powyższego, proponuje 

się wykorzystanie wariantu II do realizacji zbiórek odpadów niebezpiecznych wydzielonych  

z komunalnych. 

 

3.1.5.7 Proponowane sposoby zagospodarowania bioodpadów 

Wykorzystanie biomasy (bioodpadów) jako paliwo 

Jednym z możliwych sposobów wykorzystania biomasy jest wytworzenie brykietów, zużywanych w 

następnej kolejności jako paliwo energetyczne. Jako surowiec służą sprasowane trociny z drzew 

Iglastych i liściastych, torf, słoma, trawy. Aby móc wykorzystać przytoczone komponenty, należy je 

wysuszyć w suszarce bębnowej. Suszony14 materiał, za pomocą podajnika surowca połączonego ze 

ślimakiem dozującym, poprzez łącznik załadowczy suszarni dostaje się do bębna suszarniczego, 

gdzie następuje właściwy proces suszenia materiału. Obrotowy ruch powoduje rozprzestrzenianie 

suszonego materiału w bębnie, oraz jego przemieszczanie w kierunku wylotu. Utrata wilgotności 

surowca następuje poprzez bezpośredni styk suszonego materiału z mieszaniną gorącego powietrza 

i gazów spalinowych. Wysuszony materiał dzięki ślimakowej budowie bębna oraz strumieniowi 

czynnika suszącego wytwarzanego w piecu suszarniczym, poprzez promieniowy wentylator główny 

suszarni wyciągany jest z bębna i wpada do komory rozładowczej, gdzie po wytraceniu prędkości 

spada na dno komory. 

Ślimakiem odbierającym w zależności od przeznaczenia transportowany jest na zewnątrz, bądź do 

rozdrabniacza bijakowego, gdzie następuje jego rozdrobnienie na pożądane frakcje. Poprzez cyklon 

główny i komin suszarni po oczyszczeniu z drobnych części lotnych, para wodna wraz ze spalinami 

wyprowadzana jest do atmosfery.  

Inne możliwości wykorzystania bioodpadów 

Brak segregacji wyselekcjonowanych bioodpadów może spowodować dyskwalifikacje surowca do 

kompostowania. Materiał taki w zależności od składu może być wykorzystywany do rekultywacji terenów 

przemysłowych lub w utrzymaniu terenów zielonych, jako podsypka do roślin ozdobnych. Przy braku 

odbiorców kompostu, niestety pozostaje konieczność składowania powstałego produktu na 

składowisku. 

Wykorzystanie odpadów komunalnych zmieszanych 

Odpady nie podlegające selektywnej zbiórce i dalszej przeróbce muszą być „zagospodarowane”  

w inny sposób, z zachowaniem jednak wszelkich wymogów ochrony środowiska. Do tych odpadów 

należą przede wszystkim odpady zmieszane oraz balast powstały na etapie doczyszczania surowców 

wtórnych czy kompostu. Do możliwych sposobów zagospodarowania zalicza się głownie:  

- spalanie – metoda pozwalająca na niemal „definitywne” pozbycie się odpadów. Mogą tam trafiać 

praktycznie wszystkie frakcje bez względu na sposób zbiórki odpadów, 

                                                      
14 Źródło: http://www.ekoinstal.prx.pl/ 
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- produkcja paliwa alternatywnego - metoda polegająca na wykorzystaniu wyłączonej z odpadów 

zmieszanych frakcji palnej lub balastu palnego z segregacji surowców wtórnych, 

- przetworzenie – jest procesem polegającym na rozkładzie zawartej w odpadach frakcji 

organicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składowane mogą być wyłącznie odpady, 

z których wyłączono surowce wtórne i które zostały przetworzone fizycznie, chemicznie lub 

biologicznie,  

- deponowanie na składowisku odpadów – ten sposób postępowania obejmuje wyłącznie odpady, 

które nie zostały zagospodarowane. 

 

3.1.5.8 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi w gminie Pawłowice 

Nadrzędnym celem wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi jest ograniczenie do 

minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.(15) 

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy – analizy służyły wypracowaniu strategii funkcjonowania 

poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązanie, które będzie w najbliższej 

przyszłości stosowane w sferze gospodarki odpadami, musi przede wszystkim zaspakajać potrzeby 

mieszkańców, nie powodować kolizji z wymogami ochrony środowiska oraz być zgodne z aktualnym 

poziomem techniki i technologii w krajach Unii Europejskiej.  

Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąże się niewątpliwie z ponoszeniem nakładów 

finansowych. Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” koszty związane z funkcjonowaniem 

systemu, w tym unieszkodliwiania odpadów, winny być ponoszone przez mieszkańców. 

Jest rzeczą oczywistą, że im wyższy i bardziej nowoczesny poziom rozwiązań, tym wyższe są koszty. 

Trudno jest jednak stwierdzić, jaka jest akceptowalna granica ponoszenia kosztów przez 

statystycznego mieszkańca, tym bardziej, że rozważany program gospodarki odpadami, będzie 

obowiązywać do 2015 roku. 

W przypadku Gminy Pawłowice przyjęcie określonej strategii jest wymuszone istniejącą sytuacją  

w gospodarce odpadami, która w najbardziej skrótowej formie wyraża się koniecznością 

maksymalnego ograniczania ilości składowanych odpadów. Wynika to także z nowej ustawy  

o odpadach, jak również strategii Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzanie zakazu 

składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. Rozwój technologii przerobu i unieszkodliwiania 

odpadów jest koniecznością, która niestety pociąga za sobą wzrost kosztów. 

Program bazuje na kilku podstawowych założeniach: 

- ograniczenie ilości powstających odpadów, 

- dalszym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu stopnia odzysku 

surowców wtórnych, 

- wprowadzenie oraz rozwoju metod utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię 

biologicznego ich przerobu /np.: sortownie, kompostownie/, 

                                                      
15 POŚ dla gminy Pawłowice 
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- zorganizowanie na terenie sołectw gminy Pawłowice odbioru odpadów niebezpiecznych 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

- lokowanie na składowisku tylko tej części odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie 

nie jest możliwe.  

 
Ograniczenie ilości powstających odpadów 

Dla odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych podstawowym sposobem 

ograniczenia ilości powstających odpadów jest minimalizacja opakowań. Wiąże się to z podniesieniem 

świadomości społecznej w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Oprócz tego  

w gospodarstwach domowych można ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych przekazywanych do 

składowania. W tym celu należy wspierać indywidualne formy kompostowania lub innego odzysku takich 

odpadów. 

Selektywna zbiórka 

Na terenach miejskich oraz w sołectwach gminy, został już wdrożony system selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych „u źródła”, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. 

Dotychczas funkcjonujący system selektywnej zbiórki należy kontynuować i ulepszać /np.: o odpady 

wielo-opakowaniowe / oraz poszerzać o odpady biodegradowalne. Ponadto należy rozwijać 

selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych poprzez zorganizowanie mobilnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych. 

Odpady wielkogabarytowe 

W okresie perspektywicznym należy w gminie zwiększyć ilość tego typu odpadów zbieranych. W tym 

celu należy prowadzić: 

- usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórek wiosennych i jesiennych, 

- dalsze sukcesywne prowadzenie akcji zbierania starego sprzętu AGD oraz mebli, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem, z wcześniejszym poinformowaniem mieszkańców o sposobie oraz 

warunkach zbierania odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady budowlano-remontowe 

Zakłada się, że osoby planujące prowadzenie remontów lub budowy na terenach prywatnych będą o 

tym informować odbiorców odpadów, co pozwoli na dostarczenie pojemników lub maszyn do ich 

zgromadzenia. Odbiorca odpadów budowlano-remontowych winien zapewnić miejsce składowania, 

które będzie spełniało wymagania w przepisach prawnych. Ważnym elementem polityki w gospodarce 

odpadami będzie sposób wykorzystania odpadów pobudowanych. Składowanie ich tylko na 

składowisku nie jest rozwiązaniem docelowym. Dlatego istotnym jest, aby wprowadzać nowe 

innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na optymalne wykorzystanie przedmiotowych odpadów.  

Na terenie jest kilku odbiorców odpadów komunalnych, którzy wykonują swoje usługi dla mieszkańców. 

Owoce pracy tychże odbiorców zostały już przedstawione w niniejszym opracowaniu. Z roku na rok 

poprawia się współpraca na styku wytwórca odpadów - odbiorca, co przyczynia się do poprawy 

środowiska.  
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Osiągnięcie stanu docelowego musi zostać podzielone na kilka etapów: 

– etap I – uregulowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz uporanie 

się z dzikimi składowiskami odpadów — jest mocno zaawansowany  

– etap II – kontynuacja i doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

wchodzących w skład odpadów komunalnych oraz kontynuacja istniejącego systemu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

Obecnie w gminie Pawłowice etap I jest w fazie mocno zaawansowanej. Prowadzona jest systematyczna 

segregacja odpadów komunalnych oraz intensywne działania zmierzające do zminimalizowania 

powstawania dzikich składowisk odpadów komunalnych. Nadto systematyczne prowadzenie działań ze 

strony władz gminy pozwala na stworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem 

czystości i porządku.  

Dla całego systemu gospodarki odpadami w gminie jak i w powiecie ważnym jest wprowadzenie etapu II.  

W etapie II przewidziane jest także wprowadzenie systemu odbioru odpadów „problematycznych” 

(niebezpiecznych) wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami Krajowego 

Planu Gospodarki Odpadami, należy w okresie docelowym osiągnąć następujące ilości odpadów 

niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych: 

— w roku 2006 – 15% odpadów niebezpiecznych wytworzonych, 

— 2010 – 50% odpadów niebezpiecznych wytworzonych, 

— 2015 –80% odpadów niebezpiecznych wytworzonych. 

Realizowane to może być poprzez zbiórkę mobilną w gminie odpadów niebezpiecznych.  

Przewiduje się, że etap II wprowadzany będzie razem z etapem I. Planowany czas zakończenia etapu 

drugiego to rok 2007. 

Ważnym elementem związanym z wytwarzaniem odpadów, mającym wpływ na poprawę jakości 

środowiska jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. W tym zakresie winna być 

prowadzona szeroko rozumiana edukacja pro-ekologiczna (np.: na lekcjach biologii, środowiska itd.) 

na wszystkich szczeblach nauki (tj. począwszy od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, 

gimnazjum aż do uczelni wyższych). Można wykorzystać fakt istnienia i funkcjonowania 

dotychczasowego systemu gospodarki odpadami. Przedstawienie opinii publicznej miejsc 

planowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska, wraz z proponowanymi zasadami  

i mechanizmami ich funkcjonowania, z pewnością podniesie poziom świadomości społeczeństwa. Być 

może przy okazji powstaną nowe pomysły, nad którymi warto się zastanowić /np.: lokalna sortownia 

odpadów(16), aby w przyszłości je wdrożyć. Doskonałym momentem do tego typu prezentacji są np.: 

targi ekologiczne. 

 
Cele krótkoterminowe 

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obejmują okres 

perspektywiczny do roku 2006 i określają:  

                                                      
16 źródło: PPGO dla powiatu pszczyńskiego 
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- uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów, 

- minimalizacja niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska,  

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 

- doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów 

ulegających biodegradacji, 

- rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych deponowanych na składowisku odpadów komunalnych, 

- doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metalowych oraz odpadów 

opakowaniowych. 

Cele długoterminowe 

Celem długoterminowym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące okres 

perspektywiczny 2007-2015 jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na 

środowisko. poprzez: 

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- dalsze prowadzenie działań prowadzących do zminimalizowania niekontrolowanego przepływu 

odpadów komunalnych do środowiska 

- kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, 

- wdrażanie nowoczesnych metod gospodarki odpadami komunalnymi. 

3.1.6 Plan działań 
Zgodnie z prawnie określonymi zasadami postępowania z odpadami należy: 

- zapobiegać i minimalizować powstawanie odpadów, 

- zapewnić odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 

- zapewnić bezpieczne składowanie tych odpadów, których nie da się poddać systemowi odzysku 

lub unieszkodliwiania w inny sposób. 

Oprócz w/w zasad wyznaczono następujące główne zadania w gospodarce odpadami komunalnymi: 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, 

- odzysk substancji i materiałów ze strumienia odpadów komunalnych, 

- wydzielenie odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych, 

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych i budowlano-remontowych ze strumienia odpadów 

komunalnych, 

Przedstawiony wyżej system oparty będzie na dotychczasowych rozwiązaniach. Przewiduje się 

usprawnienie obecnie działającego już systemu odbioru odpadów komunalnych: 

- poprzez doskonalenie systemu selektywnej zbiórki /punkty selektywnego zbierania i gromadzenia 

odpadów/ i wywozu odpadów celem wtórnego wykorzystania, 

- wsparcie technologii utylizacji odpadów /np. wywóz na kompostownie/ 
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Przeprowadzone działania pozwolą spełnić warunki, o których napisano wyżej. 

Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów ulegających biodegradacji 

Biorąc pod uwagę wymagania zawarte w Dyrektywie 1999/31/EC dotyczące odpadów 

biodegradowalnych, należy na terenie gminy w okresie do 2008 roku stworzyć system odbioru  

i odzysku tych odpadów. Prognozuje się, że łączna ilość wspomnianych odpadów wytworzonych  

w gospodarstwach domowych w okresie 2006-2015 wynosi 4871,08 Mg przy założeniu, że 

składowane będą maksymalne dopuszczalne ilości tych odpadów. Natomiast średnio wytworzonych 

odpadów biodegardowalnych w gminie Pawłowice w opisywanym wyżej okresie jest 487,1 Mg/rok. 

Szukając firmy i możliwości utylizacji odpadów biodegradowalnych poprzez możliwość 

kompostowania /np. korzystanie z kompostowni w gminie ościennej z podpisaną umową/, budowa 

dodatkowych instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy staje się 

bezzasadna. 

3.1.7 Zadania do realizacji 

Poprawa gospodarki odpadami na terenie gminy wiąże się z realizują celów długo i krótkoterminowych. 

Osiągniecie w/w celów, związane jest z realizacją niżej zestawionych przedsięwzięć. 

Tabela  3.22 Zadania do realizacji w latach 2006-2015 w gminie Pawłowice 

Lp. Zadania do realizacji Jednostka 
odpowiedzialna 

Okres 
realizacji 

Koszt 

[tys. PLN] 
Partnerzy 

1. 
Doskonalenie i rozwój systemu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

Gmina,  2006-2009 3,02(17) Firmy komunalne, gmina 

2. Stworzenie systemu odbioru i odzysku 
odpadów biodegradowalnych Gmina 2006-2009 22,2(18) 

Firmy komunalne, 

starostwo powiatowe 

3. Zapobieganie powstawaniu tzw. „dzikich” 
składowisk odpadów Gmina 2006-2015 60,5(19) Firmy komunalne 

4. 

Wprowadzenie i prowadzenie na terenie 
gminy systemu odbioru odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych 
(organizowana zbiórka mobilna z 
udziałem dotychczasowych lub nowych 
odbiorców). 

Gmina 2006-2015 36,0(20) 

Firmy komunalne 

Przedsiębiorcy 

WFOŚiGW, 

5. 
Prowadzenie edukacji ekologicznej  
z zakresu gospodarki odpadami w 
szkołach. 

Gmina 2006-2015 6,1(21) WFOŚiGW 

Źródło: dane z gminy, POŚ, PPGO, WPGO i kalkulacje własne 

 

                                                      
17 ) założenia: 755 zł/rok (dane z „Poradnik powiatowe i gminne PGO”) x 4 (ilość lat 
18 ) założenie: 3 (ilość akcji w ciągu roku) x 1850 zł (szacowany koszt jednej akcji) x 4 (lata) 
19 ) założenia: 55,0 zł (szacowany koszt wywozu) x 9 (lata) x 122,3 m3 ( średnia ilość w roku likwidowanych wysypisk) 
20 ) założenia: 2 (ilość akcji w ciągu roku) x 2000 zł/Mg (dane przyjęte) x 9(lata) 
21 ) założenia:5% z sumy wyszczególnionych kosztów 
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3.1.8 Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce 
odpadami komunalnymi 

Koszty zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych(22) 

Na sumaryczne koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi składają się: 

- koszty zbiórki (odbierania) odpadów, 

- koszty transportu, 

- koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Wskaźniki przyjętych kosztów na potrzeby niniejszego Planu mają charakter szacunkowy, oparty na:  

- danych uzyskanych w wyniku ankietyzacji w kilku przedsiębiorstwach transportowych (zbiórka  

i transport), 

-  na kalkulacjach sporządzonych zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, a z zaczerpniętych z analizy 

przedstawionej z krajowym planie gospodarki odpadami (odzysk i unieszkodliwianie). 

Koszty zbiórki odpadów komunalnych – są uzależnione od stosowanego systemu tj.: 

- tradycyjny – wszystkie odpady w jednym pojemniku,  

- dla odpadów segregowanych – np.: frakcję tzw. mokrą obejmującą odpady ulegające biodegradacji 

nadające się do kompostowania i na frakcję tzw. suchą obejmującą pozostałe rodzaje odpadów. 

System wymaga ustawienia przy posesji 2 rodzajów pojemników, 

- selektywna zbiórka odpadów, która obejmuje określoną liczbę punktów, w której ustawione są 

pojemniki na wyselekcjonowane frakcje odpadów, np.: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, odpady 

niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, wielkogabarytowe itp. 

Podstawę stanowi system zbiórki odpadów w pojemnikach ustawionych na każdej posesji – tradycyjny 

lub, w przyszłości, dla odpadów segregowanych. Poniżej przedstawiono jednostkowe koszty dla 2 

podstawowych źródeł odpadów związanych z zabudową mieszkaniową i dla w/w podstawowych 

systemów zbiórki. 

Tabela  3.23 Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji 

Odpady łącznie Frakcja organiczna Frakcja „sucha” 
Typ źródła 

[zł/Mg] [zł/Mg] [zł/Mg] 

Zabudowa miejska – zwarta 25 40 45 

     Zabudowa rozproszona 50 80 90 

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU 

 

Koszty transportu odpadów komunalnych – podobnie jak dla kosztów zbiórki, oszacowano 

jednostkowe koszty transportu odpadów, obrazujące koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość  

1 km. Dane zestawione poniżej zaczerpnięto z KPGO. 

Tabela  3.24 Koszty transportu odpadów 

                                                      
22 ) Źródło: wg WPGO, Katowice 2003 
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Jednostkowy koszt transportu 
Rodzaj transportowanych odpadów 

[zł/Mg,km*](23) 

Transport odpadów niesegregowanych 0,50 

Transport frakcji organicznej 0,40 

Transport frakcji „suchej” 0,60 

Transport wg danych z PPGO 2,00 

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU 

 

Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – zależą od rodzaju użytej technologii  

i procesu. Poniżej przedstawiono koszty związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 

budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych [zł/Mg].  

Tabela  3.25 Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych [zł/Mg] 

Wskaźnikowe 
koszty odzysku i 
unieszkodliwiania 

w obiekcie  

Jednostkowy koszt 
zbiórki i wywozu  

Sumaryczny, 
jednostkowy koszt 

odzysku i 
unieszkodliwiania  Rodzaj procesu 

Wskaźnik 
jednostkowych 

nakładów 
inwestycyjnych [zł/Mg] 

przepustowości zł/Mg zł/Mg zł/Mg 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów budowlanych 900 122 50 172 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów wielkogabarytowych 500 164 80 244 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych 
wytwarzanych w grupie odpadów 
komunalnych 

3 500 636 200 836 

 

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU 

 

3.1.8.1 Analiza dotychczasowych kosztów 

Z danych zaczerpniętych ze strony internetowej gminy, wydatki na gospodarkę komunalna wynoszą: 

Tabela  3.26 Wielkości wydatków związanych z gospodarką komunalną w PLN w latach 2002-
2004 

Gmina Lata 2002 2003 2004 

Pawłowice 

Koszty wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
ogółem 3 364 923 2 354 300 7 456 421 

Wydatki budżetu gminy na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem/zł 744 342 805 340 193 803 

Wydatki budżetu gminy na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska oczyszczanie gminy/ zł 158 567 195 566 150 828 

Wydatki budżetu gminy na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód / zł 585 775 609 774 42 975 

Wydatki z budżetu gminy wydatki majątkowe inwestycyjne / zł 2 620 581 1 548 960 7 262 618 

                                                      
23 * zł/tona, kilometr 
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Źródło: dane z Gminy 

Tabela  3.27 Wielkości wydatków związanych z gospodarką komunalną w PLN w latach 2005 

Koszty wydatków gminy w 2005 roku zł 

Koszty wydatków inwestycyjnych – gospodarka wodociągowa i sanitarna 5 787 172 

Koszty na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  1 090 029 

Koszty związane z spółkami wodnymi 70 110 
Źródło: dane z Gminy 
 

3.1.8.2 Analiza kosztów związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć w 
gospodarce odpadami komunalnymi 

Wielkości kosztów związanych z planowanymi inwestycjami, w tym również zadaniami na terenie gminy 

Pawłowice w latach 2004-2015 przedstawia Tabela  3.22. Suma kosztów wynikłych z realizacji zadań 

wynosi 155,71 tys. PLN przy współpracy ośrodków gminnych oraz prywatnych przedsiębiorców 

wymienionych w tabeli. Na powyższą kwotę składają się dwa kierunki działań gminy: 

- szeroko rozumiana gospodarka komunalna – 149,67 tys. PLN, 

- edukacja proekologiczna – 6,1 tys. PLN. 

Wobec powyższych danych, można ustalić priorytety, którymi kieruje się gmina.  

Prowadzenie przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów 

na środowiska, poprzez: 

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- kontynuację edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, 

- wdrażanie nowoczesnych metod gospodarki odpadami komunalnymi 

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki i wywozu odpadów wraz z korzystaniem technologii 

utylizacji odpadów /np.: kompostownie/ związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wiąże 

się z ponoszeniem kosztów, które w wielu przypadkach wymagaj dofinansowania ze strony Gminnego 

(Wojewódzkiego) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to wynika z: 

- podjęcia działań proekologicznych zmierzających do zminimalizowania oddziaływania działalności 

człowieka na środowisko naturalne, 

- dostosowania się do przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, 

- chęcią istnienia firm zajmujących się gospodarką odpadami wobec rosnącej konkurencji oraz 

potrzebami związanymi z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. 

Przedstawione zestawienia kosztów zwianych z gospodarką komunalną pokazują, że mają one tendencję 

wzrostową, która wynika z zaistniałych lub tez przewidywanych potrzeb gminy. 
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3.2 Odpady opakowaniowe 

3.2.1 Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł powstawania 

3.2.1.1 Rodzaje i ich wielkość 
Jako podstawowe rodzaje odpadów opakowaniowych wyróżniamy: 

- z papieru i tektury – są to kartony, pojemniki ze sprasowanego papieru, torebki opakowaniowe 

pochodzące z artykułów żywnościowych itd., 

- z tworzyw sztucznych – są to opakowania z PE, PP, PET, 

- ze szkła – butelki, opakowania ze szkła, 

- z metali – są to puszki, tuby, pojemniki aerozolowe itp., 

- wielomateriałowe – są to opakowania wykonane z co najmniej dwu różnych rodzajów materiałów 

tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod 

fizycznych. 

Na wielkość wytwarzanych odpadów opakowaniowych ma wpływ: 

- gęstość i ilość mieszkańców przebywających w danej gminie, 

- rodzaj zabudowy oraz charakter gminy, 

- stopień rozwinięcia sektora gospodarczego. 

Są to tylko niektóre aspekty, które bezpośrednio wpływają na powstawanie strumieni odpadów 

opakowaniowych. Wielkość powstałych odpadów opakowaniowych na terenie gminy przedstawia 

poniższe zestawienie tabelaryczne. 

Tabela  3.28 Bilans odpadów opakowaniowych w gminie Pawłowice dla roku 2005 [Mg] 

Rodzaj odpadu Gmina Pawłowice *) 

Opakowania z papieru i tektury 193,25 

Opakowania wielomateriałowe 59,46 

Opakowania z tworzyw sztucznych 102,08 

Opakowania ze szkła 384,02 

Opakowania z blachy  42,61 

Opakowania z aluminium 11,89 

Suma 793,32 

*) obliczenia własne na podstawie wskaźników 

 

3.2.1.2 Źródła i ich charakterystyka 

Źródłami powstawania odpadów opakowaniowych są: 

- procesy końcowe technologii produkcji wyrobów – są to procesy poprzedzające ekspedycję 

wyprodukowanego produktu, 

- system pakowania zakupów towarowych – sposoby stosowanych opakowań uzależnione od 
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rodzaju, przeznaczenia, wielkości, produktu, 

- bytowanie ludzi – odpady związane z rodzajem prowadzonych procesów bytowania, 

- inne. 

3.2.2 Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi 

Na potrzeby tworzenia niniejszego Planu oparto się o uśrednione wskaźniki wytwarzania odpadów 

przeliczone na statystycznego mieszkańca gminy.  

Tabela  3.29 przedstawia szacunkowe ilości wytwarzania odpadów opakowaniowych przez jednego 

mieszkańca gminy oraz całkowite ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych (Tabela  3.30 ) 

Tabela  3.29 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego 
mieszkańca gminy [kg/M/rok] 

Rodzaj odpadu opakowaniowego 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma-
teriałowe 

Blacha 
stalowa Aluminium 

Drewno i 
materiały  
naturaln

e 

Razem 

2003 kg/M/rok 38,50 28,30 14,90 4,30 3,90 1,10 13,10 104,10 

2004 kg/M/rok 41,20 29,70 15,90 4,60 4,00 1,20 13,30 109,90 

Wyniki na podstawie podanego składu morfologicznego*) 

2004 kg/M/rok 2,95 13,77 3,66 2,13 1,53 0,43 9,33 33,80 

2005 kg/M/rok 2,95 13,92 3,66 2,13 1,53 0,43 9,18 33,79 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników zaczerpniętych z PGO dla województwa śląskiego, Katowice 2003 
*) – obliczenia własne; wskaźniki obliczone na podstawie obliczonego składu mofologicznego. 
 

Tabela  3.30 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy [Mg/rok] 

Rodzaj odpadu opakowaniowego 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma-
teriałowe 

Blacha 
stalowa Aluminium 

Drewno i  
materiały  
naturalne 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2003 Mg/rok 680,80 500,43 263,48 76,04 68,96 19,45 231,65 1840,80 

2004 Mg/rok 726,03 523,37 280,19 81,06 70,49 21,15 234,37 1936,66 

Wyniki na podstawie podanego składu morfologicznego*) 

2004 Mg/rok 51,98 242,69 64,51 37,58 26,93 7,52 164,44 595,65 

2005 Mg/rok 52,14 246,08 64,75 37,66 26,97 7,52 162,25 597,37 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PGO dla województwa śląskiego, Katowice 2003 

*) – obliczenia własne; ilości odpadów obliczone na podstawie obliczonych wskaźników ze składu morfologicznego ( Tabela  3.29) 
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Proponowany sposób wykorzystania 

Makulaturę i opakowania z papieru, można wykorzystać do produkcji płyty dachowej falistej z makulatury 

nasyconej asfaltem(24). Przy wdrożeniu tej technologii nie powstają żadne odpady uboczne. Surowcami 

dodatkowo wykorzystywanymi są: żywica mocznikowo-formaldehydowa, asfalt przemysłowy, siarczan 

glinowy, chlorek amonu, posypki mineralne. Koszty związane z ewentualnym uruchomieniem (technologia 

znana jest od 1995 roku), związane są z zakupem mieszarek, prasy, kadzi. 

3.2.3 Prognoza dotycząca masy odpadów opakowaniowych 

W celu określenia prognozy ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy posłużono 

się danymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 2003 r., oraz 

zawartymi w niniejszym opracowaniu (Tabela  3.31).  

Tabela  3.31 Wskaźniki wytwarzania odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy 

Rodzaj odpadu opakowaniowego 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma-
teriałowe 

Blacha 
stalowa 

Aluminiu
m 

Drewno i 
materiały  
naturalne 

RAZEM 

Podane wskaźniki wg WPGO dla województwa śląskiego 

2006 kg/M/rok 45,50 32,40 17,60 5,10 4,30 1,30 13,90 120,10 

2007 kg/M/rok 47,00 33,60 18,10 5,30 4,30 1,30 14,20 123,80 

Wg obliczeń własnych na podstawie składu morfologicznego i prognozy wytwarzania odpadów komunalnych gminie 

2006 kg/M/rok 2,96 14,12 3,68 2,14 1,53 0,43 9,31 34,16 

2007 kg/M/rok 2,97 14,32 3,69 2,14 1,53 0,43 9,42 34,49 

Źródło: obliczenia własne z danych zawartych w WPGO dla województwa śląskiego i prognozy wytwarzania odpadów dla gminy Pawłowice 

 

Tabela  3.32 Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w gminie 

Rodzaj odpadu opakowaniowego 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma-
teriałowe 

Blacha 
stalowa Aluminium 

Drewno i  
materiały  
naturalne 

Razem 

2006 Mg/rok 804,26 572,71 311,10 90,15 76,01 22,98 245,70 2122,90 

2007 Mg/rok 831,13 594,17 320,07 93,72 76,04 22,99 251,11 2189,22 

Wyniki na podstawie podanych wskaźników dla gminy Pawłowice (Tabela  3.31) 

2006 Mg/rok 52,30 249,60 64,99 37,74 27,01 7,52 164,60 603,78 

2007 Mg/rok 52,46 253,28 65,24 37,83 27,01 7,53 166,55 609,90 

Źródło: obliczenia własne 

 

W oparciu o roczne poziomy odzysku i recyklingu ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych  

                                                      
24 http://www.imbigs.org.pl/imbigs/ 
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(Dz. U. z 2003, nr 104, poz. 982) (Tabela  3.33) oszacowano ilości odpadów opakowaniowych  

i poużytkowych przewidzianych do recyklingu lub odzysku (Tabela  3.34).  

 

Tabela  3.33 Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska w latach 2004-2007 [%] 

Poszczególne rodzaje odpadów opakowaniowych 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma-
teriałowe 

Blacha 
stalowa Aluminium 

Drewno 
i materiały 
naturalne 

2004 % 39 22 14 12 11 25 9 

2005 % 42 29 18 16 14 30 11 

2006*) % 45 35 22 20 18 35 13 

2007*) % 48 40 25 25 20 40 15 

Źródło: 1) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 104, poz. 982 z 2003 r. 

2) *) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 103, poz. 871,872 z 2005 r. 

 

Tabela  3.34 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych przeznaczonych do recyklingu w gminie  

Rodzaj odpadu opakowaniowego 

Rok Jednostka Papier 
i tektura Szkło Tworzywa 

sztuczne 
Wieloma
teriałowe 

Blacha 
stalowa Aluminium 

Drewno i  
materiały  
naturalne 

Razem 

Obliczenia wg wskaźników podawanych przez WPGO 

2004 Mg/rok 283,15 115,14 39,23 9,73 7,75 5,29 21,09 481,38 

2005 Mg/rok 325,97 159,45 54,10 13,86 10,40 6,36 26,25 596,39 

2006 Mg/rok 361,92 200,45 68,44 18,03 13,68 8,04 31,94 702,50 

2007 Mg/rok 398,94 237,67 80,02 23,43 15,21 9,20 37,67 802,12 

Obliczenia na podstawie prognozowanych obliczeń ilości wytworzonych odpadów dla gminy Pawłowice, z uwzględnieniem 
zadanych poziomów podanego składu morfologicznego 

2004 Mg/rok 20,27 53,39 9,03 4,51 2,96 1,88 14,80 106,85 

2005 Mg/rok 21,90 71,36 11,65 6,03 3,78 2,26 17,85 134,82 

2006 Mg/rok 23,53 87,36 14,30 7,55 4,86 2,63 21,40 161,64 

2007 Mg/rok 25,18 101,31 16,31 9,46 5,40 3,01 24,98 185,66 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 2003 r. 

Tabela  3.35 Rzeczywiste poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w gminie w 2005 roku 

Rodzaj odpadu Ilość zebranego 
odpadu 

Wskaźnik % Ilość odpadu wg 
wskaźnika 

Poziom recyklingu w 
% 

Szkło  - opakowania 198,015 7,75 371,64 53,28 

Plastik – opakowania 55,137 2,06 102,08 54,01 

Makulatura – opakowania 42,93 3,9 193,25 22,21 

Metal – opakowania 0,345 0,86 42,61 0,81 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Gminy Pawłowice 
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3.2.4 Cele i założenia do planu gospodarki odpadami opakowaniowymi 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem. Poziomy te muszą zostać 

osiągnięte do roku 2006 i kształtują się na następującym poziomie: 

- odzysk - 50%, 

- recykling - 25%. 

Natomiast poziomy odzysku i recyklingu po roku 2006 są określone w chwili obecnej przez projekt 

Dyrektywy z 2001 r. wydany przez Komisję Europejską.  

Planowany poziom odzysku i recyklingu kształtuje się następująco: 

- odzysk – 60-75%, 

- recykling – 55-70%. 

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi spoczywa w głównej mierze na 

producentach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. 

 

Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi 

Cele krótkoterminowe gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy: 

- osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych, 

- rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych trafiających na dzikie składowiska, 

- zminimalizowanie strumienia odpadów opakowaniowych, 

- stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

- podniesienie świadomości mieszkańców gminy z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

Cele długoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi 

Na terenie gminy cele długoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi przedstawiają się 

następująco: 

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy, 

- kontynuacja programu edukacji i informacji mieszkańców gminy, 

- rozwój systemu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych mający na celu osiągnięcie 

wymaganych poziomów określonych w prawie. 

3.2.5 Cele i zadania do realizacji 

W okresie perspektywicznym na terenie gminy należy osiągnąć określone poziomy recyklingu i odzysku 

odpadów opakowaniowych. W celu realizacji założeń ustanowionych w prawie oraz ww. celów długo  

i krótkoterminowych należy realizować poniższe zadania w latach 2006-2015: 

- zwiększenie efektywności z rozszerzeniem zakresu selektywnej zbiórki i skupu odpadów 

opakowaniowych zwłaszcza z gospodarstw domowych, propagowanie recyklingu surowców 
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wtórnych w ramach edukacji ekologicznej, 

- edukacja w zakresie kształtowania postaw konsumenckich (promowanie opakowań 

ekologicznych).  

Tabela  3.36 Zadania do realizacji – odpady opakowaniowe 

Lp. Zadania do realizacji Jednostka odpowiedzialna Okres 
realizacji 

Koszt 

[tys.PLN] 
Partnerzy 

1. 

 

Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej dla 
mieszańców gminy 

Powiat, gmina  2006-2015 13,6 

WFOŚiGW,, 

Marszałek 

Województwa 
Śląskiego 

 

3.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

3.3.1 Gospodarka wodna25 

Gmina jest w pełni z wodociągowana (sieć rozdzielcza oraz sieci magistralne GPW) i nie ma potrzeb 

w zakresie jej rozbudowy. Sieć wodociągowa wykonana jest w większości z rurociągów PE i PVC 

będących w dobrym stanie technicznym.  

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie obserwuje się zwiększenia długości sieci wodociągowej. 

Nieznacznie wzrosła liczba przyłączy wodociągowych i co za tym idzie ilość wody dostarczanej do 

gospodarstw domowych. 

Znaczna długość wymienionych odcinków sieci będącej w złym stanie technicznym pozwoli na 

redukcję strat wody w sieci (Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowice zakłada 

modernizację i renowację istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości około 39 km, 20% 

rurociągów stalowych i żeliwnych). 

Według danych udostępnionych przez Gminny Zakład Komunalny w Pawłowicach od 2002 roku na 

terenie Gminy wymieniono 7,4 km odcinków sieci wodociągowej będących w złym stanie technicznym, 

co spowodowało redukcję strat wody o 8%. W 2002 roku straty wody w sieci wynosiły 24% a w 2004 

roku – 16%.  

W 2002 roku pobór wody z ujęcia wód podziemnych w Golasowicach wyniósł 150 000 m3/rok, tj. ok. 

411 m3/d. Na dzień dzisiejszy wynosi 430 m3/d (rzeczywista ilość wyprodukowanej i dostarczonej do 

odbiorców wody). Analizując powyższe dane można stwierdzić, że eksploatacja tego ujęcia jest stała, 

z minimalną tendencją wzrostową. 

Wielkość zapotrzebowania wody przypadająca na jednego mieszkańca gminy wynosi około 90,17 

[dm3/Mxd](26) 

                                                      
25 Źródło: Raport z realizacji POŚ dla gminy Pawłowice 
26 Źródło: Obliczenia własne, Za = (Zw/Lm)*1000 gdzie; Zw – zapotrzebowanie wody [m3/d], Lm – liczba mieszkańców Lm = 17650 
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Od 2002 roku na terenie Gminy Pawłowice nie wybudowano nowych ujęć wody jednak istnieją 

koncepcje zawierające wskazania lokalizacyjne na dwa dodatkowe ujęcia wód podziemnych. Na dzień 

dzisiejszy nie podjęto konkretnych działań w tym zakresie. 

 

Tabela  3.37 Analiza zmian w gospodarce wodnej na terenie Gminy Pawłowice w latach 1999-2005 

Wyszczególnienie/lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Stan na 
dzień 

dzisiejszy(27) 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]  190,5 190,5 192,7 198,4 200,7 201,4 203,05 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 
stanowiącej własność Gminy [km] 0 0 192,7 198,4 200,7 201,4 203,05 

Liczba połączeń prowadzących do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania [szt.] 

2333 2333 2358 2382 2414 2440 2440 

Woda dostarczana gospodarstwom 
domowym [m3/d] 521 536 580 569 574 580 580 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
/ogółem/ [osoba] 17607 17573 17585 17621 17683 17622 17650 

Źródło: opracowanie na podstawie raportu dla UG Pawłowice,  

3.3.2 Osady ściekowe 

Komunalne osady ściekowe są produktem ubocznym powstającym w procesie oczyszczania ścieków. 

Ilość i rodzaj osadów ściekowych uzależniony jest od przyjętej technologii oczyszczania ścieków, 

sposobu i stopnia oczyszczania ścieków oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie 

tzw. stabilizacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach 

ścieków są klasyfikowane w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w wyniku 

eksploatacji komunalnych oczyszczalniach ścieków zalicza się: 

- odpady ze skratek - kod odpadu: 19 08 01, 

- odpady z piaskowników - kod odpadu: 19 08 02, 

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe - kod odpadu: 19 08 05. 

3.3.2.1 Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł powstawania 

Rodzaje i ich wielkość 

Rozróżniamy trzy rodzaje osadów, które powstają w procesie oczyszczania ścieków: 

- osady wstępne – o zawartości 5-7 s.m. w wodzie, 

- nadmierne osady czynne, 

                                                      
27 Źródło: raport z realizacji POŚ dla Gminy Pawłowice, stan obecny 2004 
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- osady zmienne – o zawartości od 2-5,4 s.m. w wodzie. 

Wszystkie przytoczone rodzaje osadów są uzależnione od miejsca pochodzenia. Wielkość osadów 

powstałych z procesów oczyszczania ścieków, zależna jest m.in. od mętności, barwy, ilości zawiesiny. 

 

Źródła i ich charakterystyka  

Źródłami powstawania osadów ściekowych są oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na zakres i sposób 

usuwania zanieczyszczeń ze ścieków rozróżnia się 4 stopnie oczyszczania:  

- Stopień I – mechaniczny, polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń zawieszonych, 

pływających i wleczonych, 

- Stopień II – biologiczny lub chemiczny, polegający na usunięciu pozostałych zawiesin oraz 

mineralizowaniu rozpuszczonych ciał organicznych, 

- Stopień III – polegający na usuwaniu ze ścieków produktów mineralizacji, którymi są związki 

biogenne, takie jak azotany i fosforany, 

- Stopień IV – odnowa wody, polegający na usunięciu prawie wszystkich ciał rozpuszczonych oraz 

umożliwieniu wtórnego wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków na potrzeby przemysłu i innych.  

W gminie są trzy oczyszczalnie ścieków stopnia II. 

3.3.2.2 Aktualna gospodarka osadami ściekowymi  
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

Wg danych zaczerpniętych z Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowice, długość 

sieci kanalizacji wynosiła około 56,5 km w 2002 roku, co stanowiło blisko 32,6% skanalizowania gminy. Postęp 

w skanalizowaniu całości gminy jest cały czas narastający. Już w 2005 roku długość sieci kanalizacyjnej z 

przyłączeniami wynosiła 119,1 km i odbierała ścieki z 1559 posesji. 

Ścieki odprowadzane są głównie do oczyszczalni ścieków znajdujących na terenie sołectw oraz gminy 

Pawłowice. Szacunkowe wskaźnikowe obliczenia wskazują, że na terenie gminy powstaje około 

1131,5 m3/d ścieków socjalno bytowych wymagających oczyszczenia. 

Obecnie na terenie Gminy eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków:  

W Pawłowicach: 

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o podwyższonym oczyszczaniem biogenów 

zlokalizowana w Pawłowicach przy ul. Wyzwolenia, o przepustowości 120 m3/d. Stopień 

obciążenia ściekami wynosi obecnie ok. 110-118 m3/d, tj. blisko 100%.  

W Krzyżowicach: 

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o podwyższonym oczyszczaniem biogenów 

zlokalizowana w Krzyżowicach o przepustowości 4500 m3/d. Stopień obciążenia ściekami wynosi 

obecnie blisko 66% i jest sukcesywnie dociążana 

Utylizacja powstałych odpadów ściekowych, skratek z oczyszczonych ścieków prowadzona jest przez 

wyspecjalizowane firmy mające decyzje na transport, utylizacje i składowanie odpadów powstałych 

procesów osadczych. 
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Tabela  3.38 Ilość osadów ściekowych powstałych w roku 2005 wynosi w oczyszczalni gminy Pawłowice  

Ilość 
Nazwa odpadu i kod 

[Mg/a] 
Sposób zagospodarowania 

Skratki                 19 08 01 396,94 

Odpady z piaskowników 

                            19 08 02 
208,1 

Osady ściekowe 19 08 05 490,56 

Współpraca z firmami specjalistycznymi mającymi stosowne zezwolenie na 
transport, utylizację i składowanie odpadów / odpady poddawane są 
kompostowaniu i przekazywane odbiorcy/ 

Źródło: obliczenia własne 

 
 
Łączna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wyniosła w 2005 roku 1076,2 tys. m3/rok. 

Prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej trwają. W trakcie realizacji są projekty budowy 

kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Pniówek oraz wspólny projekt Krzyżowice – Warszowice. 

 

W miejscach, w których ze względów ekonomicznych nie opłacalne jest prowadzenie kanalizacji 

sanitarnej (na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej) buduje się indywidualne systemy 

unieszkodliwiania ścieków. Od 2002 roku wybudowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

 

3.3.2.3 Prognoza powstawania odpadów w postaci osadów ściekowych 

W okresie perspektywicznym 2005-2015 liczba mieszkańców przyłączonych do sieci kanalizacyjnych 

będzie stopniowo wzrastać, co wpłynie na wzrost wytwarzanych osadów ściekowych na terenie 

gminy. Na podstawie danych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 

prognozowany jest stały wzrost ilości osadów ściekowych: 

- 5% - w roku 2005, 

- 10% - w roku 2010, 

- 15% - w roku 2015,  

względem wartości bazowej, czyli roku 2001. 

Sposoby postępowania z osadami ściekowymi w okresie perspektywicznym zależne będą przede 

wszystkim od ich składu i uwarunkowań lokalnych. Na terenie gminy preferowanym kierunkiem 

postępowania z osadami będzie ich kompostowanie oraz wykorzystanie w celach rolniczych, np. na 

potrzeby zieleni miejskiej, wykorzystywane rolniczo po uprzednim wapnowaniu (jako nawóz), a także w 

rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Warunkiem takiego wykorzystania 

będzie odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.  
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Osady ściekowe gorszej jakości, których skład będzie wykluczał wykorzystanie ich w celach 

rolniczych, będą składowane na składowiskach /wywożone przez firmy wyspecjalizowane poza teren 

gminy/. Takie postępowanie nie jest zalecane ze względu na zbytnie obciążenie składowiska. 

3.3.3 Cele przewidziane w gospodarce osadami ściekowymi 

Głównym celem strategicznym programu jest „„utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania 
zasobów wodnych”, co jest zgodne z cerem przyjętym w „Strategii rozwoju województwa śląskiego 

na lata 2000-2015”.  

 

3.3.3.1 Kierunki działań 

Podstawowymi kierunkami działań winny być: 

- działania zmierzające do przywrócenia jakości wód powierzchniowych, 

- działania przyczyniające się do wykorzystania i ochrony wód podziemnych,  

- rozwój i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

- działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom wody do picia o wymaganej jakości, 

- działania zmierzające do zmniejszenia zużycia wody poprzez ograniczenie strat wody w sieci 

wodociągowej. 

Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy winna być realizowana 

przez: 

- ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z jednostek osadniczych, 

- ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych głównie rolniczych, 

- ograniczenie zanieczyszczeń liniowych pochodzących z terenu wzdłuż tras komunikacyjnych. 

 

3.3.3.2 Określenie proponowanych zadań i szacunkowych kosztów 

Przyjmuje się dwa kierunkowe przedsięwzięcia do wykonania na terenie Gminy:  

1. zmierzające do przywrócenia jakości wód powierzchniowych do stanu wynikającego  

z planowanego ich użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi poprzez 

budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach gminy Pawłowice 

Podstawą zrealizowania celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych ma 

być racjonalne gospodarowanie ilością i jakością wód, przy czym priorytetowe znaczenie uzyskują 

wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do picia. 

2. Zadania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom wody do picia o wymaganej jakości oraz do 

zmniejszenia zużycia wody poprzez ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej. 

- wymiana i modernizacja rur wodociągowych w sołectwach, 

- budowa przyłączy wodociągowych 
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Wg przeprowadzonych analiz i rozpoznanych potrzeb do roku 2015 nie ma potrzeby zwiększenia 

ilości wody dostarczanej na obszar Gminy, niezbędne natomiast staje się skoncentrowanie wysiłków 

w kierunku poprawy jej jakości i racjonalizacji jej użycia. 

Tabela  3.39 Zadania do realizacji – osady ściekowe 

Lp. Zadania do realizacji Jednostka 
odpowiedzialna 

Okres 
realizacji 

Koszt 

[tys.PLN] 
Partnerzy 

1. 

Dążenie do jej racjonalizacji zużycia, co 
wiąże się z inwestycjami i modernizacjami 
istniejących urządzeń i obiektów 
gospodarki wodnej 

Gmina 2006-2015 40 
Wojewoda Śląski 
WFOŚiGW, firmy 
granzowe 

2. 

 
Prowadzenie edukacji ekologicznej 
mieszkańców Powiat, gmina  2006-2015 13,6 

WFOŚiGW,, 

Marszałek 

Województwa 
Śląskiego 

 

3.3.4 Lista przedsięwzięć priorytetowych 

3.3.4.1 Priorytety krótkookresowe – do roku 2009 
- Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- Zmniejszenie oddziaływania na środowisko ścieków poprzez inwentaryzację gospodarstwach 

wymianę w gospodarstwach rolnych bezodpływowych zasobników ściekowych 

- Podjęcie działań do racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych na cele konsumpcyjne. 

 

3.3.4.2 Priorytety długookresowe – do roku 2015 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowanych i wyposażonych w wodociągi. 

- Sukcesywna realizacja nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.  

- Renowacja i modernizacja sieci wodociągowej zmierzająca do zapewnienia mieszkańcom wody do 

picia o wymaganej jakości oraz zmniejszenia zużycia wody poprzez ograniczenie strat wody w sieci 

wodociągowej. 

- Wykonanie działań zmierzających do wykorzystania wód podziemnych do celów konsumpcyjnych. 
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3.3.4.3 Wykaz ilości, rodzajów i wytwórców odpadów 

Tabela  3.40 Wykaz firm wytwarzających odpady na terenie na terenie powiatu pszczyńskiego w tym gminy Pawłowice 

Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

AZBEST 

1. 

P. Stanisław Polowy 
działający we współpracy 
z firmą Zakład Usługowy 
„REMAT” z siedziba w 
Krapkowicach przy ul. Os. 
XXX-Lecia 12/92 

RO. 7644/O-2/04 17 06 05* 200,0 

2. 

ALGADER HOFMAN Sp. 
z o.o., siedziba w 
Warszawie 
ul. Wólczańskiej 133 

RO. 7644/O-90/03 17 06 01* 
17 06 05* 

250,0 
150,0 

3. 

P. H.U.„SEVEN” Henryk 
Staszewski, siedziba w 
Świętochłowicach. 
ul. Wislan 5/2 

RO. 7644/O-11/04 17 06 01* 
17 06 05* 

600,0 
120,0 

4. 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego i 
Usług „MAL”  
siedziba Gliwice 
ul. Jasna 8 

RO. 7644/O-15/03 17 06 01* 60,00 

Wytwórca przekazuje odpady podmiotom 
posiadającym prawem zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami.  

Odpady będą magazynowane w wydzielonym 
miejscu, na terenie prowadzenia robót 
budowlanych. Miejsce magazynowania 
odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. Po zakończeniu 
prac remontowo-budowlanych plac budowy 
zostanie oczyszczony z pozostałości azbestu. 

5. 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Lądowego 
„MJ” Sp  z o.o., siedziba w 
Regułach 
ul. Graniczna 6. 

RO. 7644/O-54/04 
17 06 01* 
17 06 05* 
15 02 02* 

300,0 
100,0 
0,50 

Wytwórca przekazuje odpady podmiotom 
posiadającym prawem zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami. Transport 
odpadów z miejsca ich wytworzenia do miejsca 
ich unieszkodliwiania – zlecony firmie 
posiadającej zezwolenie przewidziane prawem 

Odpady magazynowane na terenie powiatu 
pszczyńskiego; bezpośrednio przekazywane 
uprawnionemu odbiorcy 

6. 
Firma „ZIOBRO” Sp.c. , 
siedziba w Pszczynie 
ul. Tkacka 3 

RO. 7644/O-80/04 17 06 01* 
17 06 05* 

100,0 
100,0 

Wytwórca przekazuje odpady podmiotom 
posiadającym prawem zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady będą magazynowane w wyznaczonym 
boksie betonowym na terenie LINDE GAZ Sp. z 
o.o., w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34, 
jedynie do czasu zebrania odpowiedniej ilości do 
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Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

ich transportu na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. Miejsce magazynowania 
odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. Po zakończeniu 
prac remontowo-budowlanych plac budowy 
zostanie oczyszczony z pozostałości azbestu 

7. 

P-U-H „GYNDACH” z 
siedzibą w Rybniku 
ul. Bohla 45 
 

RO. 7644/O-12/04 

15 02 02* 
17 01 06* 
17 02 04* 
17 04 09* 
17 05 03* 
17 06 01* 
17 06 03* 
17 06 05* 
17 08 01* 
17 09 03* 

0,005 
1,00 
0,20 
0,20 
0,50 
5,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Odpady będą magazynowane w wydzielonym 
miejscu, na terenie prowadzenia robót 
budowlanych. Miejsce magazynowania 
odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. Po zakończeniu 
prac remontowo-budowlanych plac budowy 
zostanie oczyszczony z pozostałości azbestu. 

8. 

P-H-U. 
„AZBESTOCOMPLEX” 
Siedziba w Szczucinie  
ul. Wincentego Witosa 7 

RO. 7644/O-10/04 17 06 01* 
17 06 05* 

1500 
1500 

Wytwórca przekazuje odpady podmiotom 
posiadającym prawem zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady bezpośrednio po zakończeniu 
demontażu będą usuwane będą usuwane z 
miejsca ich wytwarzania do miejsca ich 
unieszkodliwiania poprzez składowanie na 
składowiskach odpadów niebezpiecznych 

9. 

Autoryzowany zakład 
Ogólnobudowlany z 
siedziba w Cieszynie 
ul. Kresowa 27 

RO. 7644/O/5/03 17 06 01* 
17 06 05* 

50,00 
50,00 

10. 
PHU „FERT” z siedzibą w 
Łodzi ul. Racjonalizatorów 
2/3 

RO. 7644/O/2/03 17 06 01* 
17 06 05* 

350,0 
350,0 

11. 

Giełda Budowlana 
„LABOR” Karol Labus, 
Piotr Pęczek Sp. j. z 
siedziba w Katowicach ul. 
Kossutha 7 

RO. 7644/O/39/03 17 06 01* 
17 06 05* 

1000 
1000 

12. 
EXTREMA-BUD siedziba 
w Ostrowie Wlk. Przy ul. 
Wrocławskiej 42 

RO. 7644/O/30/03 

RO. 7644/O/22.1/03 
17 06 01* 
17 06 05* 

90,00 
10,00 

Prace związane z wytwarzaniem, 
gromadzeniem i usuwaniem odpadów 
zawierających azbest będą prowadzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Odpady 
niebezpieczne będą przekazywane odbiorcom 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania tymi 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach. 

Demontowane elementy będą utrzymywane w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy w celu 
zminimalizowania emisji włókien azbestu. 
Wszystkie odpady będą pakowane w folie 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, zaklejane taśmą oraz oznakowane znakiem 
ostrzegawczym. Odpady będą wywożone na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki elewacji 
budynków i pokryć dachowych teren prac 
rozbiórkowych zostanie odrodzony i oddzielony 
od traktów komunikacyjnych. Demontowane 
elementy będą utrzymywane w stanie wilgotnym 
przez cały czas pracy w celu zminimalizowania 
emisji włókien azbestu. Wszystkie odpady będą 
pakowane w folie polietylenową o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm, zaklejane taśmą oraz 
oznakowane znakiem ostrzegawczym. Odpady 
będą wywożone na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. 
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Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

13. 

PPU„ELEKTRO” Sp. z 
o.o. siedziba w Łaziskach 
Górnych 
ul. Wyzwolenia 30 

RO. 7644/O/35/03 17 06 01* 300,0 

14. 

PPHU „ABBA-EKOMED” 
Sp. z o.o., siedziba w 
Toruniu 
ul. Poznańska 52 

RO. 7644/O/17/03 17 06 01* 
17 06 05* 

800,0 
800,0 

Demontowane elementy będą utrzymywane w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy w celu 
zminimalizowania emisji włókien azbestu. 
Wszystkie odpady będą pakowane w folie 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, zaklejane taśmą oraz oznakowane znakiem 
ostrzegawczym. Odpady będą wywożone na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. Odpady 
nie będą magazynowane na terenie powiatu 
pszczyńskiego. 

15. 

Firma Budowlano-
Remontowa”EVEREST” z 
siedzibą w Brzeszczach 
ul. Kościuszki 16 

RO. 7644/O/68/03 17 06 01* 
17 06 05* 

500,0 
100,0 

16. 

 „Spe-Bau” Sp. z o.o. 
Specjalistyczne Prace 
Budowlane; siedziba we 
Wrocławiu  
ul. Mieleckiej 21/1 

RO. 7644/O-69/03 17 06 01* 
17 06 05* 

100,0 
200,0 

17. 

Przedsiębiorstwo Robót 
Termoizolacyjnych 
Termoizolacyjnych 
Antykorozyjnych 
„TERMOEXPORT” z 
siedziba w Warszawie 
ul. Żurawia 24/7 

RO. 7644/O-56/03 17 06 01* 
17 06 05* 

50,00 
50,00 

18. 

Centrum Gospodarki 
Odpadami i Recyklingu 
Azbestu „CARO” 
Sp. z o.o., siedziba w 
Zamościu 
ul. Bohaterów Monte 
Cassino 4/12 

RO. 7644/O-71/03 
17 06 01* 
 
17 06 05* 

100,0 
 
100,0 

Demontowane elementy będą utrzymywane w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy w celu 
zminimalizowania emisji włókien azbestu. 
Wszystkie odpady będą pakowane w folie 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, zaklejane taśmą oraz oznakowane znakiem 
ostrzegawczym. Odpady będą wywożone na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 
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Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

19. 

P-P-U „PRODREX” Sp z 
o.o. , z  siedziba w 
Pszczynie, ul. Batorego 
10 

RO. 7644/O/44.1/05 17 01 05* 
17 06 01* 

500,0 
500,0 

Odpady zawierające azbest gromadzone będą 
w sposób określony w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Odpady będą 
przewożone własnym transportem do 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EKOPUR” 
w Zgierzu lub na specjalistyczne składowisko 
przystosowane do przyjmowania odpadów 
zwierających azbest — do Trzemeszna w woj. 
Wielkopolskim 

Odpady będą gromadzone i przechowywane w 
miejscu powstawania, jedynie na czas 
niezbędny do zgromadzenia partii wysyłkowej 

20. 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego i 
Usług Technicznych 
„ŚLASK” Sp. z o.o. 
Siedziba w Katowicach ul. 
Wł. Sikorskiego 41 

RO. 7644/O39/02 
16 02 12* 
17 06 01* 
17 06 05* 

50,00 
300,0 
150,0 

Prace związane z wytwarzaniem, 
gromadzeniem i usuwaniem odpadów 
zawierających azbest będą prowadzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Odpady 
niebezpieczne będą przekazywane odbiorcom 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania tymi 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach. 

Przed przystąpieniem do prac zostanie 
wydzielona i oznakowana strefa, w której 
występuje narażenie pracowników na działanie 
azbestu. W skład tej strefy wchodzić będzie 
miejsce prowadzenia prac demontażowych, 
pakowania, znakowania i czasowego 
magazynowania i czyszczenia używanego 
sprzętu. Miejsca te będą osłonięte od wiatru 
zastosowaniem arkuszy folii i przenośnych 
namiotów foliowych. Demontowane elementy 
będą utrzymywane w stanie wilgotnym przez 
cały czas pracy w celu zminimalizowania emisji 
włókien azbestu. Wszystkie odpady będą 
pakowane w folie polietylenową o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm, zaklejane taśmą oraz 
oznakowane znakiem ostrzegawczym.. Do 
czasu zebrania partii wysyłkowej odpady będą 
magazynowane na placu budowy. Po 
zakończeniu prac, miejsce gromadzenia 
odpadów będzie oczyszczone z użyciem 
odkurzacza wyposażonego w filtr o skuteczności 
pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%. 

21. 
PPHU Leokadia Wojnar, 
Turza Śląska ul. 
Kościuszki 49 

RO. 7644/O/89/02 17 06 01* 
17 06 05* 

200,0 
150,0 

Prace związane z wytwarzaniem, 
gromadzeniem i usuwaniem odpadów 
zawierających azbest będą prowadzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Przed przystąpieniem do prac zostanie 
wydzielona i oznakowana strefa, w której 
występuje narażenie pracowników na działanie 
azbestu. W skład tej strefy wchodzić będzie 
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Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

22. 

„EKOSTAR” POLSKA Sp. 
z o.o., z siedzibą we 
Wrocławiu  
ul. Racławicka 15/17 

RO. 7644/O/65/02 17 06 01* 
17 06 05* 

60,00 
300,0 

miejsce prowadzenia prac demontażowych, 
pakowania, znakowania i czasowego 
magazynowania i czyszczenia używanego 
sprzętu. Podczas rozbiórki płyty azbestowe będą 
pokrywane płynem wiążącym przeciwpyłowym, 
oddzielane od innych odpadów, a następnie za 
pomocą rękawa z folii składowane na naczepie 
samochodowej i wywożone do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 
Demontowane elementy będą utrzymywane w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy w celu 
zminimalizowania emisji włókien azbestu. 
Wszystkie odpady będą pakowane w folie 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, zaklejane taśmą oraz oznakowane znakiem 
ostrzegawczym.. Do czasu zebrania partii 
wysyłkowej odpady będą magazynowane na 
placu budowy /wyznaczone miejsce/. 

23. 

Przedsiębiorstwo 
remontowo-Budowlane 
„ERBUD” Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 71 
Rybnik 

RO. 7644/O/66/02 17 06 01* 
17 06 05* 

800,0 
300,0 

Wszystkie odpady będą pakowane w folie 
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, zaklejane taśmą oraz oznakowane znakiem 
ostrzegawczym. Odpady nie będą 
magazynowane lecz będą zbierane i czasowo 
przechowywane w wydzielonym miejscu lub 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed 
dostępem osób niepowołanych na terenie 
wykonywanych robót. Następnie odpady będą 
sukcesywnie Przekazywane kolejnemu 
posiadaczowi, po zgromadzeniu partii odpadów 
nadającej się do transportu. 

24. 
Firma „Eko-pik” Sp. z o.o., 
w Środzie Wlk.  
ul. Harcerska 15 

RO. 7644/O/94/02 17 06 01* 
17 06 05* 

50,00 
150,0 

25. 
PPU „WARNO” Sp. z o.o. 
siedziba w Krakowie 
ul. Ciepłownicza 26 

RO. 7644/O/96/02 17 06 01* 
17 06 05* 

400,0 
100,0 

Gospodarki z sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Odpady 
niebezpieczne będą przekazywane odbiorcom 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania tymi 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach. 

Teren będzie ogrodzony, zaopatrzony w tablice 
ostrzegawczą zabraniającą wstępu osobom 
nieupoważnionym. Demontowane elementy 
będą utrzymywane w stanie wilgotnym przez 
cały czas pracy w celu zminimalizowania emisji 
włókien azbestu. Wszystkie odpady będą 
pakowane w folię poliestrową o grubości nie 
mniejszej niż 0,2 mm, zaklejone taśmą oraz 
oznakowane znakiem ostrzegawczym. Miejsce 
prac, po ich zakończeniu będzie oczyszczone z 
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Rodzaj odpadów 
Lp. Nazwa i adres firmy Decyzja 

Kod Ilość w [Mg] 
Sposób zagospodarowania Miejsce i sposób magazynowania 

26. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„MIRBUD” Sp. z o.o. 
ul. Św. M. Kolbego 10 
Bielsko-Biała 

RO. 7644/O/80/02 17 06 01* 
17 06 05* 

100,0 
100,0 

27. 
PBO „REPER” s.c. z 
siedziba w Pszczynie 
ul. Młyńska5 

RO. 7644/O/108/02 17 06 01* 
17 06 05* 

100,0 
100,0 

ewentualnych pozostałości azbestu, a wyniki 
pomiarów stężeń pyłów azbestu przedstawione 
zleceniodawcy robót. Magazynowanie odpadów 
będzie odbywać się na placu budowy, na czas 
niezbędny do przygotowania ich do transportu, 
po czym przewożone na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. 

28. 

Budownictwo-Obsługa 
budownictwa 
Jan Piotrowski 
ul. Kościelna 2 
Warszowice 

RO. 7644/O/112/04 17 06 01* 
17 06 05* 

10,00 
290,0 

Wytworzone odpady szczelnie opakowane i 
odpowiednio oznakowane przekazywane będą 
wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów. 

Odpady będą magazynowane w wydzielonym 
miejscu, na terenie prowadzonych robót 
budowlanych, jedynie do czasu zebrania 
odpowiedniej ilości do ich transportu na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. Miejsce 
magazynowania będzie odpowiednio 
oznakowane i zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych. PO zakończeniu prac teren 
budowy zostanie oczyszczony z pozostałości 
azbestu. 

Źródło: dane otrzymane z UG Pawłowice,  
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3.4 Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych 

3.4.1 Oleje odpadowe 

Jedynymi źródłami powstawania olejów są warsztaty samochodowe i wszelkiego rodzaju naprawcze.  

Stan aktualny 

Informacje dotyczące ilości i rodzaju powstających olejów odpadowych przedstawiono w niniejszym 

zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela  3.41 Zestawienie wytwórców olejów odpadowych na terenie gminy Pawłowice 

Ilość odpadów 
Nazwa zakładu 

[Mg/a] 

p. Bartłomiej Stanieczko zm. W Pawłowicach ul. K. Miarki 67 1100 dm3 

 Źródło: dane z gminy  

 

Powstające oleje odpadowe winny być przez specjalistyczne firmy trudniące się zbiórką. Oleje odpadowe 

poddawane są odzyskowi lub unieszkodliwieniu w istniejących w kraju instalacjach zlokalizowanych poza 

terenem województwa.  

Stan docelowy oraz cele do osiągnięcia 

Plan gospodarki odpadami tego typu zakłada dążenie do całkowitego przekazywania olejów 

przepracowanych do wykorzystania. Zbiórka olejów odpadowych prowadzona obecnie na terenie gminy 

przez warsztaty samochodowe jest znacząca, bo większość osób już nie zmienia olejów silnikowych „na 

własną rękę”. Warsztaty samochodowe przekazują te odpady do dalszego wykorzystania. Jednak  

w przypadku, gdy mieszkaniec sam dokonuje wymiany oleju, powinien mieć możliwość bezpłatnego 

oddania odpadu na stacji paliw, co jest praktykowane przez niektóre ze stacji. Należy pamiętać, iż olej 

przepracowany jest wartościowym odpadem (rzędu 1-1,5 PLN/litr) i jego zbiórka jest działalnością 

opłacalną. W związku z tym, działania w zakresie gospodarki odpadami olejowymi powinny polegać na 

zapewnieniu indywidualnym wytwórcom możliwości sprawnego przekazywania małych ilości odpadów w 

planowanych zbiórkach mobilnych odpadów niebezpiecznych oraz na stacjach paliw. 

Prognoza powstawania olejów odpadowych 

Analizując informacje zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 

stwierdzono, że na terenie powiatu pszczyńskiego (w tym również gminy) w okresie 

perspektywicznym nastąpi niewielki spadek ilości powstających olejów odpadowych. Związane będzie 

to przede wszystkim z zwiększeniem czasu ich eksploatacji. 

Kierunki i zadania w zakresie gospodarki olejami odpadowymi 

Głównym kierunkiem działań jest zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze 

źródeł rozproszonych.  
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Zadania: 

- Organizowanie okresowych, a także stałych zbiórek olejów odpadowych i ich wywóz przez 

wyspecjalizowane firmy, 

- Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszańców oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw działających na terenie gminy z zakresu odpowiedniej gospodarki olejami 

odpadowymi. 

 

Zadania do realizacji 

W celu poprawy gospodarki olejami odpadowymi oraz zwiększenia stopnia pozyskania tych odpadów 

na terenie gminy Pawłowice, należałoby w okresie perspektywicznym wprowadzić w życie 

następujące zadania przedstawione w poniższym zestawieniu. 

Tabela  3.42 Zadania do realizacji na lata 2006-2015. Oleje. 

Lp. Zadania do realizacji Jednostka 
odpowiedzialna 

Okres 
realizacji 

Koszt 
[tys.PLN] Partnerzy 

1. 
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-
edukacyjnej na terenie gminy z zakresu 
odpowiedniej gospodarki olejami odpadowymi. 

Gmina,  

Starostwo 
powiatowe 

2006-2015 13,6 

WFOŚiGW, 

Marszałek 

Województwa 
Śląskiego 

 

3.4.2 Baterie i akumulatory(28) 

Odpady tego typu wytwarzane są przez większość zakładów przemysłowych. Obecnie na terenie 

gminy w wyniku prowadzonych działalności dopuszczonych do wytworzenia jest ok. 8,62 Mg 

odpadowych akumulatorów ołowiowych oraz ok. 7,725 Mg pozostałych akumulatorów i baterii.  

Obecnie w gminie, gospodarka odpadowymi akumulatorami nie stanowi problemu. Znaczącym 

czynnikiem zwiększającym ilość odpadowych akumulatorów, które trafiają do odbiorców 

wykorzystujących tego typu odpad stał się wymóg zwrotu sprzedawcy zużytego akumulatora lub 

uiszczania przez nabywcę opłaty produktowej, zgodnie z Ustawą opakowaniową. Obecnie, przy 

zakupie nowego akumulatora, koszt braku starego zużytego akumulatora „na wymianę” to 30 zł PLN.  

W praktyce plan gospodarki odpadowymi akumulatorami powinien polegać na umożliwieniu mieszkańcom 

oddawania tego typu odpadu za niewielkim wynagrodzeniem w ramach okresowych akcji - zbiórek 

ogłaszanych w lokalnych mediach. Odpadowe akumulatory są odpadami wartościowymi – zawierają złom 

ołowiany i kwas siarkowy, który musi podlegać unieszkodliwieniu. Należy pamiętać o tym, że należy 

odbierać jedynie szczelne akumulatory z elektrolitem. 

Oddzielnym tematem jest zbiórka baterii, która obecnie ogranicza się praktycznie jedynie do szkół. 

Brak jest selektywnej zbiórki baterii w sklepach, centrach handlowych. W planie gospodarki odpadami 

zakłada się, bardziej zdecydowaną postawę egzekwowania wobec podmiotów wprowadzających 

                                                      
28 Wg wydanych decyzji ze Starostwa powiatowego, przekazanych Gminie Pawłowice 
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akumulatory i baterie ich odzysku po zużyciu, poprzez zastosowanie opłaty produktowej. W ten 

sposób docelowo wszystkie zużyte baterie i akumulatory powinny w całości podlegać odzyskowi przez 

uprawnione to tego podmioty gospodarcze. 

3.4.3 Podgrupa 16 02 — odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

3.4.3.1 Lampy fluorescencyjne 

Łącznie na terenie gminy, zgodnie z decyzjami urzędowymi, do wytworzenia rocznie dopuszczone jest 

nieco ponad 14 Mg tego typu odpadów, w tym lamp fluorescencyjnych ok. 0,1 Mg. Nie prognozuje się 

znaczących zmian w ilości tego rodzaju odpadu. Zużyte lampy fluorescencyjne powinny być 

przechowywane w całości, w pojemnikach handlowych oraz podlegać odzyskowi przez uprawnione to 

tego podmioty gospodarcze. 

Poza lampami fluorescencyjnymi, odpady z podgrupy 16 02 to przede wszystkim odpady 

wielkogabarytowe w postaci zużytego sprzętu komputerowego, monitorów, RTV/AGD, itp. Przeważnie 

urządzenia te są złożone z zespołów mechanicznych, obwodów drukowanych, przewodów, gniazd itd. 

Wykorzystaniu powinno podlegać większość z frakcji materiałowych zawartych w tego typu odpadach. 

Podstawą odzysku tego typu odpadów jest odpowiedni demontaż i segregacja na materiały prowadzona 

przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne decyzje na zbiórkę i transport tego typu odpadów. 

Dotyczy to szczególnie odpadów zawierających substancje niebezpieczne lub/i wybuchowych (jak np. 

kineskopy telewizorów i monitorów komputerowych). Wraz ze prognozowanym wzrostem ilości tego 

rodzaju odpadów przewiduje się powstawanie coraz większej ilości firm zajmujących się jedynie odbieranie 

odpadowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podstawą planowanego systemu gospodarki 

odpadami powinno być stworzenie możliwości odbioru tego typu odpadów od mieszkańców za niewielką 

dopłatą lub bezpłatnie w ramach zbiórki z tzw. „wystawek”. 

3.4.4 Odpady zwierające azbest 

Azbest znalazł bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Na terenie gminy nie 

podjęto działań zmierzających do ustalenia faktycznej ilości wyrobów posiadających azbest 

(inwentaryzacja). Faktyczna wielkość materiałów azbestowych na terenie gminy jest bardzo trudna do 

oszacowania.  

Do wyrobów tych zaliczamy płyty azbestowo-cementowe służące do ocieplenia budynków oraz 

stosowane jako dachówki, a także rury azbestowo-cementowe.  

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wtedy, gdy włókna 

azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego. Aby temu 

zapobiec należy przestrzegać zaleceń i wymogów dotyczących bezpiecznego usuwania i 

postępowania z odpadami zawierającymi azbest.  

Odpady azbestowe unieszkodliwia się metodą składowania.  
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Stan aktualny 

W wyniku przeprowadzonej akcji inwentaryzacji, ilość płyt azbestowych zamontowanych na ścianach 

bloków osiedlowych oraz dachach domostw i budynków gospodarczych, które należy usunąć do 2032 roku 

w Pawłowicach wynosi 53,47 Mg(29), co daje około 4227,0 m2. W 2005 roku usunięto 10,16 Mg/a azbestu. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż istnieje coraz większe zainteresowanie firm prowadzących w ramach prac 

budowlano-remontowych zbiórką i transport tego typu odpadu na składowiska odpadów poza terenem 

gminy. Wykaz tego typu wytwórców będących jednocześnie usługodawcami przedstawia Tabela  3.40. Jest 

to poniekąd bardzo korzystne zjawisko dla gminy, gdyż w ten sposób zostanie dochowany termin 

zaproponowany w WPGO dla województwa śląskiego. 

Stan docelowy oraz cele dotyczące odpadów zawierających azbest 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań  

w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. nr 

192, poz.1876) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsca w którym znajduje się azbest musi 

przeprowadzić przegląd oraz przedstawić ilość materiałów zawierających azbest do maja 2004 roku (6 

miesięcy od wejścia w życie ww. rozporządzenia). Informacja ta podlega corocznej aktualizacji do 

końca stycznia każdego roku. 

Azbest zaliczany jest do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 

Głównym celem gminy jest usunięcie tego typu wyrobów do 2032 roku. W związku z tym w okresie 

perspektywicznym obejmującym lata 2004-2015 głównym celem jest usunięcie jak największej ilości 

typu wyrobów oraz zabezpieczenie pozostałej części poprzez pokrycie odpowiednią grubością farby 

zabezpieczającej przed pyleniem. 

W pierwszej kolejności jako najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi mieszkających na terenie gminy 

należy usunąć materiały zawierające azbest, które posłużyły jako warstwa izolacyjna budynków,  

a dopiero później rury i połączenia rurowe zawierające azbest.  

Prognoza 

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, do końca 2032 roku mają być usunięte wszystkie materiały 

zawierające azbest. Szacuje się, że w prognozowanym okresie ilość tych odpadów będzie 

początkowo wzrastała, a później malała w miarę realizacji prac związanych z usuwaniem elementów 

budowlanych zawierających azbest. 

 
Kierunki i zadania w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest 

Zadania: 

- Wspieranie osób fizycznych chętnych własnym kosztem usuwać z swoich budynków materiały 

zawierające azbest – często wysokie koszty usunięcia, transportu oraz unieszkodliwienia 

materiałów zawierających azbest utrudniają i zniechęcają właścicieli nieruchomości do 

podejmowanie takich działań,  

                                                      
29 info: dane z gminy Pawłowice 
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- wprowadzenie, propagowanie i rozwój specjalistycznych firm prowadzących działalność związaną 

z rozbiórkami i remontami budowlanymi, które nijako przy okazji prowadzą również demontaż 

wyrobów azbestowych.  

Wskazane byłoby dofinansowanie wymiany pokryć dachowych lub elewacji przez samorząd 

powiatowy lub gminny, w celu zachęcenia poszczególnych właścicieli do wymiany pokryć dachowych. 

 

Zadania do realizacji 

Materiały zawierające azbest są szczególnie szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym tak ważne jest 

usunięcie materiałów budowlanych zawierających azbest w jak najkrótszym czasie. W celu sprawnej realizacji 

założonych celów należy wprowadzić w życie poniższe zadania. 

Tabela  3.43 Zadania do realizacji - azbest 

Lp. Zadania do realizacji Jednostka 
odpowiedzialna Okres realizacji Koszt 

[tys. PLN] Partnerzy 

1. 

Prowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
o szkodliwości materiałów 
zawierających azbest 

Powiat, Gmina 2006-2015 13,6 WFOŚiGW 

22..  
Usuniecie i wywóz wszystkich 
urządzeń oraz materiałów 
zawierających azbest 

Gmina/ właściciele 2007-2015 126,81(30) 
Firmy wykonawcze, 
Starostwo Powiatowe, 
WFOŚiGW, FE 

3. 

Wspieranie osób fizycznych 
usuwających z własnych 
budynków materiały zawierające 
azbest  

Powiat, Gmina 2007-2015 10 
Firmy wykonawcze, , 
WFOŚiGW, Starostwo 
powiatowe 

 

3.5 Inne odpady 

Do tej grupy odpadów zaliczamy: odpady medyczne oraz urządzenia elektryczne  

i elektroniczne, do których zalicza się także artykuły gospodarstwa domowego (są to tzw. urządzenia 

poużytkowe). Głównymi źródłami takich odpadów są gospodarstwa domowe, handel, usługi biurowe  

i przemysł. Odpady te często zawierają substancje niebezpieczne, dlatego niekontrolowane postępowanie 

z nimi może spowodować przedostanie się toksycznych związków do środowiska, co stanowi znaczne 

zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

3.5.1 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:  

- gospodarstw domowych oraz innych użytkowników,  

- przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni. 

Do nich należą: 
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- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego,  

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego,  

- sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, 

- sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny, 

- sprzęt oświetleniowy,  

- zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy,  

- sprzęt medyczny,  

- przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,  

— automatyczne urządzenia dozujące. 

Stan aktualny 

W gminie nie prowadzono dotąd badań strumienia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd 

też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych jest trudny do określenia.  

Nie działa również zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na składowiska odpadów komunalnych i 

do składnic złomu metalowego. Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń 

nakazuje przedłużanie okresu użytkowania. W gminie obserwuje się w ograniczonym zakresie działania, 

takie jak: przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa 

(modernizacja). 

Prognoza 

Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów 

odpadów. Trudno jest oszacować prognozowaną ilość powstających odpadów z zużytych urządzeń. 

Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi urządzeniami elektrycznymi  
i elektronicznymi 

Kierunkiem działań w zakresie gospodarki wyeksploatowanymi urządzeniami elektrycznymi  

i elektronicznymi jest stworzenie systemu selektywnej zbiórki tych oraz stworzenie systemu ich 

odzysku i recyklingu. Zadanie może być wykonywane np.: poprzez tworzenie tzw. wystawek przez 

mieszkańców gminy Pawłowice i ich odbioru przez odpowiednie firmy.  

Zadania: 

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy: 

a) od mieszkańców – poprzez sklepy lub tworzenie punktów odbioru, a następnie 

przekazywanie ich do zakładów demontażu i recyklingu, 

b) od przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu 

elektrycznego lub bezpośrednio przekazywane do zakładów recyklingu i demontażu. 

                                                                                                                                                                      
30 koszty: 30 zł/m2 (źródło: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”) x 
4227,0 m2 (zinwentaryzowana ilość azbestu do usunięcia z terenu gminy) 
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3.5.2 Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego 

Do tej grupy odpadów zaliczamy: 

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. duże urządzenia chłodnicze, lodówki, 

zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe itp., 

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, 

ekspresy do kawy, suszarki do włosów itp. 

Stan aktualny 

W gminie nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, 

stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń gospodarstwa 

domowego jest trudny do określenia.  

Na terenie gminy działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu 

gospodarstwa domowego w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Odpady te trafiają na 

składowiska odpadów komunalnych lub do składnic złomu metalowego. 

Prognoza 

Przewiduje się, że ilość tych odpadów będzie rosła, ze względu na polepszający się standard życia 

mieszkańców. Nie mniej jednak większość tego rodzaju odpadów będzie odzyskiwana lub rozbierana 

na części, przez ludzi trudniących się zbieractwem. Następnym krokiem utylizacji i w gruncie rzeczy 

przyczynienie się do utrzymywania porządku w gminie jest wywóz tych odpadów na złomowisko. 

Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytym sprzętem gospodarstwa domowego 

Głównym kierunkiem działań jest wdrożenie na terenie gminy jest wdrożenie systemu selektywnej zbiórki 

zużytego sprzętu AGD i jego recyklingu oraz zapewnienie oddzielania w pierwszej kolejności substancji, 

materiałów i elementów będących odpadami niebezpiecznymi. 

Zadania: 

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w ramach zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych na terenie gminy: 

a) od mieszkańców – poprzez sklepy lub tworzenie mobilnych punktów odbioru, a następnie 

przekazywanie ich do zakładów demontażu i recyklingu, 

b) od przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu 

elektrycznego lub bezpośrednio przekazywane do zakładów recyklingu i demontażu. 
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4 Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej 
Celem edukacji ekologicznej jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej 

określonych grup ludzi w celu zmiany ich nastawienia i sposobu zachowania. Rolą edukacji 

ekologicznej jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem odpadów, edukacja może być 

wykorzystana do podania do wiadomości nowych przepisów lub zapoznania z nowymi formami 

odbioru i selektywnej zbiórki odpadów, formami ich wywozu, jakie będą prowadzone w gminie oraz 

przedstawienie planu gminy w sferze gospodarki odpadami. Istotną formą edukacji w zakresie 

ochrony środowiska mogą być wycieczki i pokazanie z wyjaśnieniem: na czym polegają prace 

związane z recyklingiem, w jaki sposób są prowadzone i co gmina zamierza w tym kierunku jeszcze 

zrobić.  

Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy jest uzależnione przede 

wszystkim od uświadomienia i aktywności mieszkańców we wdrażaniu założeń i zasad systemu.  

Postawa mieszkańców gminy wobec wdrażanych rozwiązań zależy od poziomu ich wiedzy na temat 

problematyki gospodarki odpadami. W zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy szczególne 

znaczenie mają zajęcia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży 

oraz szkolenia dla kadr zajmujących się gospodarką odpadami. 

Edukacja powinna uświadomić mieszkańcom gminy, że oni sami „wytwarzają” odpady, oni sami 

decydują o ilości, składzie i sposobie gromadzenia opadów. Powinni wiedzieć, że odpady są źródłem 

surowców i energii, które można wykorzystać, a deponowanie odpadów na składowiskach nie jest 

jedyną metodą unieszkodliwiania i przerobu odpadów. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę, iż 

wybór określonych metod postępowania z odpadami pociąga za sobą konkretne skutki ekologiczne  

i ekonomiczne. 

Edukacja ekologiczna może być prowadzona przez organizowanie akcji informacyjnych w różnych 

formach, np. poprzez: 

- lokalne środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja, strona internetowa UM 

- organizacje społeczne, 

- szkoły i inne ośrodki oświatowe i wychowawcze, 

- akcje informacyjne – ulotki, afisze, reklamy, obwieszczenia władz gminy, 

- wycieczki mieszkańców połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów gospodarki 

odpadami, 

- warsztaty edukacyjne poświęcone selektywnej zbiórce odpadów, 

- organizowanie festynów związanych z ochroną środowiska np. z okazji Święta Ziemi. 

4.1 Program edukacji ekologicznej 

Edukacja ekologiczna odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. Wybierając określony styl życia  

w konkretny sposób wpływamy na środowisko, w którym mieszkamy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak 

oddziałujemy na środowisko i jak ogromnym problemem są odpady.  
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4.1.1 Edukacja dzieci i młodzieży 

Bardzo ważna jest edukacja najmłodszych dzieci. Wiąże się to przede wszystkim z wprowadzeniem do 

programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem 

systemu selektywnej zbiórki odpadów. Niektóre zagadnienia są już obecne w szkolnych programach, 

niestety ze względu na niewielką ilość godzin przeznaczonych na ich realizację, ciągle jeszcze w zbyt 

małym wymiarze. 

Problemy związane z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami mogą być włączone również do 

programów różnych przedmiotów, a nie tylko tych ściśle związanych z tymi zagadnieniami. 

W ramach obowiązujących przedmiotów można poruszyć następujące zagadnienia: 

— biologia:  

— wpływ zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza na występowanie  rozmieszczenie wielu  

gatunków roślin i zwierząt, 

— gdzie i jak powstaje kompost oraz jak można go wykorzystać, 

— podkreślenie zalet selektywnego zbierania i kompostowania odpadów biodegradowalnych, 

— powtórne wykorzystanie makulatury jako możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na 

drewno, 

— geografia: 

— zmiany zachodzące w środowisku naturalnym wskutek składowania odpadów w miejscach 

do tego nieprzystosowanych (dzikie wysypiska śmieci), 

— wpływ nadmiernej emisji CO2 na powstanie efektu cieplarnianego, 

— wykorzystanie surowców wtórnych jako możliwości ochrony zasobów naturalnych, 

— chemia: 

— podkreślenie zalet kompostu i osadów ściekowych jako alternatywy dla wykorzystywanych 

w rolnictwie nawozów sztucznych, 

— omówienie następstw niewłaściwego spalania odpadów (np. w instalacjach do tego 

nieprzystosowanych) – powstawanie szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka 

związków chemicznych. 

— wiedza o społeczeństwie: 

— kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych, 

— przedstawienie postawy proekologicznej jako sposobu na życie, 

— lekcja wychowawcza: 

— co to są odpady, jak powstają i co można z nimi zrobić?, 

— gospodarka odpadami w naszym mieście, gminie, 

— jak zmniejszyć ilość odpadów wokół nas? - recykling, unieszkodliwienie i odzysk, 

— dlaczego segregacja odpadów „u źródła” jest tak ważna w gospodarce odpadami?. 
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Ważnym elementem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży jest ich aktywny udział w poznawaniu 

proponowanych zagadnień. Daje to możliwość świadomego zaangażowania uczniów w omawiane tematy 

lekcyjne. Wybór metody prowadzenia zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach lub praca indywidualna – 

zależy od nauczyciela. 

Interesującym i pouczającym uzupełnieniem przedstawionych tematów lekcyjnych będą wycieczki 

edukacyjne połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów i instalacji do unieszkodliwiania, 

recyklingu lub odzysku odpadów np.: w Tarnowskich Górach. 

4.1.2 Rola nauczycieli w edukacji ekologicznej 

Rola nauczycieli w procesie kształtowania poglądów i świadomości związanej z gospodarką odpadami 

i ochroną środowiska jest niezbędna. Świadomy wagi problemu i zaangażowany w działania na rzecz 

ochrony środowiska nauczyciel może zdziałać naprawdę wiele. Pedagog jest osobą mającą kontakt z 

dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, której znacznie łatwiej zaszczepić ideę odpowiedzialności 

człowieka wobec otaczającego go środowiska. 

Nauczyciel powinien: 

- stworzyć możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony środowiska oraz nowoczesnych 

rozwiązań w gospodarce odpadami, 

- zachęcać uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów 

związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami, 

- umożliwić dzieciom i młodzieży rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie 

działać na rzecz ochrony środowiska i propagować przemyślane wykorzystanie zasobów 

naturalnych, 

- uświadamiać uczniom jak dużym problemem są odpady, zwłaszcza jeśli się z nimi niewłaściwie 

postępuje, 

- zwracać szczególną uwagę na korzyści płynące z selektywnej zbiórki odpadów, 

- wyjaśnić jak powinno wyglądać prawidłowe gospodarowanie odpadami – segregacja odpadów, 

zbiórka surowców wtórnych, (tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) oraz odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych najczęściej w gospodarstwach domowych tj. baterie, świetlówki. 

(tj.: oraz przekazywanie ich do punktów skupu), 

- przytoczyć wg jakich przepisów prowadzona jest gospodarka odpadami oraz jakie są w tej mierze 

wprowadzone sankcje karne za zanieczyszczenie środowiska. 

4.1.3 Formy edukacji ekologicznej 

W edukacji ekologicznej bardzo ważne są metody pracy stosowane przez nauczyciela. Stosowanie 

tradycyjnych metod takich jak wykład czy pogadanka powoduje szybkie znudzenie uczniów tematem 

zajęć. Nauczyciel powinien stosować wszelkie metody aktywizujące, takie jak burza mózgów, metoda 

problemowa, doświadczenie lub eksperyment. Takie metody powinny przynieść oczekiwane rezultaty.  
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Przykładami takich form edukacji mogą być: 

- zajęcia w terenie: wycieczki połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów gospodarki 

odpadami (składowiska, instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów), praca w ogródku 

szkolnym, 

- prowadzenie eksperymentów i doświadczeń, 

- zajęcia warsztatowe, 

- prezentacja filmów lub przeźroczy tematycznie związanych z gospodarką odpadami lub ochroną 

środowiska, 

- konkursy, 

- selektywne gromadzenie odpadów w szkole, 

- opracowywanie broszur, ulotek, plakatów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub 

gospodarki odpadami, 

- spotkania z zaproszonymi gośćmi działającymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami. 

4.1.4 Szkolenie kadr zajmujących się gospodarką odpadami 

Do kadry specjalistycznej zajmującej się gospodarką odpadami można zaliczyć: 

- urzędników samorządowych różnych szczebli, 

- lokalnych ekspertów i konsultantów ds. gospodarki odpadami. 

Celem szkolenia kadr jest przekazanie im praktycznych umiejętności i wiedzy fachowej, które są niezbędne 

do realizacji systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i powiatu pszczyńskiego. Bardzo ważne jest 

przekazanie kadrze informacji na temat nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, zagadnień 

prawnych i instytucjonalnych związanych z prowadzeniem nowoczesnej gospodarki odpadami.  

Szkoleniami powinny być objęte następujące grupy pracowników instytucji i podmiotów 

gospodarczych zajmujących gospodarką odpadami: 

- kadra nadzorcza: kierownicy, inspektorzy 

- inspektorzy odpowiedzialni za sprawy techniczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne, 

- personel pomocniczy zatrudniony w działach: technicznych, organizacyjnych, prawnych  

i ekonomicznych, 

- wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni zatrudnieni na obiektach lub instalacjach 

do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Szkolenia powinny być organizowane przez specjalistyczne firmy zajmujące się gospodarką 

odpadami, posiadające wykwalifikowanych specjalistów i doświadczenie. Szkolenia te powinny być 

poprzedzone rozpoznaniem (na drodze ankietyzacji) aktualnego stanu wiedzy kadry specjalistycznej, 

ponieważ program szkolenia powinien gwarantować podniesienie zarówno wiedzy teoretycznej jak i 

praktycznej dotyczącej gospodarki odpadami. 

Wybór firmy w celu przeprowadzenia takich szkoleń powinien odbyć się na drodze przetargu. 
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5 Analiza oddziaływania planu na środowisko 
 

W większości uregulowany stanu formalno-prawnego szeregu podmiotów gospodarczych – 

przedsiębiorców w zakresie programu gospodarki odpadami, nie będzie pociągał za sobą szereg zagrożeń 

podstawowych elementów środowiska. Systematycznie z roku na rok zmniejsza się wielkość strumienia 

odpadów poza kontrolą. Nie ma jednak możliwości dokładnego obliczenia wielkości tego strumienia 

odpadów tak komunalnych i przemysłowych, jak i odpadów niebezpiecznych występujących w obydwóch 

wcześniej wymienionych strumieniach odpadów. Uregulowanie przez pozostałe firmy stanu formalno-

prawnego związanego z gospodarką odpadami, które mogą nie być wyposażone w odpowiednie 

urządzenia ochrony środowiska, a których działalność stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska, 

może być przyczynkiem do znacznego zmniejszenia omawianego strumienia.  

W związku z tym w Planie Gospodarki Odpadami gminy Pawłowice przyjęto takie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne, które promują odzysk jako podstawowy sposób postępowania  

z odpadami, w przypadku braku możliwości zagospodarowania lub innego unieszkodliwiania odpady 

będą kierowane na składowiska. Przyjęte rozwiązania pozwolą również na usunięcie zagrożeń 

związanych z już nagromadzonymi odpadami, poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie.  

Reasumując można stwierdzić, że realizacja ustaleń Planu będzie oznaczała dla środowiska gminy 

zasadniczą redukcję zagrożeń związanych z wytwarzaniem odpadów. Przewiduje się, więc poprawę 

stanu środowiska w szczególności w zakresie: 

— Ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez: 

— ograniczenie szkodliwego oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko 

— ograniczenie ilości składowanych odpadów przemysłowych. 

— Zmniejszenia strumienia odpadów nie objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów 

komunalnych. Również wpłynie na to wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych. 

— Ochrony zasobów surowców naturalnych w związku z rozbudową systemu selektywnej zbiórki 

odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dotyczy to również zagospodarowania odpadów 

wielkogabarytowych i gruzu budowlanego. 

Realizacja ustaleń zawartych w Planie, przy jednoczesnym objęciu odbiorem wszystkich wytwórców 

odpadów, doprowadzi do wyeliminowania przyczyn powstawania nielegalnych tzw. „dzikich” 

składowisk. Dotyczy to także problemu zagospodarowania osadów ściekowych, które objęte pełną 

kontrolą nie będą stanowiły źródła negatywnego oddziaływania i zagrożenia sanitarnego środowiska 

na terenie gminy. 

Realizacja ustaleń Planu gospodarki odpadami dla gminy w oparciu o PPGO dla powiatu 

pszczyńskiego i wytyczne zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego doprowadzi do zmniejszenia zagrożeń wynikających z dotychczasowego zastosowania 

azbestu. 
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6 Wdrażanie i realizacja planu 
Plan gospodarki odpadami Gminy opracowany został na podstawie planów powiatowego (tj: powiatu 

pszczyńskiego) oraz wojewódzkiego (tj.: województwa śląskiego). Przewidywany program realizowany 

będzie przez gminę w ramach zorganizowanego systemu zarządzania środowiskowego z zastosowaniem 

modelu, procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS). 

6.1 Przeznaczenie REMAS 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina, co 4 lata musi 

opracowywać program ochrony środowiska, z uwzględnieniem działań na kolejne 4 lata, a co 2 lata 

przedstawiać raport z jego realizacji. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka 

ekologiczna państwa.  

W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie realizowane jedynie wówczas, jeśli programy 

powiatowe i gminne są opracowywane, a następnie realizowane w sposób wzajemnie zintegrowany  

i są spójne z programem ochrony środowiska województwa, a więc gdy zapewni się w województwie 

funkcjonowanie (na zasadach dobrowolności) Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

REMAS umożliwia integrację działań liderów lokalnych na rzecz poprawy stanu środowiska  

w województwie. 

 

Schemat  6.1 Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie 
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Celem ogólnym REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską wyrażone 

dążeniem do spełnienia wymagań akcesyjnych przez uzyskiwanie w województwie sukcesywnego  

z roku na rok ograniczania negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona  

i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.  

Celem szczegółowym pracy jest opracowanie ujednoliconych wspomaganych komputerowo 

procedur i narzędzi, niezbędnych samorządom gmin, gminnego powiatów w procesie opracowywania 

strategii rozwoju i programów ochrony środowiska, ich realizacji, oceny uzyskiwanych efektów  

i komunikowania o tym społeczeństwu w ramach prawa dostępu do informacji ekologicznych ze 

szczególnym zaakcentowaniem problemu gospodarki odpadami. 

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla program ochrony środowiska województwa, zintegrowany  

z programami opracowanymi przez powiaty i gminy, a potwierdzeniem jego osiągania jest ocena 

efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (ustawowo co 2 lata) z wykorzystaniem 

zestawu takich samych dla gmin i powiatów wskaźników, które podlegają również weryfikacji  

w okresach rocznych. 

6.2 Model i procedury REMAS 

Podstawą REMAS jest zintegrowany (wielopoziomowy) model systemu zarządzania środowiskowego, 

na który składają się szczegółowe algorytmy postępowania, opisane za pomocą podstawowych 

trzech,  wzajemnie ze sobą powiązanych procedur operacyjnych: 

- Procedura PR 1 - „Zarządzanie środowiskowe”  

- Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej”  

- Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”  

Realizacja REMAS za pomocą modelu zintegrowanego (wielopoziomowego) zapewnia integrację 

gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska przez skorelowanie polityk, celów i zadań 

oraz programów zarządzania środowiskowego. Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych 

efektach działalności środowiskowej. W wyniku tego uzyskuje się możliwość kreowania zmian 

lokalnych i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych i organizacyjnych, 

zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania celów środowiskowych przyjętych 

w wojewódzkich, powiatowych i gminnych  programach ochrony środowiska.  

Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe są opracowane i dostępne  

w wersji elektronicznej, a wiec nie wymagają stosowania nadmiernej biurokracji. 

6.3 System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych 
stanowiących dochody funduszy ekologicznych 

System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych realizowany jest w ramach procedury 

PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”, z wykorzystaniem do tego celu Banków 
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Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT. Gminy i powiaty posiadają taki sam program SOZAT jak Urząd 

Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do podmiotów działających na terenie danej Gminy 

czy powiatu. Zagregowane dane z tych banków mogą być importowane do programów REMAS 

i wykorzystywane w procesie opracowania programów ochrony środowiska, ich monitorowania  

i opracowywania raportów dla władz samorządowych.  

Zakres powiatu i Gminy w funkcjonowaniu systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych 

sprowadza się do aktualizacji zawartości baz danych SOZAT i ich przekazywaniu raz na kwartał 

Operatorowi REMIS i jest następujący: 

A. W odniesieniu do podmiotów, które są już zarejestrowane w Wojewódzkim Banku 

Zanieczyszczeń SOZAT (gmina/powiat otrzymuje kopię zawartości bazy SOZAT od Operatora 

REMAS z podmiotami z jej terenu): 

a. gmina: weryfikacja już istniejącej bazy z Urzędu Marszałkowskiego pod względem 

adresowym np. nazwa jednostki, nazwa Gminy, adres itd. i przekazanie Operatorowi REMAS, 

b. powiat: 
— jeśli powiat nie wydał żadnych pozwoleń - wprowadza w polu uwagi lub w zakładce 

stan formalno-prawny wpis, który by świadczył o akceptacji wprowadzonych danych ze 

strony powiatu,  

— w przypadku gdy powiat wydał jakieś pozwolenia wystarczy, że je wprowadzi i to 

będzie rodzajem akceptacji danych z Urzędu Marszałkowskiego, 

— przekazanie zweryfikowanej bazy Operatorowi REMAS. 

6.4 Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych w planie 
gospodarki odpadami 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina jest zobowiązana 

co 2 lata przedstawiać raport z realizacji planu gospodarki odpadami.  

Monitorowanie i kontrola realizacji celów i zadań środowiskowych oraz ocena efektów ekologicznych 

poprawiających stan środowiska, następować będzie zgodnie z  procedurami systemu zarządzania 

środowiskowego PR1, PR2 i PR3. Stosowanie procedur wspomaga program komputerowy REMAS, 

który ułatwia dokonywanie okresowego przeglądu stanu realizacji celów i zadań zapisanych  

w programie ochrony środowiska, oraz planie gospodarki odpadami i pozwala na wydruk raportu 

o stanie środowiska w powiecie lub gminie. Przewiduje się dokonywanie takiego przeglądu  

i sporządzenie stosownego raportu nie tylko raz na 2 lata, jak tego wymaga ustawa, ale raz w roku 

w celu podjęcia niezbędnych działań korygujących lub usprawniających realizację planu gospodarki 

odpadami jako część zintegrowaną z programem ochrony środowiska (dla własnych potrzeb 

monitorowania efektów). 
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7 Podstawowe instrumenty i narzędzia zarządzania realizacją 
planu gospodarki odpadami 

Podstawowymi instrumentami do tworzenia realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu 

pszczyńskiego jak i dla gminy Pawłowice są: 

• instrumenty prawno – administracyjne — do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju akty 

prawne wprowadzające normy o charakterze ogólnym oraz szczegółowym  

z uwzględnieniem dostosowania się powyższych aktów do wytycznych zawartych  

w przepisach prawa UE, 

• instrumenty ekonomiczno – rynkowe — do tej grupy stwarzającej możliwości minimalizacji 

społecznych kosztów ochrony środowiska wraz z uzupełnieniem narzędzi prawnych  

i administracyjnych zalicza się: 

o opłaty, w tym gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, 

za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, oraz za eksploatację  

i wydobycie kopalin, z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,  

z tytułu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, usuwanie drzew, 

o subwencje, m.in., dotacje pożyczki i kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe itp., 

o kary ekologiczne za: przekraczanie warunków odprowadzania ścieków, pobór wody  

w ilości większej niż ustalona, naruszanie wymogów środowiska w zakresie ochrony 

powietrza, hałasu, niewłaściwego składowania odpadów, usuwania drzew i krzewów 

oraz niszczenie zieleni itp., 

oraz w mniejszym stopniu istotne i wykorzystywane: 

o rynek uprawnień do handlu emisjami, 

o depozyty ekologiczne, 

o zastawy ekologiczne, 

o ubezpieczenia ekologiczne 

• instrumenty finansowe — to głównie źródła finansowania takie jak: fundusze celowe tzw., 

ekologiczne, środki własne podmiotów gospodarczych, budżet samorządów terytorialnych 

(gminy, powiaty, województwa), budżet państwowy, sektor bankowy, zagraniczne instytucje 

finansowe oraz inne programy pomocowe (Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy  

i Rozwoju, GEF, WFOŚiGW, NFOŚiGW i inne),  

• fundusze strukturalne — to głównie środki pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich zadaniem jest wsparcie  

i pomoc finansowa przy przeprowadzaniu inwestycji produkcyjnych, sprzyjanie rozwojowi 

infrastruktury, lokalnym inwestycjom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, 

W latach 2007-2013 Gmina Pawłowice na podstawie założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 

2007-2013, który będzie nadrzędnym dokumentem programowym w naszym kraju, skoordynowanym 

z regionalnymi strategiami rozwoju i najważniejszymi strategiami sektorowymi, oraz na podstawie 
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polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 będzie starała się wykorzystać obowiązujące 

w tym czasie instrumenty wsparcia skierowane na rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 

Proponowane procedury dofinansowania działań gminnych ze środków pomocowych tj.: NFOŚiGW  

i WFOŚiGW są przedstawione na chwile obecną. Natomiast w latach następnych wielkość tych 

środków może ulec zmianie. Gmina Pawłowice będzie starać się o możliwości dofinansowania  

w latach następnych w podobny sposób jak obecnie. 

7.1 Uwarunkowania finansowe realizacji Planu Gospodarki Odpadami 
na terenie Gminy Pawłowice 

Realizacja zadań Planu Gospodarki Odpadami (lata 2006-2015) wymagać będzie uruchomienia 

znacznych środków finansowych. Szacunkowy koszt projektów inwestycyjnych wyniesie około 0,386 mln. 

zł. Warunkiem koniecznym wdrożenia Planu będzie wkład kapitału zewnętrznego. W tym rozdziale 

przedstawiono propozycję montażu finansowego dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przy 

jego tworzeniu przyjęto następujące założenia: 

- wykorzystane zostaną środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie: Rozwój lokalny, 

- maksymalny poziom dofinansowania projektów EFRR może wynieść 75% kosztów kwalifikowanych oraz 

10% kosztów kwalifikowanych, rezerwa celowa z budżetu państwa;  

- dofinansowanie przedsięwzięć na zasadach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej,  

- dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na zasadach określonych przez Ekofundusz. 

 

Tabela  7.1 Warunki udzielania dotacji dla projektów typowych. 

Udział dotacji w kosztach projektów typowych 
Podmioty 

projekty niekomercyjne  (IRR< IRR graniczny) 
Przedsiębiorcy 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 
Pozostałe przedsiębiorstwa 

 
do 45% 
do 30% 

Samorządy 
Grupa I            
Grupa II           
Grupa III          
Grupa IV          

 

(x ≤ X20) 

(X20 < x ≤ X70) 

(X70 < x ≤ X90) 

(x > X90) 

 
do 60% 
do 50% 
do 40% 
do 30% 

Inne podmioty  do 50% 
 x-dochód ogółem na mieszkańca gminy liczony jako średnia arytmetyczna tego wskaźnika z pierwszych trzech lat 

czteroletniego okresu poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest dotacja.  

X20, 70, 90 - progi dochodowości (maksymalny dochód ogółem na mieszkańca) w grupach 20, 70 i 90 procent gmin 

uporządkowanych według rosnącego wskaźnika dochodu ogółem na mieszkańca. W roku 2005 obowiązują następujące progi 

dochodowości (zł): X20 =1271, X70= 1500, X90= 1772. 

IRR - wewnętrzna stopa zwrotu. 
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W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji finansowych przez EkoFundusz, fundacja nie 

finansuje projektów, które uzyskały dotację z Funduszu Spójności lub ze Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej na te lata. 

Natomiast formy dofinansowania inwestycji udzielane na zasadach WFOŚiGW, ustalone są jak  

w tabeli poniżej: 

Tabela  7.2 Wyciąg z dokumentacji „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji 
oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 2005 rok” 

Lp. Rodzaj 
dofinansowania 

Wysokość dofinansowania 
oraz niektóre ważniejsze 

zasady 
Zakres dofinansowania Dodatkowe preferencje 

1. POŻYCZKI do 70% kosztów 
kwalifikowanych 

- pożyczki udzielane są na 
dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych. 

 

Kwota pożyczki może być 
zwiększona do 80% 
kosztów kwalifikowanych w 
przypadku zadań 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki, 
dla spółek handlowych 
realizujących zadania o 
charakterze użyteczności 
publicznej(4), w których 
jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich 
związki posiadają ponad 
50% udziałów lub akcji. 

2. DOTACJE - do 100% kosztów 
kwalifikowanych dla 
zadań 
pozainwestycyjnych, 

- do 50% kosztów 
kwalifikowanych dla 
zadań inwestycyjnych. 

- Dotacje udzielane są na 
dofinansowanie zadań 
pozainwestycyjnych. 

 

Fundusz może uzależnić 
udzielenie dofinansowania 
w formie dotacji od 
właściwego 
zabezpieczenia 
ewentualnego jej zwrotu. 

   Dotacje mogą być udzielane na 
następujące zadania 
inwestycyjne: 
a) zakupy inwestycyjne 
realizowane w ramach zadań 
związanych z edukacją 
ekologiczną, ochroną przyrody, 
profilaktyką zdrowotną dzieci, 
zarządzaniem środowiskowym, 
zapobieganiem i likwidacją 
skutków poważnych awarii, 
b) budowa, modernizacja 
obiektów małej retencji wodnej,  
c) budowa i modernizacja 
wałów przeciwpowodziowych i 
innych urządzeń wodnych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe, 
d) udział w usuwaniu skutków 
powodzi w urządzeniach 
wodnych, brzegach rzek i 
potoków oraz urządzeniach 
ochrony środowiska, 
e) uzupełnianie w sprzęt 
wojewódzkich magazynów 
przeciwpowodziowych, 
f) usuwanie szkód 
spowodowanych klęskami 
żywiołowymi w środowisku 
przyrodniczym, 

Wnioski jednostek 
samorządu terytorialnego 
mogą być rozpatrzone 
przez organy Funduszu 
przed spełnieniem 
warunku określonego w 
punkcie tj., częściowego 
umorzenia pożyczki w 
przypadku jej spłaty w 
wysokości, co najmniej 
50% jeśli: 
a) pożyczkobiorca 
zobowiąże się 
przeznaczyć umorzoną 
kwotę na nowe zadanie 
ekologiczne, własne lub 
realizowane w innej 
jednostce na terenie 
województwa śląskiego, 
zgodnie z celami 
określonymi w ustawie 
Prawo ochrony 
środowiska,  wiąże się z 
absorpcją środków Unii 
Europejskiej 
      lub  

b) jednostka samorządu 
terytorialnego uczestniczy 
w systemie kontroli i 
prognozowania opłat 
środowiskowych (REMAS) 
stanowiących przychody 
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g) likwidacja zagrożeń 
środowiskowych 
powodowanych 
zdeponowaniem 
niebezpiecznych odpadów 
przez zakłady postawione 
w stan likwidacji, 

Funduszu 

   Dotacje mogą być także 
udzielane na zadania 
inwestycyjne realizowane w 
objętych wnioskiem obiektach 
(za wyjątkiem budynków 
mieszkalnych):  

a) szpitalnych i hospicjach,  
b) wojska, policji, straży 
pożarnej, 
c) fundacji realizujących 
zadania określone w Prawie 
ochrony środowiska oraz 
fundacji działających w sferze 
zdrowia, kultury, nauki i 
oświaty,  
d) w których realizowane są 
wyłącznie działania z zakresu 
opieki społecznej, 

e) należących do szkół 
prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 

3. DOPŁATY DO 
OPROCENTOWANIA 
KREDYTÓW 
BANKOWYCH 

Kredyt do 75% kosztów 
kwalifikowanych 

 

- zadania inwestycyjne - spłata do 5 lat od daty 
zakończenia zadania, 
w tym okres karencji 
do 12 miesięcy po 
wynikającym z 
umowy terminie 
wypłaty ostatniej raty, 

- W indywidualnych 
przypadkach Fundusz 
zastrzega sobie 
możliwość ustalenia 
maksymalnej kwoty 
udzielanego przez 
Bank kredytu 
preferencyjnego oraz 
okresu spłaty 
dłuższego niż 5 lat 

- warunki 
zabezpieczenia ustala 
bank 

Źródło: Załączniki do uchwały nadzorczej dla woj. śląskiego 

 

Wnioski do krajowych funduszy ochrony środowiska, w wystandaryzowanej formie, przyjmowane są na 

bieżąco przez cały rok. Szczegółowa lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania z Narodowego 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej jest podawana do publicznej 

wiadomości w placówkach Funduszy oraz na stronach internetowych pod adresami: www.nfosigw.gov.pl  

i www.wfosigw.katowice.pl . 

Wybrane rodzaje inwestycji wspomaganych przez EFRR w ramach działania Obszary wiejskie (na 

obszarach wiejskich i miast do 20 tyś. mieszkańców) przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela  7.3  Wybrane rodzaje projektów inwestycyjnych kwalifikujących się do dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Działanie Poddziałanie Rodzaje kwalifikujących się projektów 

Zagospodarowanie odpadów gospodarka odpadami na obszarach małych miast i wsi, likwidacja 
"dzikich" wysypisk; 

Obszary 
wiejskie (na 
oszarach 
wiejskich i 
miast do 20 tyś. 
mieszkańców) Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury komunalnej 

- zaopatrzenie w wodę, systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

- lokalna infrastruktura drogowa (drogi powiatowe i gminne); 

- kompleksowe zagospodarowania terenu dla celów inwestycyjnych; 

- pozyskiwanie energii poprzez tworzenie lokalnych systemów odnawialnych 
źródeł energii (np. energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, geotermalna, 
energia organiczna/biomasa); zwiększenie efektywności zużycia energii w 
budynkach publicznych*; 

- lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa; 

- lokalna infrastruktura turystyczna i kulturalna (w tym ulepszenie i 
rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) prowadząca do 
powstawania trwałych miejsc pracy; 

- systemy informacji turystycznej i kulturalnej. 

Źródło: na podstawie Zintegrowanego Programu Odbudowy i Rozwoju Regionalnego, działanie 3.1 

 

Propozycje projektów w ramach działań EFRR, przygotowane w formie standardowego Wniosku do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, należy składać do właściwego dla danego 

województwa urzędu marszałkowskiego. Tam, w odpowiednich zespołach, dokonywana będzie ocena 

pod względem formalnym. W opisie projektu we wniosku do EFRR powinny zostać zawarte 

następujące informacje: 

- identyfikacja projektu z konkretnym programem operacyjnym, priorytetem programu i działaniem 

w ramach projektu oraz z kategoriami interwencji funduszy strukturalnych, 

- tytuł, rodzaj i lokalizacja projektu, 

- dane beneficjenta końcowego oraz innych instytucji, zaangażowanych w realizację projektu, 

- cel, opis oraz uzasadnienie realizacji projektu, 

- powiązania projektu z innymi przedsięwzięciami, realizowanymi w ramach pomocy udzielanej 

przez fundusze strukturalne oraz informacja o dotychczas realizowanych przez beneficjenta 

projektach z udziałem środków pomocowych, 

- uproszczony harmonogram realizacji projektu oraz opis zarządzania projektem po zakończeniu 

jego wdrażania, 

- opis wpływu realizacji projektu na stan środowiska naturalnego, zagadnienia równości szans oraz 

zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej, 

- tabele obrazujące finansowanie projektu w układzie kolejnych lat, kosztów kwalifikowanych i 

całkowitych źródeł finansowania, planowanego udziału funduszy strukturalnych oraz wskaźniki 

monitorowania realizacji projektu, 

                                                      
* wyłącznie w przypadkach gdy wsparcie takie nie będzie pomocą publiczną 
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- informacje na temat realizacji projektu. 

Ocena merytoryczna projektów dokonywana będzie przez panel ekspertów, powołany do oceny 

projektów w ramach danego działania, zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumencie Uzupełnienie 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Panel ekspertów będzie się składał 

z odpowiednich specjalistów, specjalistów zależności od charakteru ocenianego projektu. 

Szczegółowy skład panelu ekspertów oraz sposób dokonywania oceny będzie ustalony przez 

Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz urząd 

marszałkowski i zostanie opisany w podręczniku procedur wdrażania ZPORR. Na podstawie 

rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, zarząd województwa będzie podejmował decyzję 

o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną przekazane do 

urzędu wojewódzkiego, który podpisuje (po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami ZPORR 

oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) 

umowy finansowe z beneficjentami końcowymi. 

7.1.1 Inne źródła pomocy finansowej  

7.1.1.1 Mechanizm Finansowy EOG 

Z Norweskiego Mechanizmu Norweskiego wraz z utworzonym Biurem Mechanizmów Finasowych, 

można ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój, wdrażanie i monitoring projektów 

inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych państwach beneficjentacjach, do których należy 

również i Polska, ubiegać się o dotacje finansowe w ramach w/w organizacji. Do tego celu służy 

Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie. Polska jako beneficjent ma prawo skorzystania  

z zobowiązań zawartych w ramach Mechanizmu Finansowego (EOG) od 1 maja 2004 roku do 30 

kwietnia 2009. Po 30 kwietnia 2009 roku żadne zobowiązania nie będą już realizowane.  

Obszarami priorytetowymi objętymi w/w środkami w ramach EOG miedzy innymi są: 

- Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje ilości zanieczyszczeń  

i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

- Promowanie zrównoważonego rozwoju oraz lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami 

naturalnymi, 

Wysokość wsparcia i współfinansowania jest na następujących poziomach: 

a) wielkość dofinansowania do 60%, z wyjątkiem sytuacji do jakich odnosi się podpunkt „b” i „c”, 

przy czym wielkość wsparcia nie może przekraczać 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektu; 

b) wielkość dofinansowania do 85% — w przypadku gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu będzie wspólfinansowanme z budżetu państwa lub budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego. Mechanizm Finansowy EOG może zapewnić finansowanie dla reszty 

kosztów kwalifikowanych projektu; 

c) wielkość dofinansowania do 85% i powyżej w celu dofinansowania działań w ramach projektów 

organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) lub projektów w ramach Funduszu 
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Kapitału Początkowego, oraz funduszu stypendialnego i szkoleniowego. Mechanizm Finansowy 

EOG i Norweski Mechanizm Finansowy mogą zostać włączone w celu otrzymania 

dofinansowania wyższego niż opisane w podpunkcie a) i b) niniejszego artykułu, ale generalnie 

nie większego niż 90%. Przy czym wspófinansowanie przez podmiot krajowy będzie na ogół 

wymagane. 

Minimalna wysokość wnioskowanej pomocy nie może być mniejsza niż 250 000 euro. Postanowienia 

dotyczącej końcowej kwalifikowalnosci wydatków będą określone w umowie finansowej po 24 

miesiącach planowanej dacie zakończenia projektu, ale nie później niż do 30 kwietnia 2011 roku.  

Zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone Instytucjom Pośredniczącym.  

Rolę tę pełni Ministerstwo Środowiska dla trzech priorytetów: 

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 środowiska, m.in. ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów, istotnych dla realizacji 

projektów inwestycyjnych”. 

7.1.1.2 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 jako nadrzędny dokument programowy w naszym kraju, 

skoordynowany z regionalnymi strategiami rozwoju oraz najważniejszymi strategiami sektorowymi, 

przewiduje: 

- skonsolidowanie finansów publicznych, zmiana struktury wydatków publicznych, tak aby  

w większym stopniu realizowały one cele prorozwojowe i służyły wzrostowi zatrudnienia; 

- stopniowy wzrost zatrudnienia; 

- redukcja barier rozwoju dla poszczególnych regionów kraju; 

- zwiększenie liczby inwestycji krajowych i zagranicznych; 

- promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości oraz zwiększanie potencjału innowacyjnego 

polskich firm; 

- restrukturyzacja i prywatyzacja podmiotów publicznych w pracochłonnych sektorach o niskiej 

wydajności oraz wzmocnienie konkurencyjności niektórych branż infrastrukturalnych (np. 

telekomunikacja, energetyka); 

- dostosowanie możliwości edukacji do potrzeb i aspiracji rozwojowych społeczeństwa; 

- zracjonalizowanie kosztów ochrony środowiska oraz poprawa efektywności wykorzystania energii, 

surowców i materiałów, a także zapobieganie powstawaniu odpadów; 

- rewitalizacja miast i przyspieszenie procesu urbanizacji kraju, rozbudowa i podnoszenie jakości 

zasobów mieszkaniowych; 

- realokacja zasobów pracy z rolnictwa do innych bardziej produktywnych działów gospodarki, 



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowice  

 112

promocja alternatywnych form działalności gospodarczej (np. agroturystyka); 

- promowanie tworzenia nowych sektorów usług; 

- budowa społeczeństwa informacyjnego, wykorzystanie szerokopasmowego Internetu do wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstw, zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego; 

- promowanie wizji państwa taniego, przejrzystego i przyjaznego dla obywateli; 

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Do realizacji celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju zaproponowano 31 kierunków działań. 

Wyszczególnione w ich ramach przedsięwzięcia wynikają z dokumentów strategicznych, które były 

podstawą opracowania wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju (m.in. założeń Narodowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, Narodowej Strategii Integracji Społecznej, 

Polityki energetycznej Polski do 2015 r.).  

Tabela  7.4 Układ kierunków działań Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013  
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Zwiększenie oraz zmiana struktury nakładów 
finansowych na badania naukowe i prace 
rozwojowe 

          

Podniesienie poziomu infrastruktury naukowej 
i informatycznej 

          

Racjonalizacja ludzkiego i organizacyjnego 
potencjału B+R 

          

Innowacyjna Gospodarka Elektroniczna           

1. 

Wspieranie 
rozwoju 

gospodarki 
opartej na wiedzy 

Zapewnienie powszechnego dostępu do usług 
elektronicznych 

          

Usprawnienie procesu inwestycyjnego           
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
województw 

          

Rozwój regionalnych produktów turystycznych           
Zwiększenie udziału kultury i działalności 
gospodarczej związanej z kulturą w 
gospodarce narodowej 

          

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 
rozwój infrastruktury kulturalnej 

          

2. 

Przebudowa 
otoczenia 
działania 

przedsiębiorstw 

Powiązanie infrastruktury technicznej 
z planowymi przedsięwzięciami rozwojowymi 

          

3.  Unowocześnienie systemu gospodarki 
odpadami 

          

  Budowa i modernizacja oczyszczalni 
i systemów kanalizacyjnych 

          

 
 

Działania na rzecz niskiej emisji SO2, NO2 i 
pyłu pochodzącej z sektora komunalno-
bytowego 

          

 Poprawa stanu 
środowiska 

przyrodniczego 

Ograniczenie ilości substancji szczególnie 
szkodliwych oraz ładunków azotanów i fosforu 
odprowadzanych do środowiska wodnego 

          

  Osiągnięcie dobrego stanu wód           
 

 
Systematyczne wdrażanie wymogów 
najlepszych dostępnych technik (BAT/NDT)w 
najważniejszych gałęziach przemysłu 
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Wspieranie systematycznego wycofywania z 
produkcji i użytkowania, bądź ograniczanie 
użytkowania substancji i materiałów 
niebezpiecznych 

          

Zwiększenie udziału wytwarzania energii w 
układzie skojarzonym 

          

Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych 

          

Poprawa efektywności energetycznej 
gospodarki 

          

Unowocześnienie sektora 
elektroenergetycznego 

          

Rozwijanie systemów przesyłowych oraz 
połączeń transgranicznych 

          

4. 

Usprawnienie 
infrastruktury 

energetycznej – 
zwiększenie 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

Wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych 
rynków paliw i energii 

          

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej           
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

          

Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej           
Modernizacja i rozbudowa transportu drogą 
wodną 

          

Rozwój transportu lotniczego           

5. 

Tworzenie 
nowoczesnej 

sieci 
transportowej 

Poprawa efektywności ekonomicznej 
i organizacji infrastruktury transportowej 

          

Rozwój infrastruktury małych miast           

Rozwój elektryfikacji wsi (reelektryfikacja)           

6 Rozwój 
infrastruktury 
miast i 
obszarów 
wiejskich 

Rozwój infrastruktury społecznej na 
obszarach wiejskich 

          

Maksymalizacja różnicy pomiędzy 
dochodem z pracy a możliwym do 
uzyskania przez osobę bezdomną 
dochodem z pomocy społecznej 

          

Prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy           
Aktywizacja zawodowa osób z grup 
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na rynku pacy 

          

7. 

Zwiększanie 
zatrudnialności 

Stworzenie środowiskowego systemu 
przekwalifikowywania pracowników 

          

Zmniejszanie różnicy między podatkowym a 
parapodatkowym obciążeniem pracy a 
opodatkowaniem kapitału 

          

Uwzględnianie charakterystyki dostępnych 
zasobów pracy jako elementu zwiększania 
atrakcyjności Polski jako miejsca 
inwestowania 

          

Wspieranie zatrudnienia w obszarach 
gospodarki wymagających dużych nakładów 
pracy 

          

Tworzenie sprzyjających warunków dla 
zatrudnienia w małych i mikro-
przedsiębiorstwach 

          

8. 

Wspieranie 
tworzenia 

nowych miejsc 
pracy 

Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej           
9. Modernizacja 

organizacji 
i funkcjonowania 

Wzmacnianie zdolności publicznych służb 
zatrudnienia do skutecznego oddziaływania 
na rynek pracy 
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Zapewnienie dostępu do publicznego systemu 
informacji i poradnictwa zawodowego 

          

Zwiększenie roli partnerstwa społecznego dla 
zapewnienia równowagi na polskim rynku 
pracy 

          

Rozwój dialogu społecznego i umacnianie 
systemu pokojowego rozwiązywania 
konfliktów w stosunkach pracy 

          

rynku pracy 

Wdrażanie dwukanałowego systemu 
informowania i konsultowania pracowników 

          

Wsparcie dla przedsiębiorstw w fazie 
przygotowania, produkcji i usług eksportowych 

          10. Poprawa oferty i 
warunków 
eksportu Synergia z nauką europejską i światową           

Promocja eksportu towarów i usług           
Budowa zintegrowanego systemu promocji 
kulturalnej Polski 

          

Identyfikacja i promocja produktów 
tradycyjnych 

          

11. 

Promocja 
eksportu 

Budowa zintegrowanego systemu promocji 
produktów turystycznych dla turystów 
zagranicznych 

          

Poprawa warunków działalności 
przedsiębiorców 

          

Zapewnienie dostępu do kapitału, zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorcom 

          

Pomoc w dostępie do wiedzy i doradztwa.           
Dostosowanie przemysłu i usług do 
zharmonizowanego prawa technicznego 

          

Promowanie „przyjaznych dla środowiska” 
produktów i usług. 

          

Zmiany strukturalne w rolnictwie           
Poprawa efektywności przedsiębiorstw 
transportu kolejowego 

          

Wsparcie procesów restrukturyzacji 
przedsiębiorstw żeglugi morskiej i portów 
morskich 

          

12. 

Poprawa 
efektywności 

przedsiębiorstw 

Wspieranie procesu komercjalizacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstw wojskowych 

          

Wspieranie współpracy przedsiębiorstw           13. Współpraca i 
integracja 

przedsiębiorstw 
Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych 
produktów turystycznych 

          

Wsparcie rozwoju rynku innowacji.           
Określenie kierunków badań i prac 
rozwojowych - Foresight 

          

Wspieranie działalności badawczej i 
technologicznej w obszarach powiązania sfery 
B+R z gospodarką oraz współpracy 
międzynarodowej 

          

Stwarzanie motywacji dla przedsiębiorstw do 
inwestowania w B+R 

          

Wspieranie rozwoju instytucjonalnego 
otoczenia przedsiębiorstw ukierunkowanego 
na transfer nowych technologii do gospodarki 

          

Powiązanie szkolnictwa wyższego 
z gospodarką i rynkiem pracy 

          

14. 

Komercjalizacja 
badań 

naukowych i prac 
rozwojowych 

Upowszechnienie prawa własności 
przemysłowej 
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Wspieranie rozwoju nowoczesnych 
technologii w transporcie, w tym 
Inteligentnych Systemów Transportowych. 

          

Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych           
Wspieranie postępu biologicznego w produkcji 
zwierzęcej i roślinnej 

          

Wspomaganie systemów rozwijających 
turystykę 

          

Promocja i wdrażanie nowoczesnej 
technologii w produkcji i dystrybucji dóbr 
i usług kultury 

          

15. 

Postęp 
organizacyjno-
techniczny w 

sektorach 
gospodarki 

Kształtowanie proekologicznych wzorców 
produkcji i konsumpcji 

          

Pomoc inwestycyjna dla małych i średnich 
przedsiębiorstw  

          

Wzmocnienie regionalnej przedsiębiorczości           

16. 
Innowacyjność w 

regionach 
Poprawa konkurencyjności regionów           
Umacnianie i ochrona reguł konkurencji 
w gospodarce 

          

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 
i korupcji 

          

17. 

Ochrona reguł 
konkurencji 

Ochrona własności intelektualnej           
Liberalizacja rynków sieciowych (energia 
elektryczna, gaz, transport, telekomunikacja) 

          

Liberalizacja usług finansowych           

18. 
Wzmacnianie 
mechanizmów 
rynkowych w 
gospodarce Wprowadzenie elementów rynkowych do 

sfery usług ogólnego interesu społeczno-
gospodarczego 

          

Wsparcie przedsiębiorczości w sektorach 
MŚP 

          

Dofinansowanie inwestycji           

19. 

Pomoc publiczna 

Wsparcie badań i prac rozwojowych           
Wdrożenie aktywnej polityki społecznej            
Stymulowanie rozwoju zatrudnienia w formach 
pozarynkowych 

          

Budowa środowiskowego systemu wsparcia           
Ograniczanie ekonomicznych skutków 
wykluczenia społecznego 

          

Przeciwdziałanie patologiom społecznym           

20. 

Ograniczanie 
wykluczenia 
społecznego 

Integracja społeczna i zawodowa imigrantów 
oraz grup etnicznych 

          

Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, 
regionalnych i krajowych 

          

Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w 
zakresie działalności pożytku publicznego 

          

Wspieranie instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego 

          

Wsparcie postaw obywatelskich           

21. 

Budowanie 
kapitału 

społecznego 

Wzmocnienie partycypacji społecznej           
Tworzenie i rozwijanie rozwiązań służących 
godzeniu pracy zawodowej z wychowywaniem 
dzieci, celem poprawy warunków 
funkcjonowania rodziny 

          22. 
Wsparcie rodzin 

Rozwijanie sieci placówek edukacyjnych 
i kulturalnych dla dzieci i młodzieży 
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L.p. Kierunek 
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Budowanie pozytywnego wizerunku rodziny           
Alternatywne formy edukacji przedszkolnej           
Wyrównywanie szans uczniów           
Zwiększenie dostępu do kształcenia na 
poziomie wyższym 

          

Wspieranie kształcenia ustawicznego           

23. 

Zwiększenie 
dostępu do 

edukacji 

Powszechna edukacja teleinformatyczna           
Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w 
edukację 

          

Rozwijanie i promowanie współpracy 
europejskiej w edukacji 

          

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i proekologicznych 

          

24. 

Wspieranie 
otwartości 

systemu edukacji 

Doskonalenie zawodowe i kształtowanie kadr           
Podwyższanie poziomu kompetencji 
kluczowych i promowanie kształcenia 
w zakresie nauk ścisłych 

          

Rozwój i doskonalenie standardów, 
programów oraz metod i warunków nauczania 

          

Poprawa jakości kadry pedagogicznej, kadry 
akademickiej oraz kadr wspierających i 
organizujących proces nauczania 

          

Skuteczne zarządzanie edukacją, tworzenie 
kultury oceny jakości 

          

25. 

Wyższa jakość 
kształcenia 

Upowszechnianie i promocja nauki            
Ochrona ludności            
Poprawa stanu zdrowia ludności dzięki 
upowszechnieniu zintegrowanych programów 
profilaktyczno-edukacyjnych 

          

Poprawa skuteczności i jakości leczenia           
Ograniczenie wpływu na życie i zdrowie ludzi 
szkodliwych czynników zewnętrznych 

          

Poprawa jakości żywności i wody pitnej           

26. 

Poprawa 
warunków 

bezpiecznego 
życia i pracy 

Opieka nad osobami w podeszłym wieku           
Tworzenie przyjaznego otoczenia prawno-
instytucjonalnego dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego 

          

Rozwój zasobu dostępnych mieszkań na 
wynajem realizowanych przez sektor prywatny 
i „non-profit” 

          

Pobudzenie ruchu mieszkaniowego (migracji 
mieszkaniowej) 

          

27. 

Poprawa 
dostępności 
mieszkań dla 
obywateli oraz 

poprawa jakości 
zasobu 

mieszkaniowego 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
zurbanizowanych 

          

Wspieranie rozwoju nowoczesnego transportu 
miejskiego i podmiejskiego 

          28. Integracja 
systemów 

transportowych Rozwój transportu intermodalnego           
Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz 
rewitalizacja miast i terenów 
poprzemysłowych 

          

Eliminowanie konfliktów przestrzennych 
w rozwoju infrastruktury liniowej 

          

29. Gospodarowanie 
przestrzenią 

Wspieranie przekształceń obszarów 
problemowych w kierunku aktywizacji ich 
potencjałów gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych 
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L.p. Kierunek 
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Wzmocnienie sił własnych ponad-
regionalnych ośrodków wzrostu  

          

Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych           
Aktywizacja sub-regionalnych i regionalnych 
ośrodków rozwoju oraz promowanie rozwoju 
sieciowego modelu współdziałania 

          

Wspieranie rozwoju u struktur funkcjonalno-
przestrzennych 

          

Otwarcie nowych perspektyw rozwoju 
gospodarczego dla regionów przygranicznych 

          

Rozwój i wzmocnienie systemu obszarów 
chronionych, w tym sieci NATURA 2000 

          30. Sprawiedliwy 
dostęp do 
zasobów 

naturalnych 
Poprawa jakości środowiska wodnego na 
terenach rekreacyjnych 

          

Rozwój zrównoważonej turystyki            
 

Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi           
Kształtowanie stosunków wodnych kraju           
Zapewnienie odpowiednich zasobów 
dyspozycyjnych wody 

          

Wdrażanie trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

          

31. 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
ekologicznego 

kraju 
Podnoszenie jakości środowiska na 
obszarach wiejskich 

          

Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy ▪ Biuro Prasowe ▪ Tel. 693-54-99 ▪ Fax 693-40-13 ▪ E-mail: BPI@mpips.gov.pl ▪ 

http://www.mgip.gov.pl 

Objaśnienie tabeli: 
   
 Kierunki działań, które zawierają poszczególne priorytety 
 Kierunki działań, które nie zawierają poszczególnych priorytetów 
 

7.1.2 Finansowanie Narodowego Planu Rozwoju w latach 2007 - 2013 

Planuje się, że ponad 142 mld euro (tj. ponad 560 mld zł) będzie przeznaczonych na rozwój w ramach 

Narodowego Planu Rozwoju. Kwota ta zostanie rozdysponowana pomiędzy programy sektorowe oraz 

16 programów regionalnych. Środki będą pochodzić m.in. z funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybackiej, publicznych funduszy krajowych,  

a także środków prywatnych.  

Realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 będzie finansowana z:  

- publicznych funduszy krajowych, tj. środków budżetu państwa oraz państwowych funduszy 

celowych, środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków jednostek 

oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych; 

- publicznych środków wspólnotowych, a także z innych źródeł zagranicznych; 

- pieniędzy prywatnych, obejmujących również kredyty i pożyczki. 
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Środki europejskie, które zostaną wykorzystane w NPR, będą musiały być współfinansowane przez 

Polskę ze źródeł publicznych (oraz pochodnych do publicznych) w minimalnej proporcji w zależności 

od programu, ale najczęściej nie mniej niż 25 proc. 

 Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych może przekroczyć 142 mld euro (tj. ponad 
560 mld zł.), z czego: 

— wkład publiczny stanowić będzie ok. 114 mld Euro, w tym:  

— pieniądze UE to:  

ok. 73,6 mld Euro (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także uzyskane w ramach celu 1a 

Nowej Perspektywy Finansowej) wg kursu z 2004 r.;  

— wkład Polski to:  

24,5 mld Euro, obejmujące projekty współfinansowane ze źródeł budżetu Wspólnoty; 

16 mld Euro to środki krajowe przeznaczone na priorytety i działania niewspółfinanowane przez UE.  

— środki prywatne ok. 28 mld Euro. 

Szacowane środki zostaną podzielone pomiędzy programy sektorowe oraz 16 programów 

regionalnych. Proponuje się, aby środki z funduszy strukturalnych zostały podzielone i w równych 

częściach przekazane na działania krajowe i działania regionalne. Szczegółowe informacje dotyczące 

podziału środków finansowych w ramach NPR na programy operacyjne zawiera tab.2, str. 85  

w Narodowym Planie Rozwoju. 
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Tabela  7.5 Proponowane źródła finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami (kwoty w tys. zł) 

Fundusze europejskie Budżet państwa WFOŚiGW ŚRODKI WŁASNE 

Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
finansowe 

ogółem 

tys. zł 
tys. zł Rodzaj 

programu 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

1. Stworzenie aktualizacji planu gospodarki 
odpadami 2,5 0 — 0 0 0 0 0 2,5 100 

          ODPADY KOMUNALNE 

2. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 3,,02 0 — 0 0 0 0 0 3,02 100 

3. Doskonalenie i rozwój  systemu odzysku 
odpadów biodegradowalnych 22,2 0 — 0 0 0 15,54 70 6,66 30 

4. Zapobieganie powstawaniu tzw. 
„dzikich” składowisk odpadów 60,5 0 — 0 0 0 42,35 70 18,15 30 

5. 

Wprowadzenie i realizacja na terenie 
gminy systemu odbioru odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych 
(organizowana zbiórka mobilna z 
udziałem dotychczasowych lub nowych 
odbiorców) 

36,0 0 — 0 0 0 25,2 70 10,8 30 

6. 
Prowadzenie edukacji ekologicznej z 
zakresu gospodarki odpadami w 
szkołach 

6,1 0 — 0 0 0 6,1 100 0 0 

          ODPADY OPAKOWANIOWE 

7. 
Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej dla 
mieszańców gminy 

13,6 0 — 0 0 0 13,6 100 0 0 

           OSADY ŚCIEKOWE 

8.. 

Dążenie do poprawy racjonalizacji 
zużycia, co wiąże się z inwestycjami i 
modernizacjami istniejących urządzeń i 
obiektów gospodarki wodnej w 
aspekcie powstawania osadów 
ściekowych 

40 0 — 0 0 0 28 70 12 30 

8. Prowadzenie edukacji ekologicznej 
mieszkańców 13,6 0 — 0 0 0 13,6 100 0 0 
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Fundusze europejskie Budżet państwa WFOŚiGW ŚRODKI WŁASNE 

Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
finansowe 

ogółem 

tys. zł 
tys. zł Rodzaj 

programu 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

tys. zł 
Udział % 
nakładów 
ogółem 

          OLEJE ODPADOWE 

9. 

Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej dla 
mieszańców oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw działających na terenie 
powiatu z zakresu odpowiedniej 
gospodarki olejami odpadowymi. 

13,6 0 — 0 0 0 13,6 100 0 0 

           ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST 

10. 
Prowadzenie kampanii edukacyjno-
informacyjnej o szkodliwości 
materiałów zawierających azbest 

13,6 0 — 0 0 0 13,6 100 0 0 

11. Usuniecie i wywóz wszystkich urządzeń 
oraz materiałów zawierających azbest 126,8 95,1 3.1 75(31) 2,38 10 23,78 70 5,55 4,4 

12. Stworzenie programu usuwania azbestu 
w ramach programu powiatowego 5 0 — 0 0 0 0 0 5 100 

13. 

Wspieranie osób fizycznych 
usuwających z własnych budynków 
materiały zawierające azbest  
 

10 0 — 0 0 0 7,0 70 3,0 30 

RAZEM 386,57 95,1 — 24,60 2,38 0,62 202,39 52,36 86,69 22,43 

 

                                                      
31 info: przy założeniu termo-modernizacji budynków, z których będzie usuwane płyty i pokrycia z materiałów zawierających azbest 
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Wykres  7-1 Proponowana struktura finansowania zadań Planu 
Gospodarki Odpadami 

Proponowana struktura finasowa zadań PGO

95,11
24,60%

2,38
0,62%

202,39
52,36%

86,69
22,43%

Fundusze europejskie Budżet Państwa WFOŚiGW Środki własne
 

Tabela  7.6 Synteza kierunków i źródeł finansowania zadań Planu 
Gospodarki Odpadami 

Nakłady ogółem     
Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł Udział % 

1. Inwestycje rzeczowe 128,0 50,0 

2. Bazy danych i systemy monitoringu 20,0 7,8 

3. Informacja i edukacja ekologiczna 100,5 39,3 

4. Administracyjne 7,5 2,9 

RAZEM 386,57 100 

          
 Wykres  7-2 Struktura kierunków zadań Planu Gospodarki Odpadami 

Struktura kierunków zadań PGO

128,0
50,0%

20,0
7,8%

100,5
39,3%

7,5
2,9%

inwestycje rzeczowe bazy danych, systemy monitoringu i kontroli
informacja i edukacja ekologiczna administracyjne
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Tabela  7.7 Przewidywany harmonogram realizacji zadań Planu Gospodarki Odpadami 

Lp
. Nazwa zadania 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Doskonalenie i rozwój systemu odbioru i odzysku odpadów biodegradowalnych                     

3. Rozbudowa  i rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych           

4. Zapobieganie i likwidacja powstawaniu tzw. „dzikich” składowisk odpadów                     

5. 
Wprowadzenie na terenie gminy systemu odbioru odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (organizowana zbiórka 
mobilna z udziałem dotychczasowych lub nowych odbiorców) 

           

6. Realizacja na terenie gminy systemu odbioru odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (zbiórka mobilna).           

7. Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami w szkołach.             

8. 
Dążenie do racjonalizacji zużycia, co wiąże się z inwestycjami i modernizacjami 
istniejących urządzeń i obiektów gospodarki wodnej w aspekcie powstawania 
osadów ściekowych 

          

9. Stworzenie programu usuwania azbestu w ramach programu powiatowego           

10 Stworzenie bazy gospodarki odpadami na terenie gminy w ramach programu 
Zarządzania Środowiskowego                     

11 
Usunięcie wszystkich urządzeń oraz materiałów zawierających azbest ( do roku 
2032) oraz wspieranie działań prowadzących do usunięcia azbestu z terenu 
gminy 

                    

Gdzie: 
  Inwestycje rzeczowe 

  systemy monitoringu i kontroli 

  Informacja i edukacja ekologiczna 

  Administracyjne 
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7.1.2. Koszty eksploatacyjne (operacyjne)  

Koszty operacyjne związane są ściśle z fazą eksploatacyjną danego projektu. Należy podzielić je na 

dwie grupy: 

- koszty stałe – wielkość kosztów pozostanie na niezmienionym poziomie, bez względu na wielkość 

świadczonych usług, 

- koszty zmienne – koszty ściśle zależne od skali świadczonych usług. 

- Dokonanie takiego podziału będzie każdorazowo zależne od zakresu i charakteru inwestycji  

w obszarze gospodarki odpadami. Koszty operacyjne najczęściej obejmują pozycje: 

- materiały – koszty związane ze zużyciem materiałów podstawowych tj. paliw, części zamiennych do 

maszyn itp., 

- energia elektryczna i pozostałe media, 

- zatrudnienie wraz z narzutami – koszty związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych  

w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami pracowników oraz wszelkie świadczenia 

przysługujące im z mocy przepisów prawa, 

- koszty transportu, 

- koszty remontów, 

- podatki i opłaty, 

- usługi obce – m.in. koszty analiz i ekspertyz w zakresie eksploatacji składowisk odpadów, 

instalacji do odzysku odpadów , 

Dodatkowo w ramach kosztów eksploatacyjnych usuwania i składowania odpadów należy uwzględnić 

pokrycie kosztów finansowych inwestycji, jako zwrot zobowiązań zaciągniętych na pokrycie nakładów 

związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (spłata rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych). 
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8. Monitoring i ocena realizacji założonych celów 

Monitoring inaczej kontrola i nadzór pełni niezwykle ważną rolę w ochronie środowiska zarówno 

w zakresie kontroli i obserwacji stanu istniejącego, jak i przy realizacji prac mających na celu poprawę 

stanu jakości środowiska. Prowadzony systematycznie monitoring pozwala na optymalizację 

podejmowanych działań, zarówno w sferze ekologicznej, jak i ekonomicznej. W gminie proponuje się 

jako najbardziej efektywny raportowy system monitoringu oparty na zasadach przedstawionych w 

Programie Zarządzania Środowiskowego.  

Odpowiednie monitorowanie planu gospodarki odpadami według zasad w w/w Programie jest 

niezbędne dla prowadzenia bieżących analiz postępów w jego wdrażaniu. Aby uzyskać pożądane 

cele, jakie zawiera niniejszy plan, należy przeprowadzać: 

—  stałe kontrole nad działaniami przy selektywnej zbiórce odpadów  

— akcje, takie jak ankietyzacja wśród ludności, dotycząca m.in. częstotliwości wywozu śmieci i 

surowców, rodzaju pojemników na surowce.  

— zebrania Rady Gminy oceniające realizację planu,  

— prowadzenie bazy danych w formie Systemu Ewidencji Odpadów jakie zostały wytworzone i 

wywiezione z terenu Gminy, 

— wypracowanie ujednolicenia wskaźników monitorowania w celu szybkiej oceny realizacji zadań 

przedstawionych w PGO 

Powyższe cele winny być przedstawione w postaci raportów z samorządu gminy i organizacji 

pozarządowych i przesyłane do starostwa powiatowego w Pszczynie. Tak przeprowadzane akcje 

powinny stanowić istotny element systemu monitoringu. 

Proponowane wskaźniki monitoringu zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela  8.1 Wskaźniki efektywności wdrażania planu gospodarki odpadami 

Lp Wskaźnik Jednostka 

1 Liczba mieszkańców (liczba gospodarstw domowych) objętych odbieraniem odpadów w stosunku 
do całkowitej liczby mieszkańców powiatu oraz poszczególnych gmin powiatu % 

2 Jednostkowa ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych kg / (Mk . a)

3 
Ilość odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych ogółem oraz 
odrębnie dla każdego strumienia odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
zielonych 

% 

4 

Ilość odzyskiwanych (w tym poddanych recyklingowi) odpadów opakowaniowych w stosunku do 
odpadów wytwarzanych, ogółem odzysk, ogółem recykling oraz odrębnie dla każdego rodzaju 
materiałów opakowaniowych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, blachy 
stalowej, aluminium, drewna i tekstyliów, szkła 

% 

5 Stopień odzysku (w tym recyklingu) wybranych strumieni odpadów i porównanie z wymaganiami: 
opony, urządzenia zaw. substancje zubażające warstwę ozon., zużyte oleje, baterie, akumulatory % 

6 Jednostkowe nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami PLN / ( Mk . 
a) 
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Lp Wskaźnik Jednostka 

7 Ocena zaangażowania mieszkańców w projekty minimalizacji odpadów, np. kompostowania % 
mieszkańców

8 Efektywność kampanii informacyjno-edukacyjnych o racjonalnym gospodarowaniu odpadami,  ocena 
opisowa 

 
Powyższa lista wskaźników monitorowania efektywności Planu powinna podlegać bieżącemu uzupełnianiu 

i modyfikacji, co umożliwi efektywną kontrolę wprowadzanego systemu i jego aktualizację. 

 Opracowanie planu gospodarki odpadami nie jest aktem jednorazowym, jest to proces ciągły, w 

którym, w miarę realizacji zadań, uzyskiwane efekty i zmiany uwarunkowań wymuszają aktualizację. 

Wraz z realizacją planu, pojawiać się będą nowe zadania i dezaktualizować te, które już zrealizowano 

lub te które w inny sposób utraciły aktualność. W tej sytuacji szczególnie ważne jest staranne 

monitorowanie zarówno postępów w realizacji zadań i celów planu, jak i potrzeby wprowadzania do niego 

nowych idei i rozwiązań. Potrzeba ta wynika, zarówno z nowych wymagań prawa, w dziedzinie gospodarki 

odpadami, jak i pozyskiwania nowych danych oraz rozwoju nowych technik i technologii zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Wspomniane wyżej utworzenie ewidencja odpadów postaci baz danych, jest właściwie podstawą do 

prowadzenia systemu monitoringu i oceny planu zgodnie z opisanymi wyżej założeniami. Wprowadzenie 

takiego systemu umożliwiałoby: 

— szybki dostęp do szczegółowych informacji i skrócenie procesu decyzyjnego, 

— bieżącą ocenę efektów wprowadzanych zmian w gospodarce odpadami, 

— kontrolę postępowania z odpadami w gminie a w konsekwencji i w powiecie,  

Najważniejsze, w tak prowadzonej ewidencji, są systematyczność wprowadzania nowych i 

kompletnych informacji oraz możliwości ewolucji systemu poprzez rozszerzania ilości danych 

wejściowych, terminali zewnętrznych, dodatkowych modułów obróbki danych. 

Czynniki te stanowią o wartości uzyskanych efektów w postaci wartości sumarycznych, bilansów 

i rachunków, zestawień, wykresów itp.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schemat  8.1 Schemat ideowy systemu monitoringu gospodarki odpadów 

Dział informacji nt. selektywnej 
zbiórki odpadów 

Informacje nt. selektywnej zbiórki: 
 
 - obszar zbiórki (wytwórca), 
 - rejestr daty wywozu surowca 
 - miejsce docelowego wywozu 
 - rodzaj i ilość odpadów, 
 

Wytwórcy odpadów 

Informacje dot. odpadów: 
 - wytwórca, 
 - rodzaj, 
 - ilość, 
 - data przekazania odpadu, 
 - koszt transportu i składowania, 

CENTRUM MONITORINGU I INFORMACJI GMINNEJ BĄDŹ POWIATOWEJ 
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Aby sporządzić wg powyższego schematu system monitoringu, w gminie proponuje się aby 

niezbędne informacje były zamieszczone w dostępnym arkuszu kalkulacyjnym /np.: Excel/.  

Tabela  8.2 Przykładowe dwa rekordy bazy danych odpadów  

Tytuł pola rekordu Przykładowy Rekord 1 Przykładowy Rekord 2 

Wytwórca Osiedle Firma Sp. z o.o. 

Rodzaj odpadu  odpady komunalne szkło z selektywnej zbiórki 

Kod odpadu 20 03 01 20 01 02 

Ilość odpadu 2,5 Mg 3 Mg 

Data wywozu w miesiącu .01.2007 r .02.2007 r. 

Ilość surowca wtórnego w odpadach brak 2,8 Mg  

Środek transportu Samochód bezpylny Samochód skrzyniowy 

Odbiorca surowca wtórnego - Huta Szkła 

Cena jednostkowa surowca - 40 zł/Mg 

Cena surowca (wynikowo) - 112 zł 

Ilość odpadu do składowania 2,5 Mg  0,7 Mg 

Koszt jednostkowy skład. 0 zł/Mg 80 zł/Mg 

 

 

Powyższe rekordy są jedynie przykładem. Rzeczywisty rekord bazy danych, będącej głównym 

elementem systemu ewidencji odpadów komunalnych musi być spójny z realizowaną gospodarką 

odpadami i przewidywać szczegółowe jej rozwiązania. Stworzona baza danych może być przesyłana 

bezobsługowo np.: za pomocą Internetu. Kontrolę i nadzór nad wprowadzanymi danymi winna 

wykonywać osoba wyznaczona przez władze samorządowe gminy. Jej zadaniem byłoby ustalanie 

i egzekwowanie informacji za okresy, w których te informacje muszą wpłynąć do bazy danych z miejsc 

zagospodarowywania odpadów. W razie braku osoby odpowiedzialnej, baza danych bardzo szybko 

staje się niekompletna i traci swoją wartość, jako narzędzie w postępowaniu decyzyjnym. Dalsze 

rozwiązania i ewidencja odpadów jako całości po zebraniu ze wszystkich gmin należy do Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie.  

Od planowania gospodarką odpadami tj.: określania nowych celów i programów z zakresu 

ochrony środowiska, poprzez realizację /tj.: osiągnięcie zamierzonych celów przy równoczesnym 

wdrażaniu nowych rozwiązań, postępowania itp./, ocenę i ewentualną korektę podejmowanych 

działań, otrzymujemy zamknięty cykl systemu zarządzania środowiskowego.  
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9. Streszczenie 
 

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Pawłowice zawiera opis aktualnego stanu gospodarki 

odpadami, prognozowanych zmian w tym zakresie, działań zmierzających do poprawy sytuacji w 

zakresie gospodarowania odpadami oraz opis instrumentów finansowych służących realizacji 

zamierzonych celów. Niniejszy Plan opracowany został na podstawie przepisów ustawy o odpadach 

oraz Rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. 

Uwzględnia on również ustalenia zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 

oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu pszczyńskiego.  

Aktualnie na terenie Gminy Pawłowice nie funkcjonuje jednolity system gospodarki odpadami. 

Sposoby prowadzenia gospodarki odpadami jest uregulowany uchwałą w sprawie regulaminu 

utrzymania porządku i czystości w Gminie Pawłowice. Sposób zbiórki odpadów na terenie Gminy jest 

typowy i nie odbiega pod względem technicznym tj.: stosowanych pojemników, samochodów, od 

standardów przyjętych w krajach UE. Na terenie Gminy działa 9 firm, prowadzących działalność w 

zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. Do zbierania odpadów stosowane są kontenery 

na odpady (np.: typu KP-7, PA-1,1 itp.), rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, bądź 

też stosowane pojemniki o mniejszej pojemności przy indywidualnych posesjach. 

W 2005 roku z terenu gminy zebrano blisko 4550 Mg odpadów, co w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 0,281 Mg/M/a. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, po uprzedniej segregacji, jest ich deponowanie na składowiska zlokalizowanych poza 

terenem Gminy i Powiatu /m.in. w Tychach i Jastrzębiu Zdroju/. Odpady gromadzone w 

przypadkowych, niezalegalizowanych miejscach, tzw. „dzikich wysypiskach”, są monitorowane i 

likwidowane. Problem zaśmiecania poboczy dróg przelotowych, gmina rozwiązuje w ten sam sposób. 

Dobrze rozwinięty jest system selektywnej zbiórki odpadów, obejmujący szkło, tworzywa 

sztuczne, makulaturę, metale, który ma niewątpliwie duży wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia 

środowiska. Ilość zebranych odpadów z selektywnej zbiórki w roku 2005 wynosiła 296,43 Mg, w tym 

66,80% stanowiło szkło, 18,6% plastik, 14,48% makulatura i 0,12% opakowania metalowe – puszki. 

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych kształtowała się na poziomie 83,5 Mg. Ilość odpadów 

zebranych z czyszczenia ulic wzrosła w porównaniu z rokiem 2004 o niespełna 250%. Powyższe dane 

świadczą, ze Gmina konsekwentnie realizuje ustalenia zawarte w programie z zakresu ochrony 

środowiska.  

W niniejszym opracowaniu na podstawie założeń WPGO i przesłanek literaturowych, przeprowadzono 

obliczenia w zakresie prognozy powstawania odpadów na najbliższe lata. Prognozą objęto wytwarzanie 

odpadów komunalnych, w tym odpady biodegradowalne i opakowaniowe, odpady inne niż niebezpieczne 

oraz odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych. 

Analiza dotychczasowych działań gminy, aktualnego stanu gospodarki odpadami w świetle 

obowiązujących przepisów gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz prognoza dotycząca 

wytwarzania odpadów, posłużyły do określenia celu nadrzędnego, jakim jest ograniczenie do minimum 
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negatywnego wpływu oddziaływania odpadów na środowisko. Wyznaczono cele krótkoterminowe oraz 

długoterminowe dla Gminy.  

Dla osiągnięcia założonych celów wyznaczono kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami 

oraz opracowano harmonogram zadań dla ich wdrożenia. Najważniejsze z nich to: 

— Zapobieganie powstawaniu dzikich składowisk odpadów, 

— Doskonalenie systemu odbioru i odzysku odpadów biodegradowalnych, 

— Usunięcie i wywóz wszelkich urządzeń i materiałów zawierających azbest, przy współpracy z 

firmami odbierającymi i wsparciu mieszkańców przez Gminę w formie dofinansowania. 

Całokształt działań przedstawionych w Planie powinien w najbliższym czasie poprawić, już 

dobrze funkcjonujący system gospodarki odpadami w Gminie, aby dotrzymać standardów 

wymaganych zarówno prawem polski, jak i wspólnotowym. 
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