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STRESZCZENIE 

Prace nad aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego są konsekwencją 

realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39, 

poz. 251), która wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, 

podlegających aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. 

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, 

Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą  

Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946) Planem gospodarki odpadami dla woj. 

wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.). 

Zakres planu gospodarki odpadami określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 

2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z 

późn. zm.).  

 

Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na: 

- odpady komunalne, 

- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),  

- odpady niebezpieczne (z grup 01 – 20). 

 

Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013 

- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2007 (w przypadku odpadów z grup 01 – 19, lata 2004 – 2006). 

 

 

Stan aktualny 

Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej mierze dane z wojewódzkiej bazy 

danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS 

i WIOŚ.  

 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

 

Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na: 

- odpady komunalne, 

- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),  

- odpady niebezpieczne. 

 

Szacuje się, że w Powiecie kępińskim powstaje rocznie ok. 15,2 tys. Mg odpadów komunalnych. W 

odpadach dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji (21%), papier i tektura (18%), a także 

tworzywa sztuczne (14%). 

Odpady komunalne na terenie Powiatu zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. 

Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie. W latach 2005 – 2007 zanotowano 

sukcesywny wzrost ilości zbieranych odpadów. Mimo to jednak w roku 2007, w stosunku do 

szacowanej ilości wytwarzanych odpadów, zebrano jedynie 67% masy odpadów. Najmniej odpadów, 

w stosunku do ilości wytworzonej zebrano w gminach: Perzów (21%), Bralin (38%) i Rychtal (53%). 

W gminie Łęka Opatowska wykazano natomiast więcej zebranych odpadów niż wynika to z 

szacunków.  

Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich 

część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające 

właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw 

sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, 

dioksyn i furanów). 
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Odpady zbierane selektywnie stanowiły w analizowanych latach mniej niż 3% zbieranych odpadów. 

Największe efekty zbierania selektywnego zanotowano w latach 2005 i 2006 w gminie Bralin, gdzie 

zebrano w ten sposób odpowiednio 24,3% i 28,7% odpadów.  

 

Na terenie Powiatu kępińskiego nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych, a odpady zbierane 

selektywnie kierowane są do odzysku lub recyklingu poza jego obszar. W latach 2005 - 2007 

skierowano do odzysku/recyklingu odpowiednio 200,5 Mg, 291,1 Mg i 267,5 Mg odpadów mających 

wartość materiałową (papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne). W stosunku do ilości odpadów 

wytwarzanych stanowiło to odpowiednio 1,4%, 1,9% i 1,8%. 

 

Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie przez 

składowanie. W analizowanych latach, w stosunku do ilości odpadów zebranych składowaniu 

poddano następująca ilość odpadów: 

W roku 2005: 97,7% 

W roku 2006: 97,0% 

W roku 2007: 97,5% 

Odpady zbierane na terenie gmin powiatu kępińskiego składowane są głównie na składowisku w 

Mianowicach (80% składowanych odpadów). 

 

W latach 2004 -  2006 podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wytwarzały rocznie ok. 18,0 tys. Mg 

odpadów. Najwięcej, bowiem ok. 40%  wytwarzano odpadów z grupy 02 (Odpady z rolnictwa, 

sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności) oraz 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 

papieru i tektury). W masie wytworzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowiły w roku 2004 - 

0,8%, w 2005 – 4,06% a w roku 2006 – 0,4% wszystkich odpadów z sektora przemysłowego. 

Odzyskowi poddaje się około połowy odpadów wytwarzanych. Natomiast odzysk odpadów 

niebezpiecznych realizowany jest w niewielkim stopniu. 

 

 

Najważniejsze problemy w gospodarce odpadami 

Odpady komunalne 

1. Odpady komunalne zbierane są głownie w formie odpadów zmieszanych (w roku 2007 – 

97,5% zebranych odpadów). 

2. Stan obsługi mieszkańców Powiatu kępińskiego w zakresie odbioru wytworzonych przez nich 

odpadów jest niedostateczny, bowiem zebrano ok. 67% szacowanej ilości odpadów 

wytworzonych. Najmniej odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej zebrano w gminach: 

Perzów (21%), Bralin (38%) i Rychtal (53%). W gminie Łęka Opatowska wykazano 

natomiast więcej zebranych odpadów niż wynika to z szacunków.  

3. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. 

4. Pomimo tego, że odnotowano wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów, to nadal zbiera 

się ich niewiele (w roku 2007 – 1,8% odpadów wytworzonych). Odpady niebezpieczne typu 

zbierane były jedynie w Kępnie. 

5. Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie 

przez składowanie. W roku 2007 składowano 97,4% odpadów zebranych.  

6. Na terenie Powiatu brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

7. W gminach Baranów, Łęce Opatowskiej oraz Rychtal brak jest Zarządzenia wójta w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

8. Na terenie Powiatu istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie 

wysypiska). Są one jednaj najczęściej na bieżąco likwidowane. 
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Pozostałe odpady (grupy 01 – 19) 

1. Często nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sektorze małych przedsiębiorstw, co 

przejawia się np. porzucaniem odpadów w miejscach nielegalnego składowania. 

2. Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania 

odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku 

dokonywania sprawozdawczości). 

3. Mieszanie zużytych opon z odpadami komunalnymi i unieszkodliwianie ich przez 

składowanie (pomimo prawnego zakazu). 

4. Wykorzystanie osadów ściekowych do celów nawozowych, co w najbliższych latach będzie w 

Polsce ograniczane. W związku z tym należy poszukać możliwości ich innego 

zagospodarowania. 

 

Odpady niebezpieczne 

- Problemy z zagospodarowaniem stwarzają małe ilości odpadów olejowych, powstających w 

dużym rozproszeniu, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie mało 

opłacalna.  

- Brak w Powiecie kępińskim (poza Kępnem) systemu zbiórki odpadów olejowych od małych i 

indywidualnych wytwórców, baterii, odpadów medycznych pochodzenia komunalnego i 

innych odpadów niebezpiecznych. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób 

niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. 

- Brak powszechnie prowadzonej ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach 

medycznych i weterynaryjnych (głownie w małych lub indywidualnych praktykach). 

- Prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu. 

- Działalność szarej strefy (rozmontowywanie pojazdów w nieuprawnionych do tego celu 

warsztatach). 

- Brak pełnych danych dotyczących ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

- Brak zorganizowanego wtórnego obiegu zużytym sprzętem. 

- Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa dotycząca gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym oraz brak znajomości wymogów prawnych w tym zakresie. 

- Brak dokładnej inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest. 

- Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest. 

- Brak wdrożonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych 

gospodarstw domowych. 

- Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowi i życia ludzi odpadów 

zawierających azbest. 

- Niska świadomość mieszkańców, którzy często wyrzucają opakowania po pestycydach do 

pojemników na odpady komunalne. 

 

Prognoza zmian 

W latach 2009 – 2020 prognozuje się: 

- Wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, odpadów 

niebezpiecznych, odpadów powstających w rolnictwie i przy produkcji mebli, odpadów z 

produkcji i stosowania produktów chemicznych, odpadów budowlanych, medycznych i 

weterynaryjnych, osadów ściekowych oraz odpadów nieujętych w innych grupach. 

- Spadek ilości odpadów z procesów termicznych, odpadów olejowych, odpadów 

opakowaniowych. 
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Założone cele 

Odpady komunalne: 

Cele główne: 

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska. 

2. Gospodarowanie odpadami w Powiecie w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów  w 

miejscowości Olszowa gm. Kępno. 

3. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

5. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

6. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów 

prawa. 

 

 

Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców Powiatu do końca roku 2008. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w Powiecie w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki 

odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 

biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych 

w roku 2014. 

 

 

Odpady powstające w przemyśle: 

1. W okresie od 2009 r. do 2012 r. przyjmuje się następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2012 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2012 r. 

2. W okresie od 2013 r. do 2020 r. – następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2020 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2020 r. 

 

Dla poszczególnych grup odpadów określono cele szczegółowe. 

 

 

Kierunki działań 

Odpady komunalne: 

 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 

odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 
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3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych. 

 

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania 

odpadami 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami (powiatowym i gminnymi).  

3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 

5. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

poziomie gminnym w ramach planów gospodarki odpadami.  

7. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 

8. Wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu 

gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego, których celowość została potwierdzona 

analizą koszty - korzyści. 

9. Monitorowanie wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego 

wskaźników wytwarzania odpadów. 

 

Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

1. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne 

elementy gospodarki odpadami oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

2. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008), prowadzenie 

selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane remontowe. 

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 

komunalne. 

3. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w ZZO Kępno technologii 

przekształcania odpadów. 

4. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

5. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 
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6. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych 

odpadów, takich jak: 

- kompostownia odpadów organicznych, 

- instalacja fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych). 

7. Gospodarka odpadami w Powiecie kępińskim opierać się będzie na Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów obejmującym swoim zasięgiem działania również gminy spoza 

województwa wielkopolskiego (zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla woj. 

wielkopolskiego, 2008). 

8. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować 

realizację zakładanych celów w zakresie gospodarowania odpadami.  

9. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

10. Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich 

wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń. 

11. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanego do budowy i 

rozbudowy ZZO w Kępnie. 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Powiecie kępińskim 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przyjętym Uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r. zaplanowano dla Powiatu 

kępińskiego budowę ZZO Kępno (w miejscowości Olszowa gm. Kępno) obejmującego swoim 

zasięgiem działania następujący obszar : 

 

Tab. 1. Obszary objęte obsługą przez ZZO Kępno  

 

Powiat Gmina Typ gminy Uwagi 

kępiński Baranów W - 

kępiński Bralin W - 

kępiński 

Łęka 

Opatowska 

W 

- 

kępiński Perzów W - 

kępiński Rychtal W - 

kępiński Trzcinica W - 

kępiński Kępno MW - 

ostrzeszowski Doruchów W - 

rawicki Pakosław 

W ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich 

mocy przerobowych instalacji) lub ZZO 

Koźmin – Ostrów Wlkp., albo ZZO Kępno 

rawicki Jutrosin 

MW ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich 

mocy przerobowych instalacji) lub ZZO 

Koźmin – Ostrów, albo ZZO Kępno 
1
Typ gminy: M – gmina miejska, W – gmina wiejska, MW – gmina miejsko - wiejska 

 

Odpady powstające w przemyśle 

1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w dotyczących wpływu odpadów na 

środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

2. Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu 

oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu 

użytkowania, 

3. Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony 

środowiska. 
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4. Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod 

zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). 

5. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami. 

6. Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie. 

7. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w 

szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie 

przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: 

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców, 

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 

oleje odpadowe, baterie, akumulatory), 

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich 

selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Dla poszczególnych rodzajów odpadów podano szczegółowe kierunki działań. 

 

Oszacowano, że koszt realizacji Projektu planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego  

wyniesie: 

 

Tab. 2. Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tys. zł) 

 

Wyszczególnienie ogółem 2008 – 2012 2013 – 2020 

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 1 060 400 660 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi  
121 324 63 410 57 914 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z 

sektora przemysłowego 
15 195 13 565 1 630 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi 
135 80 55 

Razem  137 714 77 455 60 259 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), 

wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji 

nie rzadziej niż co 4 lata. 

 

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego został przyjęty w dniu 19 lutego 2004 r., zatem w 

2008 r. upływa termin jego aktualizacji. 

 

 

1.2. Metodyka 
Przy opracowaniu Aktualizacji planu wykorzystane zostały następujące źródła informacji: 

- Wojewódzki System Odpadowy (Urząd Marszałkowski, lata 2004 - 2006). 

- Dane GUS (za lata 2004 - 2007). 

- Dane starostwa. 

- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (za lata 2004 - 2006). 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z 

dnia 31 marca 2008 r.). 

- Wizje lokalne. 

- Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami. 

- Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.). 

 

Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na: 

- odpady komunalne, 

- pozostałe odpady, w tym odpady powstające w przemyśle, osady ściekowe, odpady 

opakowaniowe, 

- odpady niebezpieczne. 

 

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013 

- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2007. 

 

 

1.3. Założenia wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 – 
2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014 
W „Polityce ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 

2014” przyjęto w zakresie gospodarowania odpadami następujące cele średniookresowe do 2014 roku: 

- Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju PKB 

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z 

wymaganiami ochrony środowiska 

- Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w 

szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50 % masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. 
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- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów 

Unii Europejskiej 

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 

- Całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 r. 

- Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania 

- Zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów 

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

z pojazdów wycofanych z eksploatacji 

- Stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce 

odpadami w Polsce. 

 

Dla realizacji powyższych celów podejmowane będą w latach 2007 – 2010 następujące kierunki 

działań: 

1. Wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które 

przyczynią się ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów 

poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na 

składowiska. 

2.  Sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać 

procesom odzysku, w tym recyklingu, a także wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk 

tego typu odpadami. 

3.  Kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania 

i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

4.  Wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających 

wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców. 

5.  Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 

i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-

edukacyjnej w tym zakresie. 

6.  Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii 

odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami. 

7.  Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz 

zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami.  

8.  Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 

9.  Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie 

uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja 

składowisk, nie spełniających wymogów prawa.  

10.  Wzmocnienie kontroli firm odbierających odpady od wytwórców oraz firm posiadających 

instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów. 

11.  Wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie 

gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy 

w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków. 
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1.4. Założenia wynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 
W krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące cele główne (M.P. Nr 90, poz. 946): 

 

Odpady komunalne: 

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 

najpóźniej do końca 2007 r., 

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, 

dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2007 r., 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

o w 2010 r. więcej niż 75%, 

o w 2013 r. więcej niż 50%, 

o w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów  

wytworzonych w 1995 r., 

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

odpadów do końca 2014 r., 

- zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są 

składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r. 

 

Odpady z sektora gospodarczego: 

1. W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r., 

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

2. W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2019 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2019 r. 

 

Dla poszczególnych grup odpadów określono następnie cele szczegółowe. 

 

 

1.5. Założenia wynikające z Planu gospodarki odpadami dla woj. 
wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.) 
 

1.5.1. Przyjęte cele w gospodarce odpadami 

 

Odpady komunalne 

 

Cele główne: 

1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego w PKB. 

2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

3. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady 

zagospodarowania odpadów. 

4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

6. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

7. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających 

przepisów prawa. 
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Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie 

wielkopolskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami 

(2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w 

roku 2014. 

 

 

Odpady opakowaniowe 

 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2018 r. (dla 2019 roku brak 

wartości rocznego poziomu odzysku) przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby 

osiągnąć cele określone w tabeli 1.5.-1. 

 

Tab. 1.5.-1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018 

 

L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał odpad 

2010 r. 2018 r. 

% poziomu % poziomu 

o
d
zy

sk
u
 

re
cy

k
li

n
g

u
 

o
d
zy

sk
u
 

re
cy

k
li

n
g

u
 

1. Opakowania (ogółem) 60 min. 38 60 55-80 

2. Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

- min. 18 - min. 

22,5 

3. Opakowania z aluminium - min. 45 - min. 50 

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

5. Opakowania z papieru i tektury - min. 54 - min. 60 

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

7. Opakowania z materiałów 

naturalnych (drewna i tekstyliów) 
- - - - 

8. Opakowania z drewna - min. 15 - min. 15 

 

 

Komunalne osady ściekowe 

 

W perspektywie do 2019 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są 

następujące: 

Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych. 

Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do 

środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi. 

Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego. 
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Odpady z przemysłu (cele ogólne) 

 

Cele ogólne dla gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle: 

W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r., 

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

W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2019 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2019 r. 

 

 

1.5.2. Kierunki działań i system gospodarowania odpadami na lata 2008 - 2019 

 

Odpady komunalne 

 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 

odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych. 

 

 

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami.  

3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz 

odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater 

składowania odpadów. 

5. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami. 

6. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

7. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

poziomie gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami. 

8. Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

- tworzywa sztuczne, 
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- metale, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane remontowe. 

9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 

komunalne. 

10. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach 

zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą 

kierowane. 

11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 

13. Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących 

założenia planów gospodarki odpadami, których celowość została potwierdzona analizą 

koszty - korzyści. 

14. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych 

odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010): 

- kompostownie odpadów organicznych, 

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), 

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

15. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne 

elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

16. Gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na wskazanych w WPGO 

zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). Dla obszarów zamieszkałych przez co 

najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych 

odpadów komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Rozwiązanie to przyjmuje się 

dla aglomeracji poznańskiej (lokalizacja opcjonalna: rejon Elektrociepłowni Karolin lub teren 

Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach) oraz dla ZZO Konin. Instalacje takie 

powinny również umożliwiać unieszkodliwiane zakaźnych odpadów medycznych i 

weterynaryjnych po ich wstępnej dezaktywacji oraz osadów ściekowych. W trakcie 

opracowywania projektu niniejszego planu, budowę instalacji termicznego przekształcania 

odpadów, w których zagospodarowywane będą odpady komunalne (jako dodatek do odpadów 

z przemysłu) planują ponadto prywatni inwestorzy w Koźminie Wlkp. oraz w gminie Pniewy.  

17. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować 

realizację zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie gospodarowania 

odpadami.  

18. Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 

- mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z sortowni, 

- składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania, 

- kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, 

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). 

19. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

20. Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich 

wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń. 
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21. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i 

rozbudowy ZZO. 

22. Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie 

działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów. 

 

 

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 

odpadów 

Założone cele 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w 

roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do 

składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

Realizacja zakładanych celów, wymagać będzie wybudowania dodatkowych instalacji o 

następujących przepustowościach (przy uwzględnieniu przyjmowania odpadów z innych województw, 

patrz niżej): 

do roku 2011: 214,5 tys. Mg 

do roku 2015: dodatkowo 102,4 tys. Mg 

do roku 2019: dodatkowo 52,5 tys. Mg 

 

System gospodarki odpadami 

1. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia 

kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w 

pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na 

pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi 

być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.  

4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk 

powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie 

przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu. 

5. Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te 

w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji 

kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na 

biogaz w procesach fermentacji. 

6. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny 

zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą 

metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów. 

7. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane 

z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa. 

 

 

1.6. Założenia wynikające ze Sprawozdania z realizacji planu gospodarki 
odpadami dla Powiatu kępińskiego 
W niniejszym dokumencie uwzględniono wyniki opracowanego Sprawozdania w części dotyczącej 

analizy gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim identyfikację problemów gospodarowania 

odpadami.  

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

21 

 

1.7. Charakterystyka ogólna Powiatu kępińskiego 
Powiat kępiński znajduje się w najdalej na południe wysuniętej części województwa wielkopolskiego. 

Graniczy z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. W skład powiatu wchodzi  

7 gmin, w tym jedna gmina miejsko-wiejska – Kępno oraz 6 wiejskich: Baranów, Bralin, Łęka 

Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica 

 

W 2007 roku powiat liczył 55 417 mieszkańców (1,64% ludności województwa), a ludność miejska 

stanowi 26,6% (jedynym miastem jest Kępno , w którym mieszka 14 718 mieszkańców). Średnio na  

1 km
2
 przypada 91 osób, co stawia powiat wśród słabiej zaludnionych w kraju.  

 

Powierzchnia powiatu wynosi 608 km
2
, co stanowi 2,04 % powierzchni województwa. Użytkowanie 

gruntów kształtuje się w następujący sposób: 

 grunty rolne 59% 

 łąki i pastwiska 13% 

 lasy i grunty leśne 19% 

 pozostałe 8% 

Powiat ma charakter rolniczo - przemysłowy z dobrze rozwiniętym rzemiosłem i handlem. Szczególną 

rolę w tym regionie odgrywa przemysł meblarski (potocznie mówi się o tzw. kępińskim zagłębiu 

meblowym).  

 

Na koniec grudnia 2006 r. w Powiecie kępińskim, zarejestrowanych było 4807 podmiotów gospodarki 

narodowej. Wśród wszystkich podmiotów dominowały firmy prowadzące działalność handlową 

(1634), a następnie zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (846i budownictwie (488). 

 

Na terenie powiatu kępińskiego znajdują się następujące obiekty infrastruktury: 

- sieć wodociągowa: 571,3 km, 9 705 7 684 przyłączeń; 

- sieć kanalizacyjna: 155,5 km, 4 163  3 902 przyłączeń, 11 oczyszczalni; 

- sieć gazowa: 122,1 km, 1 760 przyłączeń. 

 

W powiecie jest 31 szkół podstawowych (4087 uczniów), 11 gimnazjów (2593 uczniów), 2 

ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe (639 uczniów), 9 szkół średnich zawodowych i 

liceów profilowanych (1328 uczniów), 2 licea ogólnokształcące (839 uczniów), szkoły policealne (226 

uczniów (GUS, 2006). 

 

W powiecie kępińskim znajdują się następujące jednostki służby zdrowia:  

- 41,5 tys. łóżek szpitalnych na 10 tys. Mieszkańców;  

- 16 zakładów opieki zdrowotnej (publicznych – 1),  

- 13 apteki, (GUS 2006) 

 

Przez powiat przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszawa oraz Katowice - Poznań. 

Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Ostrów Wlkp. (ok.50 km), Kalisz oraz Wrocław 

(ok.80 km). Odległość od Poznania - stolicy województwa wielkopolskiego - wynosi ok. 180 km.  

 

Pod względem geomorfologicznym powiat położony jest w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej o 

rzeźbie terenu mało urozmaiconej oraz w części północno - zachodniej w obrębie Wzgórz 

Ostrzeszowskich, wznosząc się tu na wysokość ok. 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie osiąga tutaj 

242 m n.p.m. (gm. Bralin). Punkt najniższy (160 m n.p.m) zlokalizowany jest w Mechnicach (gm. 

Kępno).  

Powiat kępiński w całości leży w obrębie dorzecza Odry: przede wszystkim w obrębie zlewni 

Niesobu, uchodzącego do Prosny oraz w części południowo - wschodniej w obrębie zlewni Czarnej 

Widawy - dopływu Widawy. Główne cieki powiatu to: Niesób z dopływami - Potok Czermiński, 

dopływ spod Parzynowa, Świbska Struga; Czarna Widawa oraz Pomianka. Licznie występują rowy 

melioracyjne. Brak jest jezior i większych zbiorników wodnych. 
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Obszar powiatu jest interesujący pod względem przyrodniczym, szczególnie ciekawe są rezerwaty 

przyrody np. "Studnica" w gminie Rychtal. Dodatkową atrakcję stanowią liczne zabytki, najcenniejsze 

mają charakter sakralny. Najwspanialszym tego przykładem jest drewniany XVIII - wieczny kościółek 

"Na Pólku", nagrodzony w 1993 roku srebrnym medalem przyznawanym przez organizację "Europa 

Nostra"  

  

W tabelach 1.7.-1. i 1.7.-2. zestawiono podstawowe informacje charakteryzujące poszczególne gminy 

powiatu kępińskiego  

 

Tab. 1.7.-1. Charakterystyka ogólna gmin Powiatu kępińskiego 

 

Gmina Dane lokalizacyjne i administracyjne 

Kępno (miasto 

i gmina) 

Gmina zajmuje powierzchnię 124 km
2
. położona jest w północnej części powiatu.  

Liczba ludności wynosi 24355 osób, z czego 14 718 mieszka w mieście (2007 rok) 

Sieć osadnicza gminy składa się z miasta i 17 wsi sołeckich. 

Baranów 
Gmina zajmuje powierzchnię 74 km

2
. położona jest w centralnej części powiatu  

Liczba ludności wynosi 7 498 osób (2007 rok). Gmina liczy 10 sołectw. 

Bralin 

Gmina zajmuje powierzchnię 85 km
2
. Położona jest w północno-zachodniej części 

powiatu. Sieć osadnicza gminy składa się z 12 sołectw.  

Liczba ludności wynosi 5 837 osób (2007 rok) 

Łęka 

Opatowska 

Gmina zajmuje powierzchnię 78 km
2
. Położona jest we wschodniej części powiatu. 

Gmina swoim terenem obejmuje 12 sołectw. 

Liczba ludności wynosi 5 239 osób (2007 rok) 

Perzów 

Gmina zajmuje powierzchnię 75 km
2
. Położona jest w zachodniej części powiatu. 

Gmina liczy 9 wsi sołeckich. 

Liczba ludności wynosi 3 914 osób (2007 rok). 

Rychtal 

Gmina zajmuje powierzchnię 97 km
2
. Położona jest w południowo-

zachodniej części powiatu . Gmina ma charakter rolniczy i dzieli się na 10 

sołectw. Liczba ludności wynosi 4 048 osób (2007 rok). 

Trzcinica 
Gmina zajmuje powierzchnię 75 km

2
. Położona jest w południowej części powiatu.  

Liczba ludności wynosi 4 699 osób (2007 rok). Gmina liczy 8 sołectw. 
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Tab. 1.7.-2. Charakterystyka gmin Powiatu kępińskiego - infrastruktura 

 

Gmina 
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie 

ścieków 

Użytkowanie 

gruntów. Rolnictwo 

Usługi i przemysł Szkolnictwo 

Kępno 

długość-179,4 km, 

w tym miasto 86,3 

km 

ilość przyłączeń-

3887, w tym 

miasto 1866 

długość-66,5 km, 

w tym miasto 59,7 

km 

ilość przyłączeń-

2006, w tym 

miasto 1745 

1 z 

podwyższonym 

usuwaniem 

biogenów 

Użytki rolne-9295 

ha  

lasy – 1740 ha  

pozostałe- 1368 ha  

Zakłady opieki zdrowotnej 11  

(1 publiczny) 

Apteki:  

Podmioty gosp.-2617, państwowe -75,  

10 szkół podstawowych,  

5 gimnazjów 

2 licea ogólnokształcące 

3 licea profil. technika 

3 szkoły zawodowe 

Baranów 

długość- 83,7 km 

ilość przyłączeń-

1062 

długość-25,9 km 

ilość przyłączeń-

543 

. Użytki rolne-5867 

ha  

lasy – 835 ha  

pozostałe- 729 ha  

Apteki: 1  

Podmioty gosp.-574, państwowe -25,  

5 szkół podstawowych.,  

1 gimnazjum 

Bralin 

długość-78,3 km 

ilość przyłączeń-

1190 

długość-11,8 km 

ilość przyłączeń-

428 

1 biologiczna Użytki rolne-6160 

ha 

lasy – 1492  ha  

pozostałe- 864 ha  

Zakłady opieki zdrowotnej 1 

(niepubliczny) 

Apteki: 2  

Podmioty gosp.-562, państwowe -12, 

2 szkoły podstawowe.  

1 gimnazjum 

Łęka 

Opato-

wska 

długość-63,1 km 

ilość przyłączeń-

1109 

długość-5,6 km 

ilość przyłączeń-

123 

1 biologiczna Użytki rolne-5243 

ha 

lasy – 2011 ha  

pozostałe- 500 ha  

Apteki: 1;   

Podmioty gosp.-315, państwowe -17, 

4 szkoły podstawowe  

1 gimnazjum 

 

Perzów 

długość-52,3 km 

ilość przyłączeń-

745 

długość- 19,7 km 

ilość przyłączeń-

295 

1 biologiczna Użytki rolne-6235 

ha 

lasy – 712 ha  

pozostałe- 599 ha  

Zakłady opieki zdrowotnej 

1(niepubliczny) 

Podmioty gosp.-242, państwowe -15, 

4 szkoły podstawowe  

1 gimnazjum 

Rychtal 

długość-63 km 

ilość przyłączeń-

698 

długość- 14,6 km 

ilość przyłączeń-

413 

1 biologiczna Użytki rolne-5769 

ha 

lasy – 3539 ha  

pozostałe- 367 ha  

Zakłady opieki zdrowotnej 

2(niepubliczne) 

Apteki: 1   

Podmioty gosp.-217, państwowe -9, 

3 szkoły podstawowe,  

1 gimnazjum 

 

Trzcinica 

długość- 51,5 km 

ilość przyłączeń-

1014 

długość-11,4 km 

ilość przyłączeń-

355 

1 biologiczna Użytki rolne - 5286 

ha 

lasy – 1688 ha  

pozostałe- 540 ha  

Zakłady opieki zdrowotnej 

1(niepubliczny) 

Apteki: 1   

Podmioty gosp.-280, państwowe -11, 

2 szkoły podstawowe 

1 gimnazjum 
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2. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami 

2.1. Odpady komunalne 

2.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 

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

powstających w gospodarstwach domowych. 

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe, 

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części 

„socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne. 

Według przeprowadzonych szacunków, rocznie wytwarzanych jest w Powiecie kępińskim  

ok. 15,2 tys. Mg odpadów komunalnych (tab. 2.1.-1.): 

 

Tab. 2.1.-1. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie kępińskim  

w roku 2007 (Mg)  

 

L.p. Wyszczególnienie 
tereny 

razem 
miejskie wiejskie 

1. 
Odpady komunalne niesegregowane i zbierane 

selektywnie (w tym opakowania) 
6 208 7 590 13 798 

2. Odpady z ogrodów i parków 152 292 443 

3. Odpady z targowisk 45 125 171 

4. Odpady z czyszczenia ulic i placów 123 0,0 123 

5. Odpady wielkogabarytowe 
1)

 230 421 651 

Razem 6 757 8 428 15 185 
1)

 meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektroniczny) 

 

Szacunkowy skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

zamieszczono na rysunku 2.1.-1.  

 

 
 

Rys. 2.1.-1. Średni szacunkowy skład morfologiczny odpadów zmieszanych powstających na obszarze 

Powiatu kępińskiego (%) 
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W masie odpadów komunalnych zmieszanych największy udział mają odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (21,1%). Najmniej jest natomiast odpadów niebezpiecznych (0,5%). Obydwie te grupy 

odpadów, ze względu na swoje właściwości omówiono szczegółowo poniżej. 

 

Odpady ulegające biodegradacji 

Szczegółowy wykaz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w Powiecie 

kępińskim zamieszczono w tabeli 2.1.-2.  

 

Tab. 2.1.-2. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w Powiecie 

kępińskim w roku 2007 

 

L.p. Nazwa Mg % 

1. Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym: 6 627 93,8 

1.1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3 201 45,3 

1.2. Odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej 439 6,2 

1.3. Papier i tektura 2 741 38,8 

1.4. Tekstylia (część ulegająca degradacji) 10 0,1 

1.5. Drewno 236 3,3 

2. Odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji 355 5,0 

3. Odpady z targowisk - część ulegająca biodegradacji 85 1,2 

Razem 7 067 100,0 

 

Odpady niebezpieczne 

Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową 

ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Wg definicji zawartej w ustawie o odpadach 

(art. 3) odpady niebezpieczne są to odpady:  

1. Należące 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  

2. Należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych 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.  

Są to zatem odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, 

biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładowo można 

wymienić: 

1. Zużyte baterie, akumulatory itp.; 

2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki); 

3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach; 

4. Rozpuszczalniki organiczne; 

5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania 

plam, środki czyszczące; 

6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich; 

7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich; 

8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji; 

9. Odpady zawierające oleje: 

- filtry oleju, 

- czyściwo; 

10. Smary, środki do konserwacji metali itp.; 

11. Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne; 

12. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki; 

13. Skażone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zużyte pampersy). 
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W Powiecie kępińskim powstaje rocznie ok. 84,0 Mg odpadów niebezpiecznych (tab. 2.1.-3.): 

 

Tab. 2.1.-3. Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu 

odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie kępińskim w roku 2007 

 

Kod Nazwa Mg % 

20 01 13* Rozpuszczalniki 2,5 3,0 

20 01 14* 
Kwasy i alkalia 0,8 1,0 

20 01 15* 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 1,7 2,0 

20 01 19* 
Środki ochrony roślin (np. pestycydy, 

herbicydy, insektycydy) 
4,2 5,0 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
4,2 5,0 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,5 3,0 

20 01 26* Oleje i tłuszcze
1)

  8,4 10,0 

20 01 27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

29,4 35,0 

20 01 29* 
Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 
4,2 5,0 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 3,4 4,0 

20 01 33* Baterie i akumulatory ołowiowe 10,1 12,0 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

8,4 10,0 

20 01 37* 
Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 
4,2 5,0 

Razem 84,0 100,0 
1)

 – inne niż oleje i tłuszcze jadalne 

 

 

2.1.2. Istniejące systemy zbierania odpadów 

Sposób zbiórki odpadów na obszarze Powiatu kępińskiego jest typowy dla warunków polskich. Do 

odpadów zmieszanych stosowane są głównie pojemniki typu SM 110 i PA 1,1. Na terenach wiejskich 

stosowane są ponadto duże pojemnościowo kontenery KP – 7 rozmieszczone w dogodnych do ich 

odbioru miejscach, ale niewygodne dla mieszkańców (konieczność donoszenia/dowożenia odpadów z 

większych odległości). Zbieranie selektywne prowadzone jest głównie systemem workowym. 

Informacje szczegółowe dotyczące rodzaju stosowanych pojemników w poszczególnych gminach 

zamieszczono w tabeli 2.1.-4. 
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Tab. 2.1.-4. Rodzaje stosowanych pojemników do zbierania odpadów komunalnych w Powiecie 

kępińskim (wg danych z gmin) 

 

Gmina 
Pojemniki/właściciel pojemników

1
 

odpady zmieszane odpady zbierane selektywnie 

Baranów 
SM 110, PA 1,1 (1 200 szt.)/M 

KP-7 (10 szt.)/G 
Worki foliowe 

Bralin 
SM 110 (700 szt.)/M 

KP-7 (2 szt.)/G 
Worki foliowe 

Kępno 
SM 110, PA 1,1 (2 000 szt.)/M 

KP-7 (10 szt.)/ 100/W; 20/M; 10/G 

Pojemniki 1,1 m
3
 (122 szt.) 

Pojemniki do zbierania 

przeterminowanych leków (w 3 

aptekach) 

Baterie zbierane w szkołach 

Łęka Opatowska 

SM 110 (110 szt.)/W 

PA 1,1 (11 szt.)/W 

KP-7 (2 szt.)/W 

PA 1,1, (11 szt.) 

Perzów 
SM 110 (820szt.)/M 

KP-7 (1 szt.)/G 
Worki foliowe 

Rychtal 
SM 110 (830 szt.)/M 

PA 1,1 (15 szt.)/G 
Worki foliowe 

Trzcinnica 

SM120+SM240 (763 szt.)/W 

PA 1,1 (4 szt.)/W 

KP-7 (6 szt.)/W 

Worki foliowe 

1
Właściciel pojemników M- mieszkaniec, G – gmina, W – firma wywozowa 

 

W tabeli 2.1.-5. podano informacje o ilości zbieranych odpadów komunalnych w Powiecie kępińskim 

w latach 2005 - 2007. 

 

Tab. 2.1.-5. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w Powiecie kępińskim (wg danych z gmin) 

 

L.p. Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 

Mg %
1
 Mg % Mg % 

Razem Powiat kępiński 

1. Odpady zmieszane 8 499,0 97,7 9 498,9 97,0 10 264,3 97,5 

2. Selektywna zbiórka 200,5 2,3 290,1 3,0 267,5 2,5 

Razem 8 699,5 100,0 9 789,0 100,0 10 531,8 100,0 

W tym: 

1. 

Baranów, w tym 851,0 100,0 926,0 100,0 881,0 100,0 

odpady zmieszane 851,0 100,0 926,0 100,0 881,0 100 

selektywna zbiórka bd  bd  bd  bd  bd  bd  

2. 

Bralin, w tym 230,4 100,0 208,2 100,0 447,0 100,0 

odpady zmieszane 174,3 75,7 148,4 71,3 432,5 96,8 

selektywna zbiórka 56,1 24,3 59,8 28,7 14,5 3,2 

3. 

Kępno, w tym 5 859,4 100,0 6 672,3 100,0 6 956,9 100,0 

odpady zmieszane 5 743,0 98,0 6 486,0 97,2 6 746,0 97,0 

selektywna zbiórka 116,4 2,0 186,3 2,8 210,9 3,0 

4. 

Łęka Opatowska, w tym 1 126,7 100,0 1 187,3 100,0 1 225,8 100,0 

odpady zmieszane 1 121,9 99,6 1 160,8 97,8 1 205,4 98,3 

selektywna zbiórka 4,8 0,4 26,5 2,2 20,4 1,7 

5. 

Perzów, w tym 47,3 100,0 106,1 100,0 175,3 100,0 

odpady zmieszane 37,6 79,5 99,8 94,1 167,8 95,7 

selektywna zbiórka 9,7 20,5 6,3 5,9 7,5 4,3 
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L.p. Wyszczególnienie 
2005 2006 2007 

Mg %
1
 Mg % Mg % 

6. 

Rychtal, w tym 203,0 100,0 204,8 100,0 443,8 100,0 

odpady zmieszane 196,1 96,6 201,6 98,4 439,0 98,9 

selektywna zbiórka 6,9 3,4 3,2 1,6 4,8 1,1 

7. 

Trzcinniaca, w tym 381,7 100,0 484,3 100,0 402,0 100,0 

odpady zmieszane 375,1 98,3 476,3 98,3 392,6 97,7 

selektywna zbiórka 6,6 1,7  8,0  1,7 9,4  2,3 

 

W latach 2005 – 2007 zanotowano sukcesywny wzrost ilości zbieranych odpadów. Mimo to jednak w 

roku 2007, w stosunku do szacowanej ilości wytwarzanych odpadów, zebrano jedynie 69,4% masy 

odpadów (tab. 2.1.-6).  

 

Tab. 2.1.-6. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w Powiecie kępińskim w stosunku do 

szacowanej ilości odpadów wytwarzanych (w roku 2007) 

 

Gmina 
Masa odpadów (Mg) 

% 
szacowana zebrana 

Baranów 1 557 881 56,6 

Bralin 1 170 447 38,2 

Kępno 8 746 6 957 79,5 

Łęka Opatowska 1 081 1 226 113,4 

Perzów 819 175 21,4 

Rychtal 840 444 52,8 

Trzcinnica 973 402 41,3 

Razem 15 185 10 532 69,4 

1 – tylko odpady zebrane selektywnie 

 

Najmniej odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej zebrano w gminach: Perzów (21%), Bralin 

(38%) i Rychtal (53%). W gminie Łęka Opatowska wykazano natomiast więcej zebranych odpadów 

niż wynika to z szacunków.  

 

Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich 

część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające 

właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw 

sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, 

dioksyn i furanów). 

 

Odpady zbierane selektywnie stanowiły w analizowanych latach mniej niż 3% zbieranych odpadów. 

Największe efekty zbierania selektywnego zanotowano w latach 2005 i 2006 w gminie Bralin, gdzie 

zebrano w ten sposób odpowiednio 24,3% i 28,7% odpadów.  

 

W tabeli 2.1.-7. zamieszczono informacje dotyczące posiadanych przez gminy: 

1. Zarządzenie wójta/burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
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Tab. 2.1.-7. Wykaz dokumentów dotyczących organizacji gospodarowania odpadami
1
 

posiadanych przez gminy Powiatu kępińskiego 

 

Gmina Dokument
1
 Nr i data uchwalenia 

Baranów 
A Brak 

B Uchwała nr XI/77/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. 

Bralin 

A 
Zarządzenie Wójta Gminy Bralin Nr 28/2008 z dnia 

19.06.2008 r.  

B 
Uchwała Rady Gminy w Bralinie Nr XLIV/212/2006 z dnia 

29.09.2006 r. 

Kępno 

A 
Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z 

dnia 9 lutego 2007 r. 

B 

Uchwała Nr XLVI/310/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z 

dnia 21 września 2006 r. 

Uchwała Nr XXII/139/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z 

dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 

XLVI/310/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 

września 2006 r. 

Łęka Opatowska 

A Brak 

B 
Uchwała Nr XLIV/201/2006 Rady Gminy w Łęce 

Opatowskiej z dnia 25 października 2006 r. 

Perzów 

A 
Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr 38/2008 z dnia 

15.07.2008 r. 

B 
Uchwała Rady Gminy w Perzowie Nr XXXII/182/2006 z 

dnia 26.04.2006 r. 

Rychtal 

A Brak 

B 
Uchwała Nr XIV/90/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 

czerwca 2008 roku 

Trzcinnica 

A 
Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 

lutego 2007 r. 

B 
Uchwała nr XXXIX/219/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 

29.09.2006 r. 
1
A - Zarządzenie wójta/burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

B - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

 

 

2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 

Na terenie Powiatu kępińskiego nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych, a odpady zbierane 

selektywnie kierowane są do odzysku lub recyklingu poza jego obszar. W latach 2005 - 2007 

skierowano do odzysku/recyklingu odpowiednio 200,5 Mg, 291,1 Mg i 267,5 Mg odpadów mających 

wartość materiałową (papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne). W stosunku do ilości odpadów 

wytwarzanych stanowiło to odpowiednio 1,4%, 1,9% i 1,8% (tab. 2.1.-8).  
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Tab. 2.1.-8. Rodzaj i ilość odpadów skierowanych do odzysku/recyklingu w latach  

2005 - 2007 

 

Wyszczególnienie Gmina 2005 2006 2007 

Papier i tektura 

Baranów    

Bralin  0,9  

Łęka Opatowska 1,5 5,8 7,37 

Kępno 61,8 65,9 66,1 

Perzów 0,3 0,1  

Rychtal  0,04 0,05 

Trzcinnica 1,7 2,4 0,5 

Szkło 

Baranów    

Bralin 42,5 25,4 13,8 

Łęka Opatowska 2,8 9,3 10,7 

Kępno 29,1 45,8 67,8 

Perzów 6,7 5,5 6,3 

Rychtal 5,2 2,6 3,6 

Trzcinnica 4,2 4,8 4,7 

Tworzywa sztuczne 

Baranów    

Bralin 13,6 33,4 0,8 

Łęka Opatowska 0,45 1,4 2,2 

Kępno 25,6 40,4 35,1 

Perzów 2,4 0,4 1,2 

Rychtal 1,7 0,6 1,1 

Trzcinnica 0,7 0,8 1,3 

Opakowania z 

aluminium 
Perzów 0,3 0,3  

Odpady 

wielkogabarytowe 

Łęka Opatowska  10  

Kępno  34,2 41,8 

Trzcinnica   3,0 

Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

Łęka Opatowska   0,17 

Razem surowce 

Papier i tektura 65,3 75,1 74,0 

Szkło 90,5 93,5 106,9 

Tworzywa sztuczne 44,4 77,0 41,6 

Opakowania z aluminium 0,3 0,3  

Odpady wielkogabarytowe  44,2 44,8 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   0,17 

Razem 200,5 290,1 267,5 

 

Zauważalny jest w analizowanych latach wzrost sprawności zbiórki selektywnej, szczególnie w 

przypadku szkła i makulatury. 
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2.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania 

Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie przez 

składowanie. W analizowanych latach, w stosunku do ilości odpadów zebranych składowaniu 

poddano następująca ilość odpadów: 

W roku 2005: 97,7% 

W roku 2006: 97,0% 

W roku 2007: 97,5% 

 

Odpady kierowane są na następujące składowiska: 

 

Tab. 2.1.-9. Miejsce składowania odpadów komunalnych z poszczególnych gmin Powiatu 

kępińskiego 

 

L.p. Gmina Lokalizacja składowiska 

1. Baranów 
Gminne Składowisko Odpadów komunalnych w 

Donaborowie (100% odpadów zebranych z terenu gminy) 

2. Bralin 
Składowisko w Nowej Wsi Książęcej (100% odpadów 

zebranych z terenu gminy) 

3. Kępno 
Składowisko odpadów komunalnych w Mianowicach (100% 

odpadów zebranych z terenu gminy) 

4. Łęka Opatowska 

Składowisko odpadów komunalnych w Mianowicach (98% 

odpadów zebranych z terenu gminy) 

Składowisko odpadów w Lipiu Śląskim (gm. Lubliniec) (1% 

odpadów zebranych z terenu gminy) 

Międzygminne składowisko odpadów komunalnych Dylów 

"A" (gm. Pajęczno etap I) (1% odpadów zebranych z terenu 

gminy) 

5. Perzów 
Składowisko w Nowej Wsi Książęcej (100% odpadów 

zebranych z terenu gminy) 

6. Rychtal 

Składowisko odpadów komunalnych w Sobuczynie (gm. 

Poczesna, powiat częstochowski) (100% odpadów zebranych 

z terenu gminy)  

7. Trzcinica 

Składowisko w Nowej Wsi Książęcej (90% odpadów 

zebranych z terenu gminy) 

Składowisko odpadów komunalnych w m. Gołkowice (gm. 

Byczyna, powiat kluczborski) (5% odpadów zebranych z 

terenu gminy) 

Składowisko odpadów komunalnych w Mianowicach (5% 

odpadów zebranych z terenu gminy) 

 

Odpady zbierane na terenie gmin powiatu kępińskiego składowane są głównie na składowisku w 

Mianowicach, co pokazuje tabela 2.1.-10. 

 

 

Tab. 2.1.-10. Masa odpadów zbieranych na terenie Powiatu kępińskiego składowana na 

poszczególnych składowiskach  

 

Lokalizacja składowiska Masa (Mg) % 

Donaborów 881,0 8,9 

Dylów 12,1 0,1 

Lipie Śląskie 12,1 0,1 
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Lokalizacja składowiska Masa (Mg) % 

Mianowice 7 927,3 80,3 

Nowa Wieś Książęca 600,3 6,1 

Sobuszyn 439,0 4,4 

Razem 9 871,8 100,0 

 

 

2.1.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

Na obszarze Powiatu kępińskiego brak jest instalacji do odzysku odpadów komunalnych oraz 

unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż składowanie. Unieszkodliwianie odpadów odbywa się 

wyłącznie poprzez ich składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Ich charakterystykę zamieszczono w tabeli 2.1.-11., a lokalizacje na mapie 5.1.-1. 

Poza trzema funkcjonującymi składowiskami, na terenie gminy Rychtal znajduje się nieczynne 

składowisko w m. Proszów. 

Aktualnie składowiska wypełnione są w ok. 41%. 
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Tab. 2.1.-11. Wykaz eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych na terenie Powiatu kępińskiego, spełniających minimalne kryteria formalne wg 

stanu na dzień 31.12.2007 r. 

 

Lp

. 
Gmina Miejscowość Właściciel obiektu 

Posiadane 

decyzje
1
 

Pojemność (Mg) Powie-

rzchnia 

(ha) 
całkowita niewykorzy-

stana 

1.  Baranów Donaborów Gmina Baranów 1, 2, 3, 4, 5 58 320 52 488 2,08 

2.  Bralin Nowa Wieś Książęca Gmina Bralin 1, 2, 3, 4, 5 69 440 12 800 3,36 

3.  Kępno Mianowice Miasto i Gmina Kępno 1, 2, 3, 4, 5 180 000 60 000 7,55 

Razem 307 760 125 288 12,99 
1
Posiadane decyzje: 1 decyzja lokalizacyjna, 2 pozwolenie na budowę, 3 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji, 4 pozwolenie na użytkowanie, 5 

przegląd ekologiczny 
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2.1.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku 
oraz unieszkodliwiania odpadów  

Aktualnie na terenie Powiatu kępińskiego zbieraniem i transportem odpadów zajmuje się  

9 przedsiębiorstw: 

 

Tab. 2.1.-12. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu 

odpadów komunalnych terenie Powiatu kępińskiego 

 

Gmina Nazwa przedsiębiorstwa Adres 

Baranów 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „PETER” – 

Ewa Peter 

Ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 

PPUT Jan Wala Mroczeń 169 

Przedsiębiorstwo Komunalno- 

Transportowe „WENCEL” 

Ul. E. Orzeszkowej 2 

63-600 Kępno 

Zakład Usług Komunalnych 

„Caloring” 

Ul. Wiosny Ludów 

63-600 Kępno 

Bralin 

Przedsiębiorstwo Komunalno- 

Transportowe „WENCEL” 

ul. E. Orzeszkowej 2  

63-600 Kępno 

Zakład Usług Komunalnych 

Bogdan Świątek 

ul. Lipowa 54 

63-640 Bralin 

Kępno 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „PETER” – 

Ewa Peter 

ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 

Przedsiębiorstwo Komunalno- 

Transportowe „WENCEL” 

ul. E. Orzeszkowej 2  

63-600 Kępno 

ECO-AIM Sp. z o.o. 
Wierzbno 1d,  

55-216 Domaniów 

Zakład Usług Komunalnych 

„Caloring” 

Ul. Wiosny Ludów 12a 

63-600 Kępno 

Łęka Opatowska 

Zakłąd Wielobranżowy "Gieras" 

s.c. 

Jaśkowice 48 

46-220 Byczyna 

EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul. Bawełaniana 17 

97-400 Bełchatów 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „PETER” – 

Ewa Peter 

Ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 

Perzów 
Zakład Usług Komunalnych 

Bogdan Świątek 

ul. Lipowa 54 

63-640 Bralin 

Rychtal 

Zakład Usług Komunalnych 

Bogdan Świątek 

ul. Lipowa 54 

63-640 Bralin 

ALBA MPGK Sp. z.o.o 
ul. Starocmentarna 2 

Dąbrowa Górnicza  

Trzcinnica 

ALBA MPGK Sp. z.o.o 
ul. Starocmentarna 2 

Dąbrowa Górnicza  

Zakłąd Wielobranżowy "Gieras" 

s.c. 

Jaśkowice 48 

46-220 Byczyna 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „PETER” – 

Ewa Peter 

Ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 
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2.1.7. Miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska) 

Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji gmin zidentyfikowano następujące miejsca nielegalnego 

składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska):  

 

Tab. 2.1.-13. Miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska)  

(wg danych z gmin) 

 

L.p. Gmina Miejsce Ilość 

1 Baranów 
Baranów, Grębanin Kolonia I, 

Donaborów 
15 – 20 Mg 

2 Bralin Mnichowice – zagłębienie (wyrobisko) Ok. 100 m
2
 

3 Kępno 
Myjomice, Olszowa, Rzetnia – 

bieżąca likwidacja 
Brak danych 

4 Łęka Opatowska brak  

5 Perzów 

Byłe żwirowiska: Trębaczów, 

Domasłów, Miechów, Zbyczyna, 

Gęsia Górka, Turkowy 

Brak danych 

6 Rychtal Brak  

7 Trzcinnica Brak  

 

 

2.1.8. Identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami 

Na podstawie analizy gospodarowania odpadami na obszarze Powiatu kępińskiego zidentyfikowano 

następujące problemy w tym zakresie: 

1. Odpady komunalne zbierane są głownie w formie odpadów zmieszanych (w roku 2007 – 

97,4% zebranych odpadów). 

2. Stan obsługi mieszkańców Powiatu kępińskiego w zakresie odbioru wytworzonych przez nich 

odpadów jest Najmniej odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej zebrano w gminach: 

Perzów (21%), Bralin (38%) i Rychtal (53%). W gminie Łęka Opatowska wykazano 

natomiast więcej zebranych odpadów niż wynika to z szacunków. Dane te należy w trakcie 

opiniowania niniejszego Projektu zweryfikować.  

3. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. 

4. Pomimo tego, że odnotowano wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów, to nadal zbiera 

się ich niewiele (w roku 2007 – 1,8% odpadów wytworzonych). Odpady niebezpieczne typu 

zbierane były jedynie w Kępnie. 

5. Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie 

przez składowanie. W roku 2007 składowano 97,5% odpadów zebranych.  

6. Na terenie Powiatu brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

7. W gminach Baranów, Łęce Opatowskiej oraz Rychtal brak jest Zarządzenia wójta w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

8. Na terenie Powiatu istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie 

wysypiska). Są one jednaj najczęściej na bieżąco likwidowane. 
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2.2. Odpady ogólne dotyczące odpadów z pozostałych grup (Grupy 01 – 19) 

2.2.1. Informacje ogólne 

Analizę stanu gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (grupy 01 – 19) na terenie 

Powiatu kępińskiego przeprowadzono na podstawie Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) 

prowadzonego przez Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskiego. 

 

2.2.1.1. Ilość i źródła powstawania odpadów 

W latach 2004 -  2006 podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wytwarzały rocznie ok. 18 tys. Mg 

odpadów, co pokazano w tabeli 2.2.-1. Najwięcej, bowiem ok. 40%  wytwarzano odpadów z grupy 02 

(Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 

przetwórstwa żywności) oraz 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy 

celulozowej, papieru i tektury). 

 

Tab. 2.2.-1. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Powiatu kępińskiego w poszczególnych 

grupach w latach 2004 - 2006 (w tym odpady niebezpieczne) (wg UMWW) 

 

Grupa 

odpadów
1
 

2004 2005 2006 

Mg % Mg % Mg % 

02 7 512,70 41,63 7 443,00 41,84 7 153,15 41,08 

03 4 645,92 25,74 3 764,46 21,16 4 508,00 25,89 

06   0,07 0,0004 0,02 0,0001 

07 5,50 0,03 101,60 0,57 130,76 0,75 

08 5,45 0,03 9,17 0,05 16,68 0,10 

09 3,33 0,02 3,38 0,02 4,44 0,03 

10 2 810,80 15,58 1 809,70 10,17 1 122,80 6,45 

11 4,80 0,03 602,00 3,38   

12 1 035,60 5,74 2 330,15 13,10 2 743,32 15,76 

13 1,77 0,01 15,36 0,09 2,54 0,01 

14 0,06 0,0003 0,34 0,002 0,29 0,002 

15 403,30 2,23 211,73 1,19 303,01 1,74 

16 105,21 0,58 65,08 0,37 95,53 0,55 

17 1 409,91 7,81 821,90 4,62 694,50 3,99 

18 16,00 0,09 15,00 0,08 16,54 0,10 

19 86,40 0,48 595,90 3,35 619,60 3,56 

Razem 18 046,75 100,00 17 788,84 100,00 17 411,17 100,00 
1
 Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206): 

02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 

oraz przetwórstwa żywności, 

03 -odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, 

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej, 

07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej, 

08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, 

09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, 

10 - odpady z procesów termicznych, 

11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych, 
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12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych, 

13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19), 

14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08), 

15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach, 

16 - odpady nieujęte w innych grupach, 

17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 

18 - odpady medyczne i weterynaryjne, 

19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz  

z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. 

 

Do największych wytwórców odpadów w analizowanych latach należały następujące przedsiębiorstwa 

(tab. 2.2.-2): 

 

Tab. 2.2.-2. Najwięksi wytwórcy odpadów w latach 2004 - 2006 (w tym odpadów 

niebezpiecznych) na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

 

Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

W roku 2004 

DROP Spółka AKCYJNA – Ostrów Wkp. 7 360,80 

Energetyka  Cieplna-Kępno  Sp.z o.o. 1 796,30 

P.P.U.H.  'Gabi-Jerczyńscy'  Sp.J. - Piaski 1 207,86 

P.P.H.U.  'SOLIDEX'  Sp.z o.o. - Łęka Mroczeńska 730,43 

P.P.U.H.'DOMEL' Sp. J. Zbigniew,Jacek, Tomasz Dobień  - Kępno 697,90 

Przedsiębiorstwo  Okuć  Meblowych  I Konstrukcji  Lekkich  A. 

Nowak - Olszowa 639,30 

Fabryka Aparatury Chemicznej 'Chemomet' Sp.z o.o. - Kępno. 601,67 

ZPHU Ubój  Zwierząt  Rzeźnych  Adam  Noculak - Trzebień 586,31 

Gugała  Sp.J.  Piotr, Grzegorz, Edyta  Gugała - Turkowy 509,91 

W roku 2005 

DROP Spółka AKCYJNA – Ostrów Wkp. 6 768,40 

Fabryka Aparatury Chemicznej 'Chemomet' Sp.z o.o. - Kępno. 1 709,72 

P.P.U.H.  'Gabi-Jerczyńscy'  Sp.J. - Piaski 1 164,34 

Energetyka  Cieplna-Kępno  Sp.z o.o. 1 150,80 

ZPHU Ubój  Zwierząt  Rzeźnych  Adam  Noculak - Trzebień 741,40 

Przedsiębiorstwo  Okuć  Meblowych  I Konstrukcji  Lekkich  A. 

Nowak - Olszowa 721,95 

P.P.H.U.  'SOLIDEX'  Sp.z o.o. - Łęka Mroczeńska 650,53 

PROPART Sp.z o.o. - Mianowice 617,29 

Wodociągi  Kępińskie  Sp.z o.o. 570,00 

W roku 2006  

DROP Spółka AKCYJNA – Ostrów Wkp. 6 276,70 

Fabryka Aparatury Chemicznej 'Chemomet' Sp.z o.o. - Kępno. 1 737,16 

Energetyka  Cieplna-Kępno  Sp.z o.o. 1 089,10 

P.P.U.H.  'Gabi-Jerczyńscy'  Sp.J. - Piaski 1 083,43 

PROPART Sp.z o.o. - Mianowice 992,54 

P.P.H.U.  'SOLIDEX'  Sp.z o.o. - Łęka Mroczeńska 650,55 

Wodociągi  Kępińskie  Sp.z o.o. 595,00 

P.P.U.H.'DOMEL' Sp. J. Zbigniew,Jacek, Tomasz Dobień  - Kępno 575,60 

ZPHU Ubój  Zwierząt  Rzeźnych  Adam  Noculak - Trzebień 533,30 
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W masie wytworzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowiły w roku 2004 - 0,8%, w 2005 – 

4,06% a w roku 2006 – 0,4% wszystkich odpadów z sektora przemysłowego (tab. 2.3.-3.). Wśród 

nich, w roku 2004 przeważały odpady z grupy 03 (Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji 

płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury), które stanowiły prawie 60% wszystkich 

wytworzonych odpadów niebezpiecznych W roku 2005 dominowały odpady z grupy 11 (Odpady z 

chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów 

hydrometalurgii metali nieżelaznych), stanowiące ponad 80% odpadów niebezpiecznych, zaś w roku 

2006 najwięcej było odpadów z grupy 15 (Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach) – około 30% wytworzonych 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Tab. 2.2.-3. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym w latach 

2004 - 2006 na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

 

Grupa 

odpadów 

2004 2005 2006 

Mg % Mg % Mg % 

03 86,72 58,69 49,46 6,76 14,30 17,70 

06   0,07 0,01 0,02 0,02 

08 4,95 3,35 9,17 1,25 0,46 0,57 

07     14,78 18,29 

08 3,13 2,12 3,38 0,46 4,44 5,49 

11 4,80 3,25 602,00 82,30   

12 19,40 13,13 17,15 2,34 14,42 17,84 

13 1,77 1,20 15,36 2,10 2,54 3,14 

14 0,06 0,04 0,34 0,05 0,29 0,36 

15 5,80 3,93 16,53 2,26 23,71 29,33 

16 5,11 3,46 2,98 0,41 3,93 4,86 

17 0,01 0,01     

18 16,00 10,83 15,00 2,05 1,94 2,40 

Razem 147,75 100,00 731,44 100,00 80,82 100,00 

 

Największymi wytwórcami odpadów niebezpiecznych były następujące przedsiębiorstwa: 

 

Tab. 2.2.-4. Najwięksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym w latach 

2004 - 2006 na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

 

Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

W roku 2004 

Fabryka  Mebli  'Meblar'  M .F. Sołtysik - Baranów  45,00 

P.P.U.H.'Stolar' Sp.J.  Dariusz, Kazimiera, Romuald  Jurasik - Jankowy 38,50 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 18,63 

Propart Sp.z o.o. - Mianowice 17,89 

Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich A. Nowak - 

Olszowa 5,30 

Fabryka Obrabiarek 'Ponar-Remo' - Mianowice 4,16 

W roku 2005 

Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich A. Nowak - 

Olszowa 602,45 

Firma  'Jarstol' S.C. Paweł I Tomasz Myśliwiec - Świba 36,00 

Propart Sp.z o.o. - Mianowice 21,49 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 18,00 
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Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

Bp Express Sp. z o.o. - Kraków 13,34 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  'Akces Bis' Sp.J. . - Mianowice 10,51 

Fabryka  Mebli  'Meblar'  M .F. Sołtysik - Baranów 9,10 

W roku 2006  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  'Akces Bis' Sp.J. . - Mianowice 30,61 

Propart Sp.z o.o. - Mianowice 12,54 

Fabryka  Mebli  'Meblar'  M .F. Sołtysik - Baranów 10,48 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 6,47 

Fabryka Aparatury Chemicznej 'Chemomet' Sp.z o.o.- Słupia  

p/Kępnem 3,76 

Stolarstwo Usługowo -Produkcyjne Andrzej Gruszka - Olszowa 2,90 

 

2.2.1.2. Sposób postępowania z odpadami 

Wojewódzki System Odpadowy nie pozwala na określenie sposobu zagospodarowania odpadów 

wytwarzanych na obszarze Powiatu kępińskiego, bowiem podaje on jedynie informacje o 

zagospodarowaniu odpadów na terenie Powiatu (niezależnie od tego, gdzie odpad został wytworzony). 

Informacje te zamieszczono w rozdz. 2.2.1.3. i 2.2.1.4.  

 

2.2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 

Informacje dotyczące ilości odpadów poddanych odzyskowi na terenie Powiatu kępińskiego 

zamieszczono w poniższej tabeli. Z przedstawionych danych wynika, że odzyskowi poddaje się około 

połowy odpadów wytwarzanych. Odzysk odpadów niebezpiecznych realizowany jest w niewielkim 

stopniu; najwięcej odpadów niebezpiecznych poddano w 2006 r. – ok. 4,0 Mg. 

 

Tab. 2.2.-5. Ilość odpadów poddanych odzyskowi w poszczególnych grupach na obszarze Powiatu 

kępińskiego 

 

Grupa 
2004 2005 2006 

Mg % Mg % Mg % 

02 1226,2 16,80 748 7,70 832 10,93 

03 2031,6 27,84 2019,2 20,77 3128,08 41,10 

07 5,5 0,08 89,1 0,92 6,6 0,09 

08     3,57 0,05 

10 3791,2 51,95 6586,5 67,77 3490 45,86 

12 3,9 0,05 2,2 0,02 0,9 0,01 

15 30,9 0,42 17,4 0,18 16,7 0,22 

16 0,004 0,0001     

17 207 2,84 257 2,64 133 1,75 

19 1,1 0,02     

Razem 7297,404 100,00 9719,4 100,00 7610,85 100,00 

 

Tab. 2.2.-6. Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi w poszczególnych grupach na 

obszarze Powiatu kępińskiego 

Grupa 2004 2006 

03  0,48 

08  3,57 

16 0,004  

Razem 0,004 4,05 
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Tab. 2.2.-7. Stosowane metody odzysku odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na 

obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

Grupa 
2004 2005 2007 

Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces 

02 1226,2 
R11, R12, 

R13, R14 
748 

R11, R12, R13, 

R14 
832 

R11, R12, 

R13, R14 

03 2019,1 R1 2010,5 R1 2098,48 R1 

03 12,5 
R11, R12, 

R13, R14 
8,7 

R11, R12, R13, 

R14 
1029,6 

R11, R12, 

R13, R14 

07 5,5 
R11, R12, 

R13, R14 
89,1 

R11, R12, R13, 

R14 
6,6 

R11, R12, 

R13, R14 

08     0,09 R1 

08     3,48 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

10 3791,2 
R11, R12, 

R13, R14 
6586,5 

R11, R12, R13, 

R14 
3490 

R11, R12, 

R13, R14 

12 3 R3 1,4 R3   

12 0,9 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

0,8 
R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9 
0,9 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

15 10 R1 9,2 R1 8,3 R1 

15 8,4 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

8,2 
R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9 
8,4 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

15 12,5 
R11, R12, 

R13, R14 
    

16 0,004 R1     

17 3 R1 6 R1 20 R1 

17 204 
R11, R12, 

R13, R14 
251 

R11, R12, R13, 

R14 
113 

R11, R12, 

R13, R14 

19 1,1 
R11, R12, 

R13, R14 
    

Razem 7 297,404  9 719,4  7 610,85  
1
 Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. Nr 62 poz. 628 z 

póżn. zm.): 

R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  

R2   Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników  

R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 

kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali  

R5   Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych  

R6   Regeneracja kwasów lub zasad  

R7   Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń  

R8   Odzyskiwanie składników z katalizatorów  

R9   Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju  

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby 

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do 

R13 

R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1  

do R 11 

R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach 

od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są 

wytwarzane)  

R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów 

substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13 
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Wykaz przedsiębiorstw poddających odzyskowi najwięcej odpadów w Powiecie kępińskim 

zamieszczono w tabeli 2.2.-8. 

 

Tab. 2.2.-8. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą ilości odpadów w 

poszczególnych latach w Powiecie kępińskim (wg UMWW) 

 

Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

W roku 2004 

Z.P.U.H. 'Rembet'  Sp.z o.o. - Kępno 2 986,20 

DROP Spółka Akcyjna – Ostrów Wlkp. 1 226,20 

Cegielnia Podzamcze Marek Długaszewski - Świba 800,00 

P.P.U.H.'DOMEL' Sp. J. Zbigniew,Jacek, Tomasz Dobień ZPChr. . - 

Kępno 422,20 

P.P.H.U. 'SOLIDEX'  Sp.z o.o. – Łęka Mroczeńska 320,00 

Fabryka Mebli  'DREWMIX' M. L. Albert. – Łęka Mroczeńska 300,00 

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  S.A. 204,30 

CALITAN Sp.z o.o. – Łęka Opatowska 170,00 

P.P.U.H. Dąbek-Meble Małgorzata Dąbek -Opatów 156,00 

W roku 2005 

Z.P.U.H. 'Rembet'  Sp.z o.o. - Kępno 6 110,00 

DROP Spółka Akcyjna – Ostrów Wlkp. 748,00 

Cegielnia Podzamcze Marek Długaszewski - Świba 471,50 

P.P.U.H.'DOMEL' Sp. J. Zbigniew,Jacek, Tomasz Dobień ZPChr. . - 

Kępno 352,00 

P.P.H.U. 'SOLIDEX'  Sp.z o.o. – Łęka Mroczeńska 320,00 

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  S.A. 251,10 

Fabryka Mebli  'DREWMIX' M. L. Albert. – Łęka Mroczeńska 250,00 

CALITAN Sp.z o.o. – Łęka Opatowska 225,00 

P.P.U.H. Dąbek-Meble Małgorzata Dąbek -Opatów 147,00 

P.P.U.H.  'GABI-Jerczyńscy'  Sp.J. - Piaski 118,00 

W roku 2006  

Z.P.U.H. 'Rembet'  Sp.z o.o. - Kępno 3 490,00 

Cegielnia Podzamcze Marek Długaszewski - Świba 1 016,90 

DROP Spółka Akcyjna – Ostrów Wlkp 832,00 

P.P.U.H.'DOMEL' Sp. J. Zbigniew,Jacek, Tomasz Dobień ZPChr. . - 

Kępno 381,10 

P.P.H.U. 'SOLIDEX'  Sp.z o.o. – Łęka Mroczeńska 240,00 

Fabryka Mebli  'DREWMIX' M. L. Albert. – Łęka Mroczeńska 220,00 

CALITAN Sp.z o.o. – Łęka Opatowska. 210,00 

Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy S.C. 156,00 

P.P.U.H. Dąbek-Meble Małgorzata Dąbek -Opatów 139,57 

Fabryka  Mebli 'Piaski' Henryk Kaczorowski 114,30 

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  S.A. 113,10 
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Tab. 2.2.-9. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym poddanych 

odzyskowi w latach 2004 - 2006 na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

 

Grupa 
2004 2005 2008 

Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces 

03     0,48 R1 

08  R1   0,09 R1 

08     3,48 

R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, 

R9 

16 0,004 R1   4,05  

Razem 0,04      

 

 

Tab. 2.2.-10. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą ilości odpadów 

niebezpiecznych w poszczególnych latach w Powiecie kępińskim (wg UMWW) 

 

Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

W roku 2004 

Cegielnia Podzamcze Marek Długaszewski - Świba 0,004 

W roku 2006  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  'AKCES  BIS'  SpP.J. - Mianowice 3,48 

P.P.U.H. Dąbek-Meble Małgorzata Dąbek -Opatów 0,57 

 

 

2.2.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia 

Informacje o ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu na obszarze Powiatu kępińskiego 

zamieszczono w poniższych tabelach. 

 

Tab. 2.2.-11. Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu w poszczególnych grupach 

 

Grupa 
2004 2005 2006 

Mg % Mg % Mg % 

02 3,1 0,36 4,1 0,35 4,1 0,56 

03 27,6 3,23 23,8 2,05 50,3 6,87 

04 22,1 2,59 39,3 3,39 53,4 7,30 

11 255,1 29,86 600,0 51,72   

15 34,8 4,07 11,7 1,01 35,9 4,91 

16 10,0 1,17 3,2 0,28   

17 485,2 56,80 465,3 40,11 588,0 80,36 

19 16,4 1,92 12,8 1,10   

Razem 854,3 100,00 1160,2 100,00 731,7 100,00 

 

Wśród odpadów niebezpiecznych unieszkodliwieniu poddawane były odpady z grupy 11 (Odpady z 

chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów 

hydrometalurgii metali nieżelaznych); w roku 2004 było to 255,1 Mg, zaś w 2005 – 600 Mg. 
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Tab. 2.2.-12. Ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym poddanych 

unieszkodliwianiu w latach 2004 - 2006 na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWL) 

 

Grupa 
2004 2005 2006 

Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces Masa (Mg) Proces 

02 3,1 D1, D5 4,1 D1, D5 4,1 D1, D5 

03 27,6 D1, D5 23,8 D1, D5 50,3 D1, D5 

04 22,1 D1, D5 39,3 D1, D5 53,4 D1, D5 

11 255,1 D4, D9 600 D4, D9   

15 34,8 D1, D5 11,7 D1, D5 35,9 D1, D5 

16 10 D1, D5 3,2 D1, D5   

17 485,2 D1, D5 465,3 D1, D5 588 D1, D5 

Razem 854,3  1160,2  731,7  
1
 Wg  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251): 

D1   Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych  

D4   Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)  

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne  

D9   Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której 

powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 

do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)  

wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)  

 

Tab. 2.2.-13. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwianiu największą ilości odpadów 

w poszczególnych latach w Powiecie kępińskim (wg UMWW) 

 

Przedsiębiorstwo Masa (Mg) 

W roku 2004 

Zakład  Usług  Komunalnych w 'CALORING' - Kępno 582,8 

Przedsiębiorstwo  Okuć  Meblowych  I Konstrukcji  Lekkich  A. 

Nowak -Olszowa 255,1 

Urząd Gminy w Bralinie 16,4 

W roku 2005 

Przedsiębiorstwo  Okuć  Meblowych  I Konstrukcji  Lekkich  A. 

Nowak -Olszowa 600,0 

Zakład  Usług  Komunalnych w 'CALORING' - Kępno 547,4 

Urząd Gminy w Bralinie 12,8 

W roku 2006  

Zakład  Usług  Komunalnych w 'CALORING' - Kępno 731,7 

 

W Powiecie kępińskim jedynym przedsiębiorstwem, które unieszkodliwia odpady niebezpieczne 

powstające w przemyśle jest Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych I Konstrukcji Lekkich A. Nowak w 

Olszowej. Były one unieszkodliwiane w roku 2004 (255,1 Mg) i 2005 (600 Mg) metodami D4 

(Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)) i D9 

(Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 

(np.parowanie, suszenie, strącanie)). 
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2.2.1.5. Istniejące systemy zbierania odpadów 

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zależności od 

dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom 

magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Odpady 

powstające w działalności gospodarczej, wytwórca odpadów: 

1. Unieszkodliwia lub odzyskuje. 

2. Przekazuje na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy innemu podmiotowi uprawnionemu 

do:  

 zbierania i transportu odpadów;  

 odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom odbywa się w trybie:  

 zlecenia,  

 wyboru na podstawie konkursu ofert,  

 rozstrzygnięcia przetargu publicznego.  

W zależności od wewnętrznych ustaleń wytwórcy odpadów możliwe jest: 

 zawieranie wielu umów z różnymi firmami uprawnionymi do odbioru odpadów;  

 zawieranie jednej umowy z jednym odbiorcą na podstawie tzw. Umowy o kompleksowym 

odbiorze odpadów.  

 

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc 

ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących 

w gestii: 

 wytwórców odpadów, 

 właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, 

 specjalistycznych firm transportowych. 

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez 

odpowiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r. z późn. zm.). 

 

W tabelach 2.2.-14 i 2.2.-15. zestawiono informacje dotyczące przedsiębiorstw zbierających i 

transportujących odpady z terenu Powiatu kępińskiego. 

 

 

2.2.1.6. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

W tabeli 2.2.-16 i 2.2.-17. podano wykaz przedsiębiorstw zajmującym się gospodarowaniem 

odpadami powstającymi w przemyśle. 
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Tab. 2.2.-14. Wykaz przedsiębiorstw zajmującym się zbieraniem odpadów powstających w przemyśle na obszarze Powiatu kępińskiego  

(wg UMWW) 

 

Nazwa Miejscowość Ulica nr 
Ważność  

Kody odpadów 
od do 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa  

Ogólnego 'DREW-STYL' 

Wiesław Janelt 

Ostrówiec   1a 2002 2012 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe 'REBO'  Bogdan  

Niechciał 

Kępno Sienkiewicza 48a 2002 2012 160601* 

AG Juliusz Czaja, Henryka  

Czaja, Marek Lipnicki 
Kępno Poznańska 9 2007  

030101, 030105, 030301, 030308, 030399, 070213, 080111*, 080112, 

080113*, 080114, 080115*, 080116, 080117*, 080118, 080119*, 080120, 

080121*, 080199, 080201, 080202, 080203, 080299, 080307, 080308, 

080312*, 080313, 080314*, 080315, 080316*, 080317*, 080318, 080399, 

110105*, 110106*, 110107*, 110108*, 110109*, 110110, 110111*, 

110112, 110113*, 110114, 110116*, 110198*, 110199, 110302*, 120101, 

120102, 120103, 120104, 120105, 120107*, 120109*, 120110*, 120112*, 

120113, 120114*, 120115, 120116*, 120117, 120118*, 120120*, 120121, 

120199, 120301*, 120302*, 130105*, 130110*, 130111*, 130112*, 

130113*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130307*, 130308*, 

130309*, 130310*, 130802*, 140603*, 140605*, 150101, 150102, 

150103, 150104, 150105, 150107, 150109, 150110*, 150111*, 150202*, 

150203, 160103, 160107*, 160112, 160113*, 160114*, 160115, 160117, 

160118, 160119, 160120, 160122, 160199, 160303*, 160304, 160305*, 

160306, 160601*, 160605, 160606*, 161001*, 161002, 161003*, 161004, 

170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 190102, 190203, 190206, 190210, 190299, 190305, 

190307, 190899, 191001, 191002, 191004, 191006, 191201, 191202, 

191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212, 

200102, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200121*, 

200127*, 200128, 200133*, 200134, 200138, 200139, 200140, 200199 
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Tab. 2.2.-15. Wykaz przedsiębiorstw zajmującym się transportem odpadów powstających w przemyśle na obszarze Powiatu kępińskiego  

(wg UMWW) 

 

Nazwa Miejscowość Ulica nr 
Ważność 

Kody odpadów 
od do 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa  

Ogólnego  'DREW-STYL' 

Wiesław Janelt 

Ostrówiec   1a 2002 2012 170407, 170404, 150104, 170401, 170406, 170405, 170403, 170402 

AG Juliusz Czaja, Henryka  

Czaja, Marek Lipnicki 
Kępno Poznańska 9 2007  

140603*, 200121*, 080114, 191205, 080299, 110110, 110105*, 191209, 

150105, 130309*, 160113*, 170405, 110199, 120120*, 130112*, 120113, 

120301*, 150107, 130207*, 150111*, 191004, 080314*, 190206, 120103, 

160122, 110111*, 170403, 120102, 080312*, 110302*, 150202*, 080202, 

150102, 160120, 170402, 190899, 200113*, 200134, 191202, 200127*, 

170202, 130802*, 030301, 110114, 160118, 110106*, 191201, 080199, 

191001, 120118*, 160114*, 160103, 160601*, 080308, 110108*, 190102, 

120121, 190299, 130307*, 200139, 191207, 190305, 150103, 120116*, 

161001*, 160304, 080117*, 130111*, 130205*, 080318, 191212, 170203, 

170404, 150110*, 161004, 080111*, 080313, 120112*, 130110*, 120199, 

200111, 120105, 150104, 110113*, 120107*, 170407, 030308, 130206*, 

030101, 080315, 110116*, 190307, 191204, 200115*, 170401, 080120, 

161003*, 120109*, 160112, 161002, 200128, 140605*, 030399, 070213, 

080316*, 200140, 080119*, 080115*, 120101, 080201, 120115, 160303*, 

110198*, 110107*, 120117, 120114*, 200138, 130113*, 080121*, 110112, 

190210, 150101, 200102, 160606*, 170201, 191210, 080399, 080307, 

080203, 080113*, 130310*, 160305*, 170406, 160117, 130308*, 200110, 

130105*, 191208, 030105, 080112, 160605, 200114*, 120302*, 200199, 

160107*, 160115, 080116, 110109*, 191203, 160199, 200133*, 120104, 

150109, 190203, 080118, 191006, 120110*, 160306, 080317*, 160119, 

191002, 150203 
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Tab. 2.2.-16. Wykaz przedsiębiorstw zajmującym się gospodarowaniem odpadami powstającymi w przemyśle na obszarze Powiatu kępińskiego  

(wg UMWW) 

 

Nazwa Przedsiębiorstwa Miasto Ulica Nr Nazwa Instalacji Ulica Nr 

Projektowa

-na moc 

przerobow

a Mg/rok 

Rodzaj 

procesu 

[R/D] 

Kody odpadów 

P.P.U.H. 'KOTEY' Sp.z o.o. Baranów Rzemieślnicza 8 Kocioł UKS-5 Rzemieślnicza 8 80 R1 030105 

CHOJMEX Alicja I Roman 

Moś 
Chojęcin Szum 5a     Kocioł rusztowy     R1 030105, 150101 

Zakład Stolarsko Tapicerski Jan 

Lorenz 
Opatów Poznańska 104 Kocioł 30kw Poznańska 104  R1 030105 

Stolarstwo Usługowo -

Produkcyjne Andrzej Gruszka 
Donaborów   67 Wyciąg   67  R1 150103 

Zakład Stolarski 'STOLMEB' 

Jan  Tomalik 
Słupia  p/Kępnem Radosna 16 Kocioł rusztowy Radosna 16  R1 030105, 150101 

Zakład  Stolarski  'STOLMEB' 

Jan  Tomalik 
Słupia  p/Kępnem Radosna 16 Kocioł grzewczy Radosna 16  R1 030105 

PPHU 'GOLAMEX' Ireneusz 

Moskwa 
Gola   36 Kocioł typu USK-5   36  R1 030105 

PPHU 'GOLAMEX' Ireneusz 

Moskwa 
Gola   36 Kocioł typu USK-1   36  R1 030105 

Z.P.U.H. 'REMBET'  Sp.z o.o. Kępno Przemysłowa 3 Wezeł betonowy Przemysłowa 3 50000 R14 100102 

DREW-MARK  Marek  

Ochocki 
Hanulin Kusocińskiego 14 

Kocioł grzewczy Typu UKS 

15 
Kusocińskiego 14  R1 030105 

Zakład Stolarsko-Tapicerski 

Piotr Leśniak 
Piaski Opatowiec   1 Kocioł AZSO-100   1  R1 030105 

Przedsiębiorstwo 'ROPEZ'  J. 

R. Poszwa  Sp.J. 
Mroczeń   108a Kocioł stalowy wodny UKS   108a 70 R1 030105 

Meble-Laski Sp.z o.o. Laski Kępińska 21 
Kocioł stalowy wodny Typu 

UKS 200 
Kępińska 21 150 R1 170201 

Meble-Laski Sp.z o.o. Laski Kępińska 21 
Kocioł stalowy wodny typu 

RSP 
Kępińska 21 15 R1 170201 

Fabryka Mebli 'BENIX' Lidia i 

Bernard  Kaczorowscy 
Mroczeń   29 

Kotłownia dwa kotły 

Stalowe typu ZS-K 250 
  29 100 R1 030199 

DROP Spółka Akcyjna KĘPNO Dembiaskiego 13 BACUTIL Wrocławska 7 2000 R14 
020202, 020203, 

020281 
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Nazwa Przedsiębiorstwa Miasto Ulica Nr Nazwa Instalacji Ulica Nr 

Projektowa

-na moc 

przerobow

a Mg/rok 

Rodzaj 

procesu 

[R/D] 

Kody odpadów 

P.P.U.H.'Domel' Sp. J. 

Zbigniew,Jacek, Tomasz 

Dobień ZPCHR. 

Kępno Słoneczna 6 Azso 500 Słoneczna 6  R1 030105 

Fabryka Mebli 'Meblar'  M .F. 

Sołtysik 
Baranów Budka   Piec stalowy UKS 450 Budka   R1 030105 

Karian Sp.J. Jan, Bożena, 

Andrzej Karwan 
Chojęcin  Szum   24 Kocioł Innovex   24  R1 030105 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe 'Wumex' 

Wojciech Udała 

Lipie   1a Kocioł wodny UKS-105   1a 30 R1 030105 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe 

'WUMEX' Wojciech Udała 

Lipie   1a Kocioł wodny UKS-1   1a 30 R1 030105 

Przedsiębiorstwo Okuć 

Meblowych I Konstrukcji  

Lekkich A. Nowak 

Olszowa   62 Neutralizator ścieków   62 2,25 D9 110105*, 110111* 

Przetwórstwo Tworzyw  

Sztucznych  Krzysztof  

Domagała 

Kępno Osińska 36 Młynek do tworzyw Osińska 36 10 R5 120105, 150102,  

Przetwórstwo  Tworzyw  

Sztucznych Krzysztof  

Domagała 

Kępno Osińska 36 
Wtryskarka do tworzyw 

sztucznych 
Osińska 36 10 R5 120105, 150102 

Fabryka  Mebli 'Piaski' Henryk  

Kaczorowski 
Piaski   1c 

Kocioł stalowy wodny typu 

UKS 
  1c 200 R1 030105 

Zakład Stolarsko-Tapicerski 

'Maridex' Maciej Musialski 
Olszowa   1 Kocioł   1 30 R1 030105 

Zakład Meblowy Arben  A.I. 

Bentkowscy  Mroczeń 
Łęka Mroczeńska     

Kocioł stalowy wodny PAL 

EKO 
   60 R1 030105 

Zakład Stolarski Marek 

Zaremba 
Łęka  Mroczeńska   34  Kocioł Azso Hajnówka   34 70 R1 030105 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe Beata 

Szymańska i Jarosław 

Szymański 

Lipie   31 B 

Kotłownia Piec UKS z 

automatycznym zespołem 

spalania AZSO-50 

  31 B 50 R1 030105 
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Nazwa Przedsiębiorstwa Miasto Ulica Nr Nazwa Instalacji Ulica Nr 

Projektowa

-na moc 

przerobow

a Mg/rok 

Rodzaj 

procesu 

[R/D] 

Kody odpadów 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe Beata 

Szymańska i Jarosław 

Szymański 

Lipie   31 B Piec UKS   31 B 50 R1 030105 

P.W  'STOLARZ-LEMPERT'  

Sp.J. 

Marianka  

Mroczeńska 
  3 Kocioł 2 szt.   3  R1 030105 

Przedsiębiorstwo  

Wielobranżowe  'AKCES  BIS'  

Sp.J. 

Mianowice   1f 

Destylarka Do 

Rozcieńczalnika Model SD 

17 

  1f 4 R2 080117* 

Przedsiębiorstwo  

Wielobranżowe  'AKCES  BIS'  

Sp.J. 

Mianowice   1f 
Młynki do mielenia tworzyw 

sztucznych szt 4 
  1f 100 R15 070213 

P.P.U.H.  'Gabi-Jerczyńscy'  

Sp.J. 
Piaski   9a Kocioł grzewczy   9a  R1 030105 

P.P.U.H.  'Gabi-Jerczyńscy'  

Sp.J. 
Piaski   9a Kotłownia   9a  R1 030105 

Zakład Produkcji  Mebli  

'Wersal' B. I Z. Kaczorowscy 
Jankowy   1a Kotłownia   1a  R1 030105 

P.P.H.U. IMPORT 'ALAN'  

Export  A. Gąszczak 
Kuźnica  Słupska   18 Kotłownia  kocioł  rusztowy   18 12,5 R1 030105 

P.P.H.U. IMPORT 'ALAN'  

Export  A. Gąszczak 
Kuźnica  Słupska   18 Piec rusztowy   18 12,5 R1 030105 

Kępińskie Przedsiębiorstwo  

Drogowo-Mostowe  S.A. 
Kępno Przemysłowa 8 Piec CO Przemysłowa 8  R1 030105,  

Kępińskie Przedsiębiorstwo  

Drogowo-Mostowe  S.A. 
Kępno Przemysłowa 8 Recykler Przemysłowa 8  R14 170181 

Fabryka Mebli  WER-SAL 

Kaczorowscy S.C. 
Jankowy   1a Kotłownia   1a  R1 030105, 150101 

Fabryka Mebli 'BENIX' 

Kaczorowscy S.C. 
Mroczeń   29a 

Dwa kotły stalowe typ ZS-K-

250 
  29a 100 R1 030199 
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Tab. 2.2.-17. Wykaz instalacji termicznego przekształcania odpadów na obszarze Powiatu kępińskiego (wg UMWW) 

 

Nazwa Miasto Ulica Nr 

Typ N - 

odpady 

niebem-

pieczne 

Typ K - 

Odpady 

komunalne 

Typ IN - 

odpady inne 

niż 

niebezpieczne 

i obojętne 

Nazwa instalacji Ulica 

Instal-

acja 

współ-

palająca 

Planowana 

moc 

przerobowa 

[Mg/rok] 

Kody odpadów 

Fabryka  Mebli 

"Piaski" Henryk  

Kaczorowski 

Piaski  1C NIE NIE TAK 

Fabryka  Mebli 

"Piaski" Henryk  

Kaczorowski 

 NIE 200 

030105 

ZPUH "ALBERO" 

Rafał  Świerczyński 

Mroczeń 

 
 

113

A 
NIE NIE TAK 

ZPUH "ALBERO" 

Rafał  Świerczyński 
 NIE 100 

030105 

Firma Produkcyjno-

Handlowo-Usługowa 

"HIMAX" Hieronim 

Winiarski 

Raków  34 NIE NIE TAK 

Firma Produkcyjno-

Handlowo-Usługowa 

"HIMAX" Hieronim 

Winiarski 

 NIE 80 

030301* 

P.P.H.U. 

"STOLMER"  Henryk 

Jarych 

Mroczeń  7 NIE NIE TAK 
P.P.H.U. "STOLMER"  

Henryk Jarych 
 NIE 100 

030105  

Zakład Produkcji 

Mebli "JARYCH" 

S.C. 

Mroczeń  7 NIE NIE TAK 
Zakład Produkcji 

Mebli "JARYCH" S.C 
 NIE 10 

030105 

CALITAN Sp.z o.o. 
Łęka 

Opatowska 

Rakowsk

a 
1 NIE NIE TAK CALITAN Sp.z o.o. 

Rakowsk

a 
NIE 300 

030105 
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2.2.1.7. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami 

Do najważniejszych problemów w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle 

(grupy 01 – 19) należą: 

1. Często nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sektorze małych przedsiębiorstw, co 

przejawia się np. porzucaniem odpadów w miejscach nielegalnego składowania. 

2. Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania 

odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku 

dokonywania sprawozdawczości). 

Zidentyfikowane problemy w gospodarowaniu odpadami wybranych grup odpadów zamieszczono w 

rozdz. 2.3. 

 

 

2.3. Charakterystyka szczegółowa dotycząca wybranych odpadów 

2.3.1. Odpady zawierające PCB 

Źródła i ilość powstających odpadów 

W Powiecie kępińskim jak dotąd nie wykazano przedsiębiorstw posiadających urządzenia zawierające 

PCB.  

 

 

2.3.2. Oleje odpadowe 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Oleje odpadowe, to szczególna grupa odpadów, ponieważ są to w całości odpady niebezpieczne, które 

występują praktycznie wszędzie tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Do grupy tej 

należą wszystkie oleje smarowe i przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych, 

oleje przekładniowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. 

Szacuje się, że w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie kępińskim znajduje 

się rocznie ok. 8,4 Mg olejów innych niż oleje jadalne. W sektorze gospodarczym wytworzono 

ponadto w roku 2007 ok. 2,5 Mg odpadów zawierających zużyte oleje. 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Oleje odpadowe powstające w zakładach na terenie Powiatu są przekazywane firmom 

specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy 

separatorów olejowych. Odpady te są odzyskiwane w istniejących specjalistycznych instalacjach na 

terenie województwa wielkopolskiego lub poddawane odzyskowi/unieszkodliwieniu poza jego 

terenem. 

Wg Krajowego planu gospodarki odpadami, na rynku polskim działają obecnie 4 organizacje odzysku, 

które w imieniu producentów i importerów olejów organizują zbieranie i zagospodarowanie olejów 

odpadowych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu i 3 znaczące instalacje 

do regeneracji olejów odpadowych o łącznej mocy przerobowej 145 tys. Mg/rok (Rafineria Jedlicze 

S.A., LOTOS Jasło S.A. i Oiler Sp. z o.o. w Tczewie). 

 

Najważniejsze problemy 

- Problemy z zagospodarowaniem stwarzają małe ilości odpadów olejowych, powstających w 

dużym rozproszeniu, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie mało 

opłacalna.  
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- Brak w Powiecie kępińskim systemu zbiórki odpadów olejowych od małych i indywidualnych 

wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do 

środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. 

2.3.3. Zużyte baterie i akumulatory 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci 

wielkogabarytowej oraz małogabarytowej. 

Akumulatory niklowo – kadmowo wielkogabarytowe (16 06 02*) używane są głównie przez podmioty 

gospodarcze. Ich ilość wprowadzana na rynek systematycznie maleje ze względu na powszechne 

wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych 

akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.  

W Powiecie kępińskim powstaje rocznie ok. 10 Mg baterii pochodzenia komunalnego. W latach 2004 

- roku 2006 w przemyśle wytworzono również ponadto następująca ilość zużytych baterii i 

akumulatorów ołowiowych (kod 16 06 01*): 

W roku 2004: 2,98 Mg 

W roku 2005: 1,179 Mg 

W roku 2006: 1,525 Mg 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

System zbierania zużytych akumulatorów i baterii jest obecnie na etapie tworzenia. Jedynie firmy 

zajmujące się recyklingiem akumulatorów kwasowo – ołowiowych posiadają własną sieć ich zbierania 

obejmującą cały kraj. Zużyte akumulatory są przy zakupie nowego oddawane w punktach sprzedaży. 

W kraju funkcjonują 2 firmy zajmujące się odzyskiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Firmy te 

posiadają własną sieć zbierania akumulatorów kwasowo-ołowiowych obejmującą teren całego kraju. 

Na terenie kraju działa 6 instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z podgrupy 16 06 

o łącznej mocy przerobowej ok. 180 tys. Mg/rok. Przerobem zużytych akumulatorów kwasowo- 

ołowiowych zajmują się Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały” w Bytomiu (moc przerobowa 100 

tys. Mg akumulatorów) oraz Przedsiębiorstwo „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach (moc 

przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące moce przerobowe znacznie przekraczają zapotrzebowanie na 

przerób akumulatorów ołowiowych w kraju. 

Akumulatory Cd-Ni skupowane i demontowane są głownie przez firmę „MarCo Ltd ” w Rudnikach 

koło Częstochowy - moc przerobowa 2 tys. Mg/rok. 

Baterie i akumulatory małogabarytowe są aktualnie przerabiane w następujących instalacjach: 

- Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. w Polkowicach - moc przerobowa 1 tys. 

Mg/rok, 

- PMS BARTNICKI w Kobyłce - moc przerobowa 0,282 tys. Mg/rok (docelowo 0,4 - 0,5 tys. 

Mg/rok), 

- Bolesław Recykling Sp. z o.o. w Bukownie - moc przerobowa 0,1 tys. Mg/rok. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z przedsiębiorstw 

(głównie małych i średnich) oraz z gospodarstw domowych.  

2. Duże rozproszenie wytwórców zużytych baterii i akumulatorów. 
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2.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Odpady medyczne i weterynaryjne są grupą odpadów związanych z ochroną zdrowia ludzkiego 

i zwierząt. Powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań, 

 doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Większość rodzajów odpadów medycznych została 

zaliczona w ustawodawstwie krajowym do odpadów niebezpiecznych. W roku 2006 mieszkańcy 

Powiatu kępińskiego wytworzyli 3,4 Mg przeterminowanych lub niewykorzystanych leków (kod 20 

01 31*). Dane o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach 

weterynaryjnych w roku 2006 zamieszczono w tabeli 2.3.-1.: 

 

Tab. 2.3.-1. Masa wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych w roku 2006 (Mg)  

(wg UMWW) 

 

Kod odpadu Nazwa odpadu Masa 

18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze 

lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału 

genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z 

wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  

3,475 

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03  14,6 

18 01 06* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne 0,026 

Razem 18,101 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z instrukcjami wewnątrz zakładowymi, zgodnymi z 

wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. Odpady segregowane są „u źródła” a więc w salach operacyjnych, 

oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych itp. Gromadzone są w oznakowanych workach lub 

pojemnikach jednorazowego użytku.  

Odpady medyczne i weterynaryjne unieszkodliwiane są poza Powiatem kępińskim, gdyż na jego 

terenie brak jest odpowiednich instalacji. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Brak powszechnie prowadzonej ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach 

medycznych i weterynaryjnych (głownie w małych lub indywidualnych praktykach). 

2. Brak systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych. 

 

 

2.3.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Źródła i ilość powstających odpadów 

W wojewódzkim systemie odpadowym, w roku 2006 nie wykazano w Powiecie kępińskim 

wytworzenia zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (kod 16 01 04*) oraz zużytych 

lub nienadających się do użytkowania pojazdów niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów (kod 16 01 06). Wynika to z tego, że na terenie Powiatu w analizowanym roku brak było 

stacji demontażu pojazdów. Aktualnie, w Powiecie znajdują się dwie stacje demontażu: 
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Tab. 2.3.-2. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów na terenie Powiatu 

Kępińskiego wg Wojewody Wielkopolskiego (na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 ze zm.)) 

 

Nr 
Nazwa, siedziba i adres/ 

imię i nazwisko przedsiębiorcy 
Miejsce prowadzenia działalności 

1.  

Bosch Service Pachołek Auto Moto Złom 

Świba 63 

63-600 Kępno 

Świba 63 

63-600 Kępno 

2.  

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tadeusz 

Hojeński 

Nowa Wieś KsiąŜęca 42 

63-640 Bralin 

Chojęcin Szum 6d 

63-640 Bralin 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się demontażem pojazdów i punktów przyjmowania 

wyeksploatowanych pojazdów samochodowych funkcjonujących na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

 

W stacjach demontażu praktycznie cały pojazd jest rozmontowywany na najdrobniejsze detale. W 

stacjach tych wystawiane są stosowne dokumenty pozwalające na wyrejestrowywanie złomowanego 

pojazdu. Samochód, po dokonanej ocenie, otrzymuje numer identyfikacyjny oraz określa się 

technologię demontażu uwzględniając jego stan techniczny i kompletność. Jeżeli pojazd jest tylko 

wrakiem w postaci nadwozia i jest wolny od materiałów niebezpiecznych kierowany jest na linię 

strzępienia. W przypadku pojazdów kompletnych, zawierających płyny eksploatacyjne, paliwa czy 

akumulatory, po osuszeniu trafiają na linię demontażu. W zależności od przyjętej technologii 

wymontowuje się części przeznaczone do sprzedaży oraz elementy do odzysku materiałowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) każda firma, która wprowadza na rynek powyżej 

tysiąca pojazdów rocznie musi utworzyć sieć punktów zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Sieć istnieje wtedy, gdy odległość między poszczególnymi stacjami jest nie większa niż 50 km. Jeżeli 

pojazd jest wycofany z eksploatacji, to właściciel przekazuje kompletny pojazd wyłącznie 

przedsiębiorcy, który prowadzi stację demontażu, albo punkt zbierania pojazdów.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, 

poz. 1206) określa minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Stanowi ono realizację art. 22 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

transpozycję zapisów załącznika i dyrektywy 2000/53/UE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji.  

W woj. wielkopolskim funkcjonuje 1 strzępiarka odpadów (w Swarzędzu). W tabeli 2.3.-3. podano 

wykaz takich zakładów występujących również w innych województwach. 

 

Tab. 2.2.-3. Wykaz zakładów wyposażonych w strzępiarki 

 

Przedsiębiorstwo Miejscowość 
Wydajność strzępiarki 

(tys. Mg/rok) 

CENTROZŁOM Przedsiębiorstwo 

Przerobu Złomu Metali 

Oława k. Wrocławia woj. 

Dolnośląskie 
b.d. 

H.K. ZŁOMET Sp. z o.o. Swarzędz woj. wielkopolskie 120 (60) 

SCARPENA S.A. 
Herby k/Częstochowy woj. 

Śląskie 
100-120 (75) 

SONNFELD CO. Sp. z o.o. 
Grudziądz woj. Kujawsko-

pomorskie 
60-40 

http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/120925A8-ED2F-41E4-8101-93EBE2422681/12605/rozp_demontaz_pojazd280705.pdf
http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/120925A8-ED2F-41E4-8101-93EBE2422681/12605/rozp_demontaz_pojazd280705.pdf
http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/120925A8-ED2F-41E4-8101-93EBE2422681/12605/rozp_demontaz_pojazd280705.pdf
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Najważniejsze problemy 

1. Prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu. 

2. Działalność szarej strefy (rozmontowywanie pojazdów w nieuprawnionych do tego celu 

warsztatach). 

 

 

2.3.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powstają zarówno w gospodarstwach domowych jak i w 

przemyśle. Do odpadów tej grupy należą również transformatory i kondensatory zawierające PCB, 

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, zużyte urządzenia zawierające wolny azbest. 

Szacuje się, że w gospodarstwach domowych w Powiatu kępińskiego powstaje rocznie ok. 8,4 Mg 

zużytych urządzeń. Natomiast w przemyśle powstało w roku 2006 ok. 0,6 Mg zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (2.3.-4.): 

 

Tab. 2.3.-4. Ilość i rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego w 

przemyśle w Powiecie kępińskim w 2006 roku (wg UMWW) 

 

Kod odpadu Nazwa odpadu Mg 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 

12 

0,55 

16 02 15 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 
0,03 

Razem 0,58 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych powinien być zbierany przez jednostki handlowe na 

zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu lub w punktach wskazanych przez organ 

wykonawczy gminy.  

Zebrane odpady kierowane są do zakładów, gdzie następuje ich przetwarzanie. Wyodrębnione z nich 

frakcje przekazywane są następnie do odzysku lub unieszkodliwienia.  

Aktualnie w województwie wielkopolskim zarejestrowanych jest 747 przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego oraz 13 przedsiębiorców 

zajmujących się przetwarzaniem powyższego sprzętu. Wykaz tych przedsiębiorców znajduje się na 

stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: www.gios.gov.pl.  

Zebrane odpady kierowane są do zakładów, gdzie następuje ich przetwarzanie. Wyodrębnione z nich 

frakcje przekazywane są następnie do odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Brak zorganizowanego wtórnego obiegu zużytym sprzętem. 

2. Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa dotycząca gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym oraz brak znajomości wymogów prawnych w tym zakresie. 

 

 

http://www.gios.gov.pl/
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2.3.7. Odpady zawierające azbest 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to 

uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Rozróżnia się następujące typy azbestu: 

chryzotyl (włóknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt (krzemian 

żelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-żelazowy), antofilit (krzemian magnezowy 

zawierający żelazo). 

Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, 

ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zastosowaniami 

azbestu są: 

- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych, 

takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 

10-35% azbestu; 

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, 

przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych. Zawierają one w zależności od 

przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu; 

- wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione, 

- wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu 

hamulców, 

- wyroby tekstylne: sznury i maty, 

- wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe 

uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 

40% azbestu.. 

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty 

azbestowo-cementowe (faliste i płaskie).  

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156 

z 1998 r.). Zgodnie z ustawą w Polsce do 28 września 1998 r. została całkowicie zakończona 

produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest.  

Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 

Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze 

względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach 

ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do 

produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego 

sprowadzanego do diafragmy do elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wyrobów 

azbestowo-kauczukowych. 

 

W roku 2006 w Powiecie kępińskim w trakcie prac rozbiórkowych wytworzono 13,7 Mg odpadów 

zawierających azbest (płyty dachowe azbestowo – cementowe), a w roku 2007: 415 m
2
 powyższych 

płyt. 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Biorąc pod uwagę zagrożenie dla środowiska, odpady zawierające azbest powinny być usuwane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady te unieszkodliwiane 

są przez składowanie. Na terenie Powiatu brak jest składowiska odpadów zawierających azbest, 

natomiast w województwie wielkopolskim do końca 2006 r. funkcjonowało składowisko odpadów 

azbestowych w m. Pasieka (gmina Trzemeszno w pow. gnieźnieńskim) oraz jedna wydzielona kwatera 

na składowisku odpadów w Goraninie. W roku 2007 w Koninie (ZUO Sp. z o.o.) powstała kwatera na 

odpady azbestowe. 
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Najważniejsze problemy 

1. Brak dokładnej inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest. 

2. Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest. 

3. Brak wdrożonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych 

gospodarstw domowych. 

4. Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowi i życia ludzi odpadów 

zawierających azbest. 

 

 

2.3.8. Przeterminowane pestycydy 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z: 

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu, 

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie. 

Szacuje się, że w gospodarstwach domowych Powiatu kępińskiego corocznie powstaje ok. 4,2 Mg 

przeterminowanych i zużytych środków ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy). 

W latach 2004 – 2006 nie zarejestrowano w Powiecie wytworzenia odpadów pestycydowych. 

Natomiast w roku 2006 wytworzono 3,759 Mg opakowań zawierających pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (kod 15 01 10*). 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Obecnie, z uwagi na wysokie ceny preparatów, przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości 

pestycydów. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin, które zgodnie z 

ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 

638) powinny trafić one do producenta lub importera.  

 

Najważniejsze problemy 

- Niska świadomość mieszkańców, którzy często wyrzucają opakowania po pestycydach do 

pojemników na odpady komunalne. 

 

 

2.3.9. Odpady materiałów wybuchowych 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Odpady materiałów wybuchowych powstają w wyniku działalności wojska zarówno w okresie 

minionym jak i działalności prowadzonej obecnie. Powstają one również w policji oraz w 

przedsiębiorstwach produkujących bądź stosujących materiały wybuchowe. Są to m.in. odpady 

amunicji, odpadowe wyroby pirotechniczne oraz inne materiały  

 

Na terenie Powiatu kępińskiego w latach 2004 – 2006 nie wykazano wytwarzania odpadów 

materiałów wybuchowych (wg UMWW). 
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2.3.10. Zużyte opony 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Zużyte opony (kod 16 01 03) powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. 

Źródłem powstawania tego odpadu są też samochody wycofane z eksploatacji. W roku 2006 w 

powiecie kępińskim wytworzono 30,3 Mg zużytych opon.  

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Sieć zbierania zużytych opon obejmuje firmy eksploatujące pojazdy i stacje demontażu. Opony 

pozostawiane są ponadto przez klientów w serwisach po ich wymianie. Tworzeniem kompleksowego 

systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon zajmuje się w Polsce Centrum 

Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Mieszanie zużytych opon z odpadami komunalnymi i unieszkodliwianie ich przez 

składowanie (pomimo prawnego zakazu). 

 

 

2.3.11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i 
infrastruktury budownictwa 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury powstają w budownictwie mieszkalnym jak i 

przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie w dużym rozproszeniu. Odpady budowlane i 

remontowe wytwarzane są także w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań, 

prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych 

kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów komunalnych, podgrupie 

odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwa 

zbierające od mieszkańców odpady mające charakter budowlanych, nadają im kody z grupy 17 

(Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)), stąd brak ich w wykazach dotyczących 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W roku 2006, w Powiecie kępińskim wytworzono 113,0 Mg odpadów budowlanych. 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się wytwórcy tych 

odpadów jakimi są firmy budowlane, remontowe i demontażowe oraz osoby fizyczne prowadzące te 

prace. Odpady tej grupy poddawane są głównie odzyskowi np. do produkcji materiałów budowlanych. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Duże rozproszenie powstających odpadów. 

2. Usuwanie odpadów również na tzw. dzikie wysypiska. 

 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
59 

2.3.12. Komunalne osady ściekowe 

Źródła i ilość powstających odpadów 

W powiecie kępińskim w roku 2006 wytworzono 617,6 Mg osadów ściekowych. 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Wytworzone osady ściekowe, po odwodnieniu, higienizacji i wapnowaniu wykorzystane zostały 

przede wszystkim do nawożenia do nawożenia (550 Mg - 89,1%). Na składowiska skierowano 58,3 

Mg osadów (9,4%), a zmagazynowano na terenie oczyszczalni 9,3 Mg osadów (1,5%). 

 

Najważniejsze problemy 

1. Należy stopniowo rezygnować z wykorzystania nawozowego osadów ściekowych, co wynika 

z założeń gospodarowania odpadami w Polsce (KPGO 2010).  

 

 

2.3.13. Odpady opakowaniowe 

Źródła i ilość powstających odpadów 

Odpady opakowaniowe to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz 

transportowych stosowanych w całym systemie pakowania towarów. Powstają one głównie w 

podmiotach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, jednostkach handlowych, gospodarstwach 

domowych, a także w biurach, szkołach, urzędach i innych miejscach użyteczności publicznej itp. 

 

Tab. 2.3.-6. Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych na obszarze Powiatu kępińskiego w 

roku 2006 (Mg) (wg UMWW) 

 

Kod odpadu Nazwa odpadu Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  184,3 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  
58,9 

15 01 03 Opakowania z drewna  21,5 

15 01 04 Opakowania z metali  5,6 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)  3,759 

Razem 274,059 

 

Sposoby gospodarowania odpadami 

Odpady opakowaniowe zbierane są z reguły selektywnie (do worków lub pojemników). Dane 

dotyczące ilości poddanych odzyskowi/recyklingowi odpadów opakowaniowych podano w rozdz. 

2.1.2. i 2.1.3. 

 

Najważniejsze problemy 

1. Niedostateczny poziom zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych, szczególnie 

powstających w gospodarstwach domowych. 
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3. PROGNOZA ZMIAN 

3.1. Prognoza demograficzna 
Wg prognoz przeprowadzonych przez GUS, w Powiecie kępińskim do roku 2020 przewiduje się 

systematyczny wzrost liczby mieszkańców zamieszkujących tereny miejskie i jednoczesny wzrost 

ilości mieszkańców terenów wiejskich: 

 

Tab. 3.1.-1. Prognoza liczby mieszkańców Powiecie kępińskim na lata 2008 - 2020 (wg GUS)  

 

Wyszczególnienie 2012 2016 2020 

Ludność ogółem, w tym: 57 325 57 720 58 160 

- miasta 15 192 15 216 15 146 

- wieś 42 133 42 504 42 914 

 

 

3.2. Odpady komunalne 

3.2.1. Prognoza dotycząca ilości oraz składu odpadów 

Prognozując zmiany ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych w Powiecie, za planem 

gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008) przyjęto następujące założenia: 

1. Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów; 

2. Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosił będzie 1% rocznie; 

 

W tabeli 3.2.-1. zamieszczono informacje dotyczące szacunkowej masy wytwarzanych odpadów 

komunalnych w Powiecie kępińskim, a na rysunku 3.2.-1. ich szacunkowy skład morfologiczny 

odpadów zmieszanych. 

 

Z punktu widzenia gospodarowania odpadami komunalnymi, istotną frakcją są odpady ulegające 

biodegradacji. Dane dotyczące prognozowanej szacunkowej masy tych odpadów zamieszczono w 

tabeli 3.2.-2. 
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Tab. 3.2.-1. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych w Powiecie kępińskim (tys. Mg) 

 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Odpady zmieszane i zbierane selektywnie 

tereny miejskie 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 

tereny wiejskie 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

Razem 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 14,8 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,8 16,0 

Odpady z ogrodów i parków 

tereny miejskie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

tereny wiejskie 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Razem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Odpady z targowisk 

tereny miejskie 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

tereny wiejskie 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Razem 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 

tereny miejskie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

tereny wiejskie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Razem 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Odpady wielkogabarytowe
1
 

tereny miejskie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

tereny wiejskie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Razem 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Razem odpady komunalne 

(Mg/M, rok) 15,4 15,5 15,7 15,8 16,0 16,3 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,5 

MM 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 

W 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 
1)

 meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektroniczny) 
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Rys. 3.2.-1. Szacunkowy skład morfologiczny odpadów zmieszanych (%) 

 

Tab. 3.2.-2. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

w Powiecie kępińskim (tys. Mg) 

 

L.p. Nazwa 
Rok 

2008 2012 2016 2020 

1. 

Odpady ulegające biodegradacji w 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadach 

komunalnych, w tym: 

6,1 6,4 6,7 7,0 

1.1. 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
3,0 3,1 3,2 3,4 

1.2. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych 0,4 0,4 0,4 0,5 

1.3. Papier i tektura 2,5 2,6 2,8 2,9 

1.4. 
Tekstylia (część ulegająca 

biodegradacji) 
0,01 0,01 0,01 0,01 

1.5. Drewno 0,2 0,2 0,2 0,2 

2. 
Odpady ulegające biodegradacji (z ogrodów i 

parków) – część ulegająca biodegradacji 
0,4 0,4 0,4 0,4 

3. 
Odpady z targowisk (część ulegająca 

biodegradacji) 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Razem 6,6 6,9 7,2 7,5 

 

 

3.2.2. Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym 

W latach 2009 – 2020 należy oczekiwać następujących zmian w gospodarowaniu odpadami: 

1. Rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. 

2. Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie 

m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem w kraju składowisk 

niespełniających warunków środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie 

opłacalności odzysku, co z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów.  

3. Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, w 

tym również w celach energetycznych. 

4. Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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5. Gospodarowanie odpadami w Polsce organizowane będzie w coraz większym stopniu na 

szczeblu ponadgminnym, co wiązać się będzie z budową zakładów zagospodarowania 

odpadów o znaczeniu regionalnym. 

6. Zmniejszać się będzie w kraju ilość eksploatowanych składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i komunalne, na których składowane są odpady komunalnych, ze względu na 

zamykanie składowisk niespełniających wymagań, nieuzyskanie pozwoleń zintegrowanych 

(termin uzyskania pozwoleń minął 30 kwietnia 2007 r.). 

7. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców.  

 

 

3.2.3. Prognozowane zmiany prawne 

Przewidywane zmiany w prawodawstwie polskim w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami KPGO 2010, w Polsce planowane jest 

przeprowadzenie procesu legislacyjnego w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi 

i osadami ściekowymi w następującym zakresie: 

1. Wydania rozporządzeń w sprawie szczegółowego postępowania z niektórymi odpadami 

(upoważnienie fakultatywne zawarte w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) 

2. Zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (w celu transpozycji dyrektywy 

ramowej o odpadach – po przyjęciu nowej dyrektywy). 

3. Zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w kierunku wprowadzenia możliwości 

zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu (od dnia 1 

stycznia 2010 r.) 

4. Wprowadzenia środków dyscyplinujących przedsiębiorców, aby wywiązywali się z 

obowiązku składania zbiorczych zestawień danych. 

5. Wprowadzenie zakazu składowania odpadów palnych oraz biodegradowalnych selektywnie 

zbieranych (od dnia 1 stycznia 2010 r.) 

6. Zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kierunku 

zaostrzenia sankcji za nielegalne składowanie odpadów. 

7. Wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania 

części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z 

odnawialnego źródła energii w celu wsparcia rozwoju termicznego przekształcania odpadów 

(upoważnienie fakultatywne zawarte w art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

 

W projekcie ustawy o odpadach zaproponowano tworzenie struktur ponadgminnych, co ułatwiłoby 

tworzenie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, będących zgodnie z KPGO 2010 

podstawą systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy związek taki nie 

powstanie, jego zadania przejmie marszałek województwa, a kosztami realizacji zadań zostaną 

obciążone poszczególne gminy (proporcjonalnie do ilości mieszkańców). 

 

Ponadto, przewidywane są zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczyć 

będą one m.in. usunięcie z obowiązujących przepisów instytucji referendum gminnego i zapewnienie 

gminom innego sposobu pełnego wpływu na gospodarowanie wytworzonymi na jej terenie odpadami. 

Opłaty za świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami przekazywane będą przez 

właścicieli nieruchomości na konta celowe utworzone przez gminy, z których finansowane będą 

działania związane gospodarką odpadami komunalnymi.  

 

Wprowadzone zmiany wpłyną pozytywne na konkurencyjność w zakresie gospodarki odpadami 

przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów kierowanego do 

odpowiednich instalacji. 
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Przewidywane zmiany w prawodawstwie UE 

Zasadniczymi kwestiami, które będą regulowane nowa ramową dyrektywą w sprawie odpadów, 

będzie bardziej precyzyjne zdefiniowanie pojęcia odpadu oraz działań kwalifikowanych jako odzysk. 

Dyrektywa stworzy podstawę do ustalenia, kiedy odpad przestaje być odpadem, a staje się produktem. 

Spalanie odpadów traktowane będzie prawdopodobnie jako jedna z form odzysku. 

 

 

3.3. Odpady pozostałe 
Prognozowanie ilości odpadów powstających w przemyśle uwzględniać musi bardzo wiele 

czynników, które wynikają z kolei z mało przewidywalnych zjawisk, jakimi są w kolejnych kilkunastu 

latach np. 

1. Poziom rozwoju gospodarczego Polski. 

2. Koniunktura na rynkach zagranicznych. 

3. Polityka Państwa wobec poszczególnych gałęzi produkcji itp. 

4. Zmiany uregulowań prawnych. 

5. Zmiany w technologiach produkcji. 

Analizę prognoz dla poszczególnych grup odpadów przedstawiono w formie tabelarycznej  

(tab. 3.3.-1.) 

 

Tab. 3.3.-1. Prognoza wytwarzania odpadów powstających w przemyśle na terenie Powiatu 

kępińskiego 

 

Prognoza 
Rok 

2012 2016 2020 

Grupa 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności) 

Biorąc pod uwagę planowany wzrost produkcji rolniczej, przy 

jednoczesnym dużym wykorzystaniu odpadów jako paszy w 

hodowli zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz do nawożenia 

w rolnictwie, należy przypuszczać, że ilość wytwarzanych 

odpadów w tej grupie będzie nieznacznie wzrastać. 

7 200,0 7 250,0 7 300,0 

Grupa 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i 

tektury) 

Obserwowany w Polsce wzrost produkcji wyrobów z drewna i 

mebli spowoduje wzrost ilości wytwarzanych odpadów tej 

grupy. 

4 600,0 4 700,0 4 800,0 

Grupa 06 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej) 

W kraju przewiduje się spadek ilości odpadów powstających w 

przemyśle syntezy nieorganicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, 

przyjęto w powiecie stabilizację na poziomie średniej z lat 2003 

-2006 

0,05 0,05 0,05 

Grupa 07 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej) 

Przyjęto kontynuację tendencji wzrostowych w ilości 

wytwarzanych odpadów 
200,0 210,0 220,0 

Grupa 08 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich) 

Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost ilości wytwarzanych 

odpadów w latach 2003 – 2006, przyjęto kontynuację tego 

trendu. 

20,0 22,0 23,0 

Grupa 09 (odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych) 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
65 

Prognoza 
Rok 

2012 2016 2020 

Systematyczny rozwój fotografii cyfrowej powodował będzie 

spadek ilości odpadów (przy początkowym nieznacznym 

wzroście). 

4,0 3,5 3,0 

Grupa 10 (odpady z procesów termicznych) 

Na podstawie obserwowanych tendencji przyjęto dalszy 

nieznaczny spadek masy odpadów 
950,0 930,0 920,0 

Grupa 11 (odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych) 

Biorąc pod uwagę prognozy opracowane na potrzeby krajowego 

planu gospodarki odpadami oraz masę wytwarzanych odpadów 

w Powiecie, przyjęto dalszy wzrost masy wytwarzanych 

odpadów 

620,0 630,0 640,0 

Grupa 12 (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych) 

Na podstawie obserwowanych tendencji przyjęto dalszy 

nieznaczny wzrost masy odpadów 
2 800,0 2 850,0 2 900,0 

Grupa 13 (oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 

i 19) 

Obserwowane tendencje wskazują, że spadać będzie ilość 

możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych, co 

związane jest z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na 

oleje smarowe świeże oraz wydłużeniem czasu ich eksploatacji 

13,0 10,0 8,0 

Grupa 14 (odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 

i 08) 

Obserwując tendencje w ilości wytwarzanych odpadów przyjęto 

stabilizację wytwarzanych odpadów 
0,3 0,3 0,3 

Grupa 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach) 

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonuje się w zakresie 

wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, 

polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu 

na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji 

masy opakowań w systemach pakowania towarów przewiduje 

się lekki spadek masy odpadów opakowaniowych.  

280,0 270,0 260,0 

Grupa 16 (odpady nieujęte w innych grupach) 

Obserwowane tendencje w Powiecie wskazują na nieznaczny, 

wzrost ilości odpadów tej grupy  
62,0 65,0 70,0 

Grupa 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Trwająca, stała tendencja wzrostu w budownictwie powodować 

będzie wzrost ilości wytwarzanych odpadów. 
700,0 750,0 800,0 

Grupa 18 (odpady medyczne i weterynaryjne) 

Biorąc pod uwagę zakładany w Polsce wzrost dostępności usług 

medycznych oraz starzenie się społeczeństwa, wzrastać będzie 

ilość odpadów 

18,0 20,0 22,0 

Grupa 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych) 

Biorąc pod uwagę cele stawiane w Polityce Ekologicznej 

Państwa oraz w krajowym planie gospodarki odpadami 2010 

przyjęto systematyczny wzrost masy odpadów 

620,0 630,0 650,0 

Razem 18 087,4 18 340,9 18 616,4 
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4. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA 2009 - 2020 

4.1. Odpady komunalne 
 

Cele główne: 

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

2. Gospodarowanie odpadami w powiecie w oparciu o ponadgminny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa gm. Kępno. 

3. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

5. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

6. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających 

przepisów prawa. 

 

 

Cele szczegółowe: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców Powiatu do końca roku 2009. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 

wytwarzanych w Powiecie w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki 

odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 

biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych 

w roku 2014. 

 

 

4.2. Odpady z grup 01 - 19 
Cele ogólne dla gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle (do realizacji przez podmioty 

gospodarcze): 

1. W okresie od 2009 r. do 2012 r. przyjmuje się następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2012 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2012 r. 

2. W okresie od 2013 r. do 2020 r. – następujące cele:  

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2020 r., 

 zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2020 r. 

 

Cele szczegółowe dla wybranych grup odpadów podano poniżej (zgodnie z Planem gospodarki 

odpadami dla woj. wielkopolskiego, 2008). Dla części celów brak w powyższym planie celów na lata 

2019 i 2020. 
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4.2.1. Odpady niebezpieczne 

Odpady zawierające PCB 

1. Do 2010 r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez 

kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń 

zawierających PCB. 

2. Do 2019 r. należy dokonać likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 

ppm. 

 

Oleje odpadowe 

1. Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców. 

2. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o szkodliwości olejów, które 

usuwane są do środowiska. 

3. W latach 2009 – 2019 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a 

recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. 

 

Zużyte baterie i akumulatory 

1. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku 

i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania. 

2. W roku 2009 należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu wynikające z ustawy 

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

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

90, poz. 607) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 

2007 Nr 109, poz. 752) wskazane w tabeli 4.2.-1. 

 

Tab. 4.2.-1. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (%) 

 

L.p. 
Rodzaj baterii lub akumulatorów, 

z których powstał odpad 

Poziom 

Odzysk Recykling 

1. Akumulatory kwasowo- 

ołowiowe 

wszystkie 

zgłoszone 

wszystkie 

zebrane 

2. Akumulatory niklowo-kadmowe  

(wielkogabarytowe) 
60 60 

3. Akumulatory niklowo-kadmowe  

(małogabarytowe) 
40 40 

4. Akumulatory niklowo- żelazowe 

oraz inne akumulatory 

elektryczne 

(wielkogabarytowe) 

40 40 

5. Akumulatory niklowo- żelazowe 

oraz inne akumulatory 

elektryczne 

(małogabarytowe) 

20 20 

6. Ogniwa i baterie galwaniczne 

oraz ich części z wyłączeniem 

części ogniw i baterii 

galwanicznych 

20 20 
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W okresie od 2011 do 2019 r. stawia się następujące cele: 

1. Osiąganie poziomów zbierania i wydajności recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych 

baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG), tj.: 

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym 

akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a, 

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% 

do 2016 r.– zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b, 

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii 

i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w 

najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4, 

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii 

i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w 

najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 

unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4, 

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w 

postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.)  – zgodnie z art. 12 ust.4, 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

1. Upowszechnienie obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach 

medycznych i weterynaryjnych, szczególnie o charakterze lekarskich praktyk indywidualnych 

2. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych 

na całym obszarze województwa. 

3. W okresie do 2020 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania 

odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), 

co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

1. Pełna ewidencja danych dotyczacych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz eliminacja 

tzw. szarej strefy ich demontażu. 

2. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej 

skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

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

eksploatacji. 

3. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie do 2019 r.: 

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 

2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % 

masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, 

- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co 

najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku, 

- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy 

pojazdów przyjętych w skali roku. 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie. 

2. Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
69 

3. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i 

unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na 

całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku z powyższym wyznacza się 

następujące cele cząstkowe w okresie do 2019 r.: 

4. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w 

wysokości: 

 dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych 

urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

 poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, 

 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 

ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu; 

 dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

 poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, 

 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 

ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu; 

 dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń 

gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i 

elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 

przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów 

do nadzoru i kontroli: 

 poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu, 

 poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 

ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu; 

 dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części 

składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w 

wysokości 80 % masy tych zużytych lamp. 

2. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 

kg/mieszkańca/rok (13 523,0 Mg w województwie). 

 

Odpady zawierające azbest 

1. W okresie do 2020 r. zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 14 maja 

2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 

 

Przeterminowane pestycydy 

1. W okresie do 2010 r. planuje się likwidację mogilników i magazynów zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin.  

2. W okresie od 2011 r. do 2019 r. planuje się likwidację pestycydowych skażeń terenu 

spowodowanych przez mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowych wód 

podziemnych. 

 

Odpady materiałów wybuchowych 

1. W okresie do 2020 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów 

wybuchowych oraz dostosowanie go do wymagań ochrony środowiska. 
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4.2.2. Odpady pozostałe 

Zużyte opony 

W okresie do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w 

tym osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon zgodnie z tabelą 4.2.-2. 

 

Tab. 4.2.-2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon do roku 2018 

 

L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał odpad 

2010 r. 2018 r. 

% poziomu % poziomu 
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1. Opony 85 15 100 20 

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

1. W okresie do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania 

odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% 

w 2018 r. 

 

Komunalne osady ściekowe 

W perspektywie do 2020 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są 

następujące: 

1. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych. 

2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem 

do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi. 

3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego. 

 

Odpady opakowaniowe 

1. W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny 

rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 4.2.-3. 

 

Tab. 4.2.-3. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018 

 

L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał odpad 

2010 r. 2018 r. 

% poziomu % poziomu 
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1. Opakowania (ogółem) 60 min. 38 60 55-80 

2. Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

- min. 18 - min. 

22,5 

3. Opakowania z aluminium - min. 45 - min. 50 

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

5. Opakowania z papieru i tektury - min. 54 - min. 60 

6. Opakowania ze szkła - min. 49 - min. 60 
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L.p. 
Rodzaj produktu, 

z którego powstał odpad 

2010 r. 2018 r. 

% poziomu % poziomu 

o
d

zy
sk

u
 

re
cy

k
li

n
g

u
 

o
d

zy
sk

u
 

re
cy

k
li

n
g

u
 

7. Opakowania z materiałów 

naturalnych (drewna i tekstyliów) 
- - - - 

8. Opakowania z drewna - min. 15 - min. 15 
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5. KIERUNKI DZIAŁAŃ I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

5.1. Odpady komunalne 

5.1.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 

odpadami. 

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne. 

3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych. 

 

 

5.1.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 
gospodarowania odpadami 

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami (powiatowym i gminnymi).  

3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 

5. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

poziomie gminnym w ramach planów gospodarki odpadami.  

7. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 

8. Wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu 

gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego, których celowość została potwierdzona 

analizą koszty - korzyści. 

9. Monitorowanie wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego 

wskaźników wytwarzania odpadów. 

 

 

5.1.3. Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

1. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne 

elementy gospodarki odpadami oraz dostosowanych do warunków lokalnych. 

2. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008), prowadzenie 

selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), 

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 
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- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane remontowe. 

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 

komunalne. 

3. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w ZZO Kępno technologii 

przekształcania odpadów. 

4. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

5. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne. 

6. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 

kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych 

odpadów, takich jak: 

- kompostownia odpadów organicznych, 

- instalacja fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych). 

7. Gospodarka odpadami w Powiecie kępińskim opierać się będzie na Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów obejmującym swoim zasięgiem działania również gminy spoza 

województwa wielkopolskiego (zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla woj. 

wielkopolskiego, 2008). 

8. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować 

realizację zakładanych celów w zakresie gospodarowania odpadami.  

9. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT. 

10. Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich 

wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń. 

11. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanego do budowy i 

rozbudowy ZZO w Kępnie. 

 

 

5.1.4. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Powiecie kępińskim 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przyjętym Uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r. zaplanowano dla Powiatu 

kępińskiego budowę ZZO Kępno (w miejscowości Olszowa gm. Kępno) obejmującego swoim 

zasięgiem działania obszar wskazany na mapie 5.1.-1.  
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Mapa 5.1.-1.
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 (WPGO, 2008)
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Mapa 5.1.-1. Planowana lokalizacja zakładów zagospodarowania odpadów na terenie woj. 

wielkopolskiego (WPGO, 2008) 
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W celu realizacji postawionych dla Powiatu kępińskiego celów wskazuje się do realizacji następujący 

system gospodarowania odpadami, który obowiązywać będzie na całym obszarze obsługiwanym przez 

ZZO Kępno: 

1. Do czasu wybudowania ZZO Kępno, odpady kierowane będą do zagospodarowania wg zasad 

aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do realizacji celów postawionych w planach 

gospodarki odpadami. 

2. ZZO Kępno, w uzasadnionych przypadkach składać się może z kilku obiektów rozmieszczonych 

w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu. Wynikać to musi jednak z 

przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowywanej koncepcji i/lub studium 

wykonalności zakładu. Gminni uczestnicy – partnerzy – wchodzący w skład ZZO Kępno ustalą 

zasady finansowania w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania ZZO.  

3. Wyposażenie ZZO Kępno oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację 

zakładanych dla województwa wielkopolskiego oraz Powiatu kępińskiego celów w zakresie 

gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT). 

4. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do 

zastosowanych w nim technologii. 

5. Do ZZO Kępno przyjmowane będą odpady również z gmin województwa dolnośląskiego: 

- Międzybórz, Syców, Dziadowa Kłoda, Oleśnica (miasto i gmina wiejska). 

 

Tab. 5.1.-1. Obszary objęte obsługą przez ZZO Kępno  

 

Powiat Gmina Typ gminy Uwagi 

kępiński Baranów W - 

kępiński Bralin W - 

kępiński 

Łęka 

Opatowska 

W 

- 

kępiński Perzów W - 

kępiński Rychtal W - 

kępiński Trzcinica W - 

kępiński Kępno MW - 

ostrzeszowski Doruchów W - 

rawicki Pakosław 

W ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich 

mocy przerobowych instalacji) lub ZZO 

Koźmin – Ostrów Wlkp., albo ZZO Kępno 

rawicki Jutrosin 

MW ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich 

mocy przerobowych instalacji) lub ZZO 

Koźmin – Ostrów, albo ZZO Kępno 
1
Typ gminy: M – gmina miejska, W – gmina wiejska, MW – gmina miejsko – wiejska 
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Instalacje do sortowania odpadów 

Aktualnie, na obszarze na obszarze planowanym do obsługi przez ZZO Kępno brak jest sortowni 

odpadów. 

W planie planu gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008) określono następujące 

niezbędne do uzyskania moce przerobowe sortowni dla ZZO Kępno:  

W latach 2008 – 2011: 40,9 tys. Mg 

W latach 2012 – 2015: 1,9 tys. Mg 

W latach 2016 – 2019: 1,9 tys. Mg 

 

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ZZO Kępno 

Wyliczenia dotyczące masy odpadów ulegających biodegradacji do zagospodarowania innymi 

metodami niż składowanie odniesiono, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami, do roku 

1995. 

W planie planu gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008) określono następujące 

niezbędne do pozyskania moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających 

biodegradacji dla ZZO Kępno:  

W latach 2008 – 2011: 9,1 tys. Mg 

W latach 2012 – 2015: 4,0 tys. Mg 

W latach 2016 – 2019: 1,9 tys. Mg 

 

Stacje przeładunkowe 

Ze względu na to, że zakłady zagospodarowania odpadów obejmują obszary zamieszkałe w promieniu 

większym niż 30 km, przewiduje się w obszarze obsługiwanym przez ZZO Kępno budowę 2 stacji 

przeładunkowych. 

 

Składowiska odpadów 

Zgodnie z wykonanymi bilansami, w obszarze ZZO Kępno do roku 2011 należy zwiększyć pojemność 

składowisk o 181,9 tys. Mg odpadów, a do roku 2015 o kolejne 147,3 tys. Mg. 

 

 

5.1.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska odpadów 

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 

odpadów podano zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008). 

 

Założone cele 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w Powiecie kępińskim w roku 1995, 

zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania 

następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 

- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 

- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 

Realizacja zakładanych celów, wymagać będzie wybudowania dodatkowych instalacji o 

przepustowościach podanych w rozdz. 5.1.5. 

 

System gospodarki odpadami 

1. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia 

kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w 

pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 
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3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na 

pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi 

być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.  

4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk 

powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie 

przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi 

biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu. 

5. Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te 

w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji 

kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na 

biogaz w procesach fermentacji. 

6. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane 

z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa. 

 

 

5.1.7. Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, 
których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest 
nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych 

Plan zamykania składowisk zamieszczono w tabeli 5.1.-2. 
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Tab. 5.1.-2. Harmonogram zamykania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Powiatu kępińskiego  

 

Termin zamknięcia Gmina Miejscowość Właściciel obiektu 

Pojemność (Mg) 

Powierzchnia 

(ha) całkowita 

niewykorzy-

stana 

do dnia 31 grudnia 2009 r. brak 

Lata 2009 – 2011 brak 

Po 2012 roku  

Baranów Donaborów Gmina Baranów 58 320 52 488 2,08 

Bralin 

Nowa Wieś 

Książęca Gmina Bralin 69 440 12 800 3,36 

Kępno Mianowice Miasto i Gmina Kępno 180 000 60 000 7,55 

 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
79 

5.2. Odpady z grup 01 - 19 
Dla odpadów z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań: 

1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w dotyczących wpływu odpadów na 

środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

2. Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu 

oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu 

użytkowania, 

3. Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony 

środowiska. 

4. Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod 

zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). 

5. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami. 

6. Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie. 

7. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w 

szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie 

przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: 

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców, 

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 

oleje odpadowe, baterie, akumulatory), 

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich 

selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Kierunki działań dla wybranych rodzajów odpadów zamieszczono poniżej. 

 

 

5.2.1. Odpady niebezpieczne 

Odpady zawierające PCB  

- sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do końca czerwca 2010 r., 

- unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego 

granicami, 

- monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB, 

- organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie 

podlegają inwentaryzacji. 

 

Oleje odpadowe 

- rozwój systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych, 

- monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności 

odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia 

poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku), 

- kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, 

magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, 

- organizacja systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców, 

- właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych. 
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Zużyte baterie i akumulatory 

- udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i 

akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 

- modernizacja istniejących instalacji do zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów 

pod kątem spełnienia wymagań środowiskowych. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

- monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach 

weterynaryjnych, 

- finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych metodą 

termicznego przekształcania, 

- rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności, 

- modernizacja istniejących instalacji do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych w 

celu spełnienia wymagań środowiskowych. 

 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

- uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

- prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzający pojazdy, 

punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, prowadzący strzępiarki) w zakresie 

przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

- organizacja wtórnego obiegu zużytego sprzętu, 

- promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń, 

- popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu 

przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

 

Odpady zawierające azbest 

- informowanie społeczeństwa dotycząca zagrożenia zdrowia ludzi przy samodzielnym 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

- współpraca powiatowych służb ochrony środowiska ze służbami nadzoru budowlanego w 

zakresie inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony 

środowiska, 

- monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród 

indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest, 

- modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe oraz stosowanie 

innych, dozwolonych metod zagospodarowania odpadów zawierających azbest, 

- wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających 

azbest. 

 

Przeterminowane pestycydy 

- sukcesywna likwidacja istniejących mogilników i przeprowadzenie rekultywacji terenów 

skażonych,  

- prowadzenie monitoringu terenów zanieczyszczonych pestycydami po likwidacji mogilników, 

- termiczne unieszkodliwiania przeterminowanych pestycydów ze zlikwidowanych mogilników 

oraz odpadów pestycydowych z bieżącej produkcji i stosowania w specjalistycznych 

spalarniach w kraju lub za granicą, 
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- przeprowadzenie na terenie województwa prac poszukiwawczych w celu zinwentaryzowania 

nierozpoznanych jeszcze mogilników, 

- wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach 

ochrony roślin. 

 

Odpady materiałów wybuchowych 

- likwidacja nagromadzonych zasobów odpadowej amunicji do roku 2014, 

- kontrola prawidłowości postępowania z odpadami materiałów wybuchowych. 

 

 

5.2.2. Odpady pozostałe 

Zużyte opony 

- wspieranie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych 

opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw, 

- kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów 

zajmujących się wymianą i naprawą opon. 

Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii zagospodarowania zużytych opon: 

- bieżnikowanie i wtórne wykorzystanie, 

- wytwarzanie granulatu gumowego,  

- odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach, elektrowniach lub 

elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.  

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

- rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w 

tym recyklingu tych odpadów, 

- kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami. 

 

Komunalne osady ściekowe 

- uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w 

trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub 

modernizacji oczyszczalni ścieków, 

- wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym w produkcja 

biogazu), 

- uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz z 

odpadami ulegającymi biodegradacji, 

- kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi. 

 

Odpady opakowaniowe 

- wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów bez opakowań, opakowaniach 

wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów, 

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

- kontrola działania i postępowania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji 

odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem, odpadów 

opakowaniowych. 
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5.2.3. Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska 

Odpady zawierające PCB (w przypadku stwierdzenia ich obecności) 

1. Weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać PCB, na podstawie odpowiednich 

badań laboratoryjnych w celu uzyskania informacji o ilości i rodzajach odpadów 

zawierających PCB. 

2. Usuwanie z urządzeń olejów zawierających PCB (dekontaminacja), a w przypadku gdy nie 

jest to uzasadnione, unieszkodliwione tych urządzenia w instalacjach termicznego 

przekształcania odpadów niebezpiecznych. W instalacjach takich unieszkodliwia się również 

oleje zawierające PCB. 

3. Monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB. 

4. Umieszczenie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych 

z dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń zawierających PCB (jako forma zachęty dla 

przedsiębiorców do wcześniejszego usuwania urządzeń zawierających PCB). 

 

 

Odpady zawierające azbest 

1. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej. 

2. Opracowanie powiatowego i gminnych programów suwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

3. Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, zgodnie z Programem usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz Programem 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu woj. wielkopolskiego. 

4. Wybudowanie kwater/składowisk na odpady zawierające azbest oraz stosowanie innych, 

dozwolonych metod zagospodarowania odpadów azbestowych. 

 

 

Odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową 

1. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z 

urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową. 

2. Rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń zawierających powyższe substancje i 

przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich demontażu. Przekazywanie 

wyodrębnionych frakcji do dalszego przetwarzania w specjalistycznych instalacjach. 

 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
83 

6. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ 

W tabeli 6.-1. podano ramowy harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi do roku 2020, natomiast w tabelach 6.-2. – 6.5, podano koszt realizacji poszczególnych 

grup zadań, w rozbiciu na: 

1. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładu zagospodarowania odpadów 

w Kępnie. 

2. Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami. 

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

4. Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 - 19. 

5. Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

 

Tab. 6.-1. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla Powiatu 

kępińskiego 

 

L.p. Rok Zakres Wykonawca 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 

1. 
Działania 

ciągłe 

Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Gminy 

2. 
Działania 

ciągłe 

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z 

uchwalonymi planami gospodarki odpadami 
Gminy 

3. 
Działania 

ciągłe 

Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i 

ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich przekształcania 

Gminy 

4. 
Działania 

ciągłe 

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 

odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku 

surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne 

Samorządy 

5. 
Działania 

ciągłe 

Wydawanie pozwoleń tylko na budowę instalacji 

realizujących założenia planów gospodarki odpadami, 

których celowość została potwierdzona odpowiednią analizą 

Starosta 

6. 
Działania 

ciągłe 

Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy 

finansowaniu zadań ze środków publicznych 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych 

7. 
Działania 

ciągłe 

Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Jednostki 

kontrolne 

8. 
Działania 

ciągłe 

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc 

na ten cel nieprzeznaczonych  

Wójtowie, 

burmistrzowie 

9. 2009 

Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie 

posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie 

decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze 

środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu 

ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – 

Prawo ochrony środowiska) 

Starosta 

10. 2009 

Nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska 

obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z 

terminem wykonywania obowiązku do końca 2009 r. 

Wójtowie, 

burmistrzowie 

11. 2009 
Aktualizacja powiatowego i gminnych planów gospodarki 

odpadami 

Zarząd powiatu, 

wójtowie, 
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L.p. Rok Zakres Wykonawca 

burmistrzowie 

12. 2012 

Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów 

niespełniających wymagań prawnych wg harmonogramu 

pkt. 5.1.4. 

Starosta 

13. co dwa lata 
Sporządzanie sprawozdań z realizacji powiatowego i 

gminnych planów gospodarki odpadami 

Zarząd powiatu, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

14. 2009 – 2020 
Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania 

odpadów 
Przedsiębiorcy 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

1. 
Działania 

ciągłe 

Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych 

promujących właściwe postępowanie z odpadami 

Wszystkie 

szczeble 

administracji przy 

współpracy z 

organizacjami 

odzysku, 

organizacjami 

ekologicznymi, 

mediami 

2. 
Działania 

ciągłe 

Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w 

wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów 

Gminy 

3. 
Działania 

ciągłe 

Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych 

ZZO, 

przedsiębiorcy 

4. 
Działania 

ciągłe 

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z 

uchwalonymi planami gospodarki odpadami 
Gminy 

5. 
Działania 

ciągłe 

Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli 

nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Gminy 

6. 
Działania 

ciągłe 

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych 

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Gminy 

7. 
Działania 

ciągłe 

Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i 

ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich przekształcania 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych, 

gminy, związki 

gmin, wójtowie, 

burmistrzowie 

8. 
Działania 

ciągłe 

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 

odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku 

surowców wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne 

Wszystkie 

szczeble 

samorządowe 

9. 
Działania 

ciągłe 

Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania 

odpadów (tzw. dzikie wysypiska) 
Gminy 

10. 2009 

Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na poziomie 

gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki 

odpadami 

Gminy, związki 

międzygminne 

11. 2009 Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów Gminy, związki 
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L.p. Rok Zakres Wykonawca 

komunalnych 100% mieszkańców Powiatu międzygminne, 

przedsiębiorcy 

12. 2009 – 2020 Budowa ZZO Kępno 
Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 

13. 2009 – 2012 Budowa stacji przeładunkowych 
Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 

14. 2009 – 2020 
Budowa i rozbudowa składowisk odpadów w ramach ZZO 

Kępno 

Gminy, 

przedsiębiorcy 

15. 2009 – 2020 
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

komunalnych 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 

16. 2010 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 25% 

(w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 

1995) 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy, 

operatorzy 

składowisk 

17. 2013 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 50% 

(w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 

1995) 

Operatorzy 

składowisk, 

gminy, ZZO 

18. 2014 
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% 

masy odpadów wytworzonych 

Operatorzy 

składowisk, 

gminy, ZZO 

19. 2020 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 65% 

(w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 

1995) 

Operatorzy 

składowisk, 

gminy, ZZO 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 - 19: 

1. 
Działania 

ciągłe 

Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie 

wytwarzania i gospodarowania odpadami 

Wszystkie 

szczeble 

administracji przy 

współpracy z 

przemysłem 

2. 
Działania 

ciągłe 

Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, 

aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na 

środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po 

zakończeniu użytkowania 

Przedsiębiorcy 

3. 
Działania 

ciągłe 

Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów do wymagań ochrony środowiska 
Przedsiębiorcy 

4. 
Działania 

ciągłe 

Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych 

ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu 

o najlepsze dostępne techniki (BAT) 

Starosta 

5. 
Działania 

ciągłe 

Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z 

odpadami 
Starosta 

6. 
Działania 

ciągłe 

Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów 

poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez 

składowanie 

Przedsiębiorcy 

7. 
Działania 

ciągłe 

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów 

zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów 

niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie 

przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych (gospodarstwa domowe) 

Przedsiębiorcy, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

8. Działania Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania Gminy, 
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L.p. Rok Zakres Wykonawca 

ciągłe odpadów (poza instalacjami do spalania osadów 

ściekowych) 

przedsiębiorcy 

9. 
2009 – 2020 

Budowa instalacji do spalania osadów ściekowych 
Gminy, 

przedsiębiorcy 

10. 
2009 – 2020 Organizacja i budowa punktów zbierania pojazdów i stacji 

demontażu pojazdów 
Przedsiębiorcy 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

1. 
Działanie 

ciągłe 

Promocja działań związanych z przedłużaniem okresu 

użytkowania sprawnych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych 

Przedsiębiorcy, 

starosta, wójtowie, 

burmistrzowie 

2. 
Działanie 

ciągłe 

Popieranie wprowadzania systemów zapewniających 

zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz 

sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Przedsiębiorcy, 

starosta, wójtowie, 

burmistrzowie 

3. 
Działanie 

ciągłe 

Kontrole prac związanych z usuwaniem azbestu oraz 

kontrole budynków 

Służby 

powiatowe, 

nadzór budowlany 

4. 
Działanie 

ciągłe 

Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego postępowania z urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę ozonową 

Przedsiębiorcy, 

starosta, wójtowie, 

burmistrzowie 

5. 
Działanie 

ciągłe 

Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu 

zbierania opakowań po środkach ochrony roślin 

Przedsiębiorcy, 

starosta, wójtowie, 

burmistrzowie 

6. 
Działanie 

ciągłe 

Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami 

materiałów wybuchowych 

Jednostki 

kontrolne 

7. 
Działanie 

ciągłe 

Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych 

podmiotów (wprowadzający pojazdy, punkty zbierania 

pojazdów, stacje demontażu, prowadzący strzępiarki) w 

zakresie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 

Jednostki 

kontrolne 

8. 2009 

Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac 

poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych 

mogilników (na podstawie art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska, aby zapewnić zlikwidowanie w 

terminie do 2010 r. wszystkich mogilników) 

Starosta 

9. 2009 Inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest 

Właściciele 

nieruchomości, 

przedsiębiorcy 

10. 2009 
Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu kępińskiego” 
Starosta 

11. 
do 

30.06.2010r 

Likwidacja urządzeń zawierających PCB (w przypadku ich 

wykazania) 
Przedsiębiorcy 

12. 2009 – 2012 
Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, 

w tym ze źródeł rozproszonych 

Starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

13. 2009 – 2012 

Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania 

małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze 

źródeł rozproszonych 

Przedsiębiorcy, 

gminy 

14. 2009 – 2012 
Rozbudowa systemu zbierania selektywnego 

przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych 

Przedsiębiorcy, 

gminy 

15. 2009 – 2012 

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, 

określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych z terenu Powiatu 

Starosta 



Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu kępińskiego 

 

 
87 

L.p. Rok Zakres Wykonawca 

kępińskiego” 

16. 2009 – 2020 

Budowa składowisk odpadów zawierających azbest oraz 

stosowanie innych, dozwolonych metod zagospodarowania 

odpadów azbestowych 

Przedsiębiorcy 

17. 2009 – 2020 

Weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać 

PCB, na podstawie odpowiednich badań laboratoryjnych w 

celu uzyskania informacji o ilości i rodzajach odpadów 

zawierających PCB 

Przedsiębiorcy 

18. 2009 – 2020 

Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 

Przedsiębiorcy, 

ZZO 

19. 2009 – 2020 

Rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń 

zawierających substancje zubożające atmosferę i 

przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich 

demontażu. 

Przedsiębiorcy, 

ZZO 

20. 2009 – 2020 

Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania 

urządzeń zawierających PCB, które nie podlegają 

inwentaryzacji 

Przedsiębiorcy 
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Tab. 6.-2. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy ZZO Kępno 

 

L.p

. 

Nazwa zadania Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) Źródła 

finansowania ogółem 2008 –

2012 

2013 –

2020 

1. 

Budowa w pełni wyposażonego zakładu 

zagospodarowania odpadów w miejscowości 

Olszowa gm. Kępno  wraz z budową stacji 

przeładunkowej, modernizacją i rekultywacją 

składowisk, zakupem sprzętu do gromadzenia 

odpadów (worki, pojemniki), sprzętu 

specjalistycznego do oczyszczania ulic i 

placów, pojazdów do transportu odpadów itp.  

ZZO, gminy, 

przedsiębiorcy 
2008 – 2020 75 000 56 250 18 750 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

2. 
Prowadzenie selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych  

ZZO, gminy, 

przedsiębiorcy 
2008 – 2020 3 400 2 550 850 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

3. 
Zamykanie i rekultywacja pozostałych 

składowisk 

ZZO, gminy, 

zarządzający 

składowiskiem 

2008 – 2020 17 520 0,0 17 520 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

4. Monitoring składowisk 

ZZO, gminy, 

zarządzający 

składowiskiem 

2008 – 2020 942 380 562 

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

5. Działalność informacyjno – edukacyjna 

Gminy, związek 

gmin, 

przedsiębiorcy, 

organizacje 

pozarządowe, 

Marszałek 

2008 – 2020 900 300 600 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

Razem 97 762 59 480 38 282  
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Tab. 6.-4. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami Powiecie kępińskim w latach 2009 – 2020 -  

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami  

 

L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

1. 

Wzmocnienie kontroli podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
840 280 560 

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

2 

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów 

zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

3. 

Wspieranie wdrażania efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na odzyskiwanie 

energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich 

przekształcania 

Starosta, gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

4. 

Współpraca samorządu terytorialnego z 

organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców 

wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne 

Samorządy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

5. 

Wydawanie pozwoleń tylko na budowę 

instalacji realizujących założenia planów 

gospodarki odpadami, których celowość 

została potwierdzona odpowiednią analizą 

Starosta 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

6. 

Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska 

przy finansowaniu zadań ze środków 

publicznych 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych 

Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

7. 

Kontrola podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Jednostki 

kontrolne 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

8. 

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 

odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych  

Wójtowie, 

burmistrzowie  

Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

9. 

Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych 

odpadami, nie posiadających statusu 

składowiska odpadów i wydanie decyzji 

zobowiązujących podmiot korzystający ze 

środowiska do sporządzenia i przedłożenia 

przeglądu ekologicznego (90rt. 241 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska) 

Starosta 2009 20 20  

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

10. 

Nałożenie na podmioty korzystające ze 

środowiska obowiązku przywrócenia 

środowiska do stanu właściwego, z terminem 

wykonywania obowiązku do końca 2009 r. 

Starosta 2009 W ramach działalności własnej 

11. 
Aktualizacja powiatowego i gminnych planów 

gospodarki odpadami 

Zarząd powiatu, 

wójtowie, 

burmistrzowie  

2009, 2012 100 50 50 

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

12. 

Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk 

odpadów niespełniających wymagań 

prawnych wg harmonogramu pkt. 5.1.4. 

Starosta 2009 W ramach działalności własnej 

13. 

Sporządzanie sprawozdań z realizacji 

powiatowego i gminnych planów gospodarki 

odpadami 

zarząd powiatu, 

wójtowie, 

burmistrzowie  

2009 -  

2020 
100 50 50 

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

14. 
Modernizacja i budowa instalacji do 

zagospodarowania odpadów  
Przedsiębiorcy 2009 – 2020 b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

Razem 1 060 400 660  
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Tab. 6.-4. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami Powiecie kępińskim w latach 2009 – 2020 -  

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym koszt realizacji zadań dla ZZO) 

 

L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

1. 

Prowadzenie działań edukacyjno – 

informacyjnych promujących właściwe 

postępowanie z odpadami 

Wszystkie 

szczeble 

administracji 

przy współpracy 

z organizacjami 

odzysku, 

organizacjami 

ekologicznymi, 

mediami 

Działania 

ciągłe 
900 300 600 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

2 

Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń 

zawartych w wydanych zezwoleniach 

podmiotom prowadzącym działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

3. 
Prowadzenie selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych 

ZZO, 

przedsiębiorcy 

Działania 

ciągłe 
3 400 2 550 850 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

4. 

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów 

zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki 

odpadami 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

5. 

Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez 

właścicieli nieruchomości z podmiotami 

prowadzącymi działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

6. 

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w 

wydanych zezwoleniach podmiotom 

prowadzącym działalność w zakresie 

Gminy 
Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

7. 

Wspieranie wdrażania efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na odzyskiwanie 

energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego i biochemicznego ich 

przekształcania 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych, 

gminy, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

8. 

Współpraca samorządu terytorialnego z 

organizacjami odzysku i przemysłem w celu 

stymulowania rozwoju rynku surowców 

wtórnych i produktów zawierających surowce 

wtórne 

Wszystkie 

szczeble 

samorządowe 

Działania 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

9. 
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego 

składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska) 
Gminy 

Działania 

ciągłe 
200 100 100 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

10. 

Opracowanie programów rozwoju 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na poziomie 

gminnym/międzygminnym w ramach planów 

gospodarki odpadami 

Gminy 2009 
w ramach planów gospodarki 

odpadami 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

11. 
Tworzenie regionalnych systemów gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2009 – 2012 100 100  

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

12. 

Objęcie zorganizowanym systemem 

odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców powiatu 

Gminy, 

przedsiębiorcy 
2009 500 500  

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

13. 

Budowa w pełni wyposażonego zakładu 

zagospodarowania odpadów w miejscowości 

Olszowa gm. Kępno , zgodnie z zakresem 

podanym w tabeli 6.2. 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2009 – 2020 75 000 56 250 18 750 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

14. 
Zamykanie i rekultywacja pozostałych 

składowisk 

ZZO, gminy, 

zarządzający 

składowiskiem 

2009 – 2020 17 520 0,0 17 520 

Środki własne, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

15. 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie o 25% (w stosunku do 

ilości tych odpadów wytwarzanych w 

województwie wielkopolskim w roku 1995) 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2010 W ramach pkt. 3, 13 

16. 
Zmniejszenie masy składowanych odpadów 

do max. 85% 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2014 W ramach pkt. 1-15 

17. 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie o 50% (w stosunku do 

ilości tych odpadów wytwarzanych w 

województwie wielkopolskim w roku 1995) 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2013 W ramach pkt. 3, 13 

18. 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie o 65% (w stosunku do 

ilości tych odpadów wytwarzanych w 

województwie wielkopolskim w roku 1995) 

Gminy, ZZO, 

przedsiębiorcy 
2020 W ramach pkt. 3, 13 

19. Monitoring składowisk 

ZZO, gminy, 

zarządzający 

składowiskiem 

2009 – 2020 942 380 562 

Środki własne, 

fundusze ochrony 

środowiska 

Razem 121 324 63 410 57 914  
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Tab. 6.-5. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego w latach 2009 – 2020 -  

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 – 19 

 

L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

1. 

Wspieranie działań informacyjno – 

edukacyjnych w zakresie wytwarzania i 

gospodarowania odpadami 

Wszystkie 

szczeble 

administracji 

przy współpracy 

z przemysłem 

Działania 

ciągłe 
30 10 20 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

2. 

Projektowanie nowych procesów i wyrobów w 

taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu 

oddziaływały one na środowisko w fazie 

produkcji, użytkowania i po zakończeniu 

użytkowania 

Przedsiębiorcy 
Działania 

ciągłe 
bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska, 

kredyty 

3. 

Dostosowanie instalacji do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów do wymagań 

ochrony środowiska 

Przedsiębiorcy 
Działania 

ciągłe 
bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska, 

kredyty 

4. 

Wspieranie wdrażania proekologicznych i 

efektywnych ekonomicznie metod 

zagospodarowania odpadów w oparciu o 

najlepsze dostępne techniki (BAT) 

Starosta 
Działania 

ciągłe 
15 5 10 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

5. 
Wzmacnianie kontroli prawidłowego 

postępowania z odpadami 
Starosta 

Działania 

ciągłe 

W ramach działalności własnej 

 

6. 

Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych 

odpadów poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie 

Przedsiębiorcy 
Działania 

ciągłe 
bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska, 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

kredyty 

7. 

Organizacja nowych i rozwój istniejących 

systemów zbierania odpadów, w tym w 

szczególności odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych (małe i średnie 

przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych (gospodarstwa 

domowe) 

Przedsiębiorcy, 

wójtowie, 

burmistrzowie  

Działania 

ciągłe 
150 50 100 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

8. 

Modernizacja i budowa instalacji do 

zagospodarowania odpadów (poza 

instalacjami do spalania osadów ściekowych) 

Gminy, 

przedsiębiorcy 

Działania 

ciągłe 
b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

9. 
Budowa instalacji do spalania osadów 

ściekowych 

Gminy, 

przedsiębiorcy 
2009 – 2020 12 000 12 000  

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

10 
Organizacja i budowa punktów zbierania 

pojazdów i stacji demontażu pojazdów 
Przedsiębiorcy 2009 – 2020 3 000 1 500 1 500 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

Razem 15 195 13 565 1 630  
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Tab. 6.-6. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego na lata 2009 – 2020 -  

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

 

L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

1. 

Promocja działań związanych z przedłużaniem 

okresu użytkowania sprawnych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych 

Przedsiębiorcy, 

starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie  

Działanie 

ciągłe 
30 10 20 

Fundusze ochrony 

środowiska, 

fundusze UE 

2. 

Popieranie wprowadzania systemów 

zapewniających zorganizowanie wtórnego 

obiegu przestarzałych lecz sprawnych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Przedsiębiorcy, 

starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

Działanie 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

3. 
Kontrole prac związanych z usuwaniem 

azbestu oraz kontrole budynków 

Służby 

powiatowe, 

nadzór 

budowlany 

Działanie 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

4. 

Prowadzenie akcji informacyjno – 

edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

postępowania z urządzeniami zawierającymi 

substancje zubożające warstwę ozonową 

Przedsiębiorcy, 

starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

Działanie 

ciągłe 
30 10 20 

Fundusze ochrony 

środowiska, 

fundusze UE 

5. 

Wspieranie inicjatyw zmierzających do 

rozbudowy systemu zbierania opakowań po 

środkach ochrony roślin 

Przedsiębiorcy, 

starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie 

Działanie 

ciągłe 
30 10 20 

Fundusze ochrony 

środowiska, 

fundusze UE 

6. 
Kontrola prawidłowości postępowania z 

odpadami materiałów wybuchowych 

Jednostki 

kontrolne 

Działanie 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 

7. 

Prowadzenie cyklicznych kontroli 

poszczególnych podmiotów (wprowadzający 

pojazdy, punkty zbierania pojazdów, stacje 

demontażu, prowadzący strzępiarki) w 

zakresie przestrzegania przepisów o 

recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 

Jednostki 

kontrolne 

Działanie 

ciągłe 
W ramach działalności własnej 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

8. 

Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi 

prac poszukiwawczych ewentualnie 

niezinwentaryzowanych mogilników (na 

podstawie art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska, aby zapewnić 

zlikwidowanie w terminie do 2010 r. 

wszystkich mogilników) 

Starosta 2009 15 15  
Fundusze ochrony 

środowiska 

9. 
Inwentaryzacja budynków i urządzeń 

zawierających azbest 

Właściciele 

nieruchomości, 

przedsiębiorcy 

2009 20 20  

Fundusze ochrony 

środowiska, środki 

własne 

10. 

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Powiatu 

kępińskiego” 

Starosta 2009 15 15  

Fundusze ochrony 

środowiska, 

fundusze UE 

11. Likwidacja urządzeń zawierających PCB Przedsiębiorcy 
do 

30.06.2010r 
bd bd  

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

12. 
Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów 

odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych 

Starosta, 

wójtowie, 

burmistrzowie  

2009 – 2012 
W ramach działań związanych z selektywną zbiórką 

odpadów, patrz tab. 6.-5. 

13. 

Udoskonalenie i rozwinięcie systemu 

zbierania małogabarytowych zużytych baterii i 

akumulatorów ze źródeł rozproszonych 

Przedsiębiorcy, 

gminy 
2009 – 2012 

W ramach działań związanych z selektywną zbiórką 

odpadów, patrz tab. 6.-5. 

14. 

Rozbudowa systemu zbierania selektywnego 

przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 

domowych 

Przedsiębiorcy, 

gminy 
2009 – 2012 

W ramach działań związanych z selektywną zbiórką 

odpadów, patrz tab. 6.-5. 

15. 

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania 

azbestem, określonych w „Programie 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych z terenu Powiatu 

kępińskiego” 

Starosta 2009 – 2020 

Koszty zostaną określone w remach 

opracowania „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu Powiatu kępińskiego” 

Środki własne 

właścicieli 

obiektów, 

Fundusze ochrony 

środowiska, 
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L.p. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Okres 

realizacji 

Koszty (tys. zł) 
Źródła 

finansowania ogółem 
2009 – 

2012 

2013 – 

2020 

fundusze UE 

16. 

Budowa składowisk odpadów zawierających 

azbest oraz stosowanie innych, dozwolonych 

metod zagospodarowania odpadów 

azbestowych 

Przedsiębiorcy 2009 – 2020 

Koszty zostaną określone w remach 

opracowania „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu Powiatu kępińskiego” 

Środki własne 

właścicieli 

obiektów, 

Fundusze ochrony 

środowiska, 

fundusze UE 

17. 

Weryfikacja danych o urządzeniach mogących 

zawierać PCB, na podstawie odpowiednich 

badań laboratoryjnych w celu uzyskania 

informacji o ilości i rodzajach odpadów 

zawierających PCB 

Przedsiębiorcy 2009 – 2020 bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

18. 

Rozbudowa infrastruktury technicznej w 

zakresie zbierania i przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Przedsiębiorcy, 

ZZO 
2009 – 2020 bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

19. 

Rozwój systemu selektywnego zbierania 

urządzeń zawierających substancje zubożające 

atmosferę i przekazywanie go do 

odpowiednich zakładów celem ich demontażu. 

Przedsiębiorcy, 

ZZO 
2009 – 2020 

W ramach działań związanych z selektywną zbiórką 

odpadów, patrz tab. 6.-5. 

20. 

Organizacja systemu gromadzenia i 

unieszkodliwiania urządzeń zawierających 

PCB, które nie podlegają inwentaryzacji 

Przedsiębiorcy 2009 – 2020 bd bd bd 

Środki własne 

przedsiębiorstw, 

fundusze UE, 

fundusze ochrony 

środowiska 

Razem 135 80 55  
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7. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie danych z 

następujących źródeł informacji: 

1. Dane Starostwa. 

2. Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym Wojewódzki system 

odpadowy (informacje podstawowe) (UMWL) 

3. Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). 

5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 

6. Ankietyzacja gmin. 

W tabeli 7.1. podano podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami. 

Wartości docelowe wskaźników dla poszczególnych lat podano w rozdz. 4. 

 

Tab. 7.-1. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wskaźniki ogólne 

1. Masa odpadów wytworzonych - ogółem tys. Mg 

2. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu 

organicznego) 
% 

3. Odsetek masy wytworzonych odpadów poddanych recyklingowi organicznemu % 

4. Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształceniu 

z odzyskiem energii 
% 

5. Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na 

powierzchni ziemi 
% 

6. Odsetek wytworzonych odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami 

biologicznymi 
% 

7. Odsetek wytworzonych odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami 

termicznymi 
% 

8. Odsetek wytworzonych odpadów poddanych składowaniu bez przetworzenia % 

9. Wartość PKB mld zł 

10. Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami % 

11. Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów w zakresie gospodarki 

odpadami, na które złożono odwołania 
% 

12. Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na 

które złożono odwołania 
% 

13. Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów w zakresie gospodarki 

odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym.  
% 

14. Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, 

utrzymanych w postępowaniu odwoławczym. 
% 

15. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 

gospodarki odpadami – ogółem 
mln zł 

16. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 

gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej  
mln zł 

17. Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie 

gospodarki odpadami. 
mln zł 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

18. Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami. szt. 

19. Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami szt. 

20. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami szt. 

21. Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w 

przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami. 
szt. 

Odpady komunalne 

1. Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych 
% 

2. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem  tys. Mg 

3. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie tys. Mg 

4. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne tys. Mg 

5. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych 

przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 
% 

6. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych 

przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 
% 

7. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych 

przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 
% 

8. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 

komunalne, składowanych bez przetwarzania 
% 

9. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 

recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 
% 

10. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 

recyklingowi organicznego 
% 

11. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 

termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)  
% 

12. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 

unieszkodliwieniu (poza składowaniem)  
% 

13. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 

składowaniu 
% 

14. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowiskach odpadów 
tys. Mg 

15. Odsetek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych 

na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r. 
% 

16. Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych kg/mieszkań

ca, rok 

17. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady 

komunalne – ogółem 
szt. 

18. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady 

komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 
szt. 

19. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są 

składowane odpady komunalne – ogółem  
tys. Mg 

20. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są 

składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 
tys. Mg 

21. Liczba instalacji do zagospodarowania odpadów  szt. 

22. Liczba instalacji do biologiczno- mechanicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych 
szt. 

23. Moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów tys. Mg 

24. Moce przerobowe instalacji do biologiczno – mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych.  
tys. Mg 
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

25. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych  szt. 

26. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych tys. Mg 

Odpady niebezpieczne 

1. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 

2. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych 

recyklingowi 
% 

3. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych 

termicznemu przekształceniu 
% 

4. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych unieszkodliwionych 

przez składowanie 
% 

5. Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych unieszkodliwionych 

metodami innymi niż przez składowanie 
% 

6. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 

7. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 

poddanych recyklingowi. 
% 

8. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 

poddanych termicznemu przekształceniu  
% 

9. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 

składowanych bez przetworzenia  
% 

10. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB tys. Mg 

11. Poziom odzysku olejów odpadowych % 

12. Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych % 

13. Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów Mg 

14. Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów Mg 

15. Masa zebranych baterii i akumulatorów małogabarytowych tys. Mg 

16. Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg 

dyrektywy) 
% 

17. Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg 

dyrektywy) 
% 

18. Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy) % 

19. Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do 

usunięcia i unieszkodliwienia  
tys. Mg 

20. Liczba zinwentaryzowanych mogilników do likwidacji szt. 

21. Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym szt. 

22. Szacunkowa masa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do 

likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach 
tys. Mg 

23. Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego tys. Mg 

24. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ogółem tys. Mg 

25. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 

domowych 
tys. Mg 

26. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw 

domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca 

kg/mieszkań

ca 

27. Poziom odzysku zużytego sprzętu
 

% 

28. Poziom recyklingu zużytych lamp wyładowczych % 

29. Poziom odzysku zużytego sprzętu z grup 1 i 10 % 

30. Poziom recyklingu zużytego sprzętu z grup 1 i 10 % 
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31. Poziom odzysku zużytego sprzętu z grup 3 i 4 % 

32. Poziom recyklingu zużytego sprzętu z grup 3 i 4 % 

33. Poziom odzysku zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 % 

34. Poziom recyklingu zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 % 

35. Liczba stacji demontażu pojazdów szt. 

36. Liczba punktów zbierania pojazdów  szt. 

37. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji tys. Mg 

38. Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
% 

39. Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
% 

Komunalne osady ściekowe 

1. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych tys. Mg 

2. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych 

przetwarzaniu metodami biologicznymi 
% 

3. Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych 

przetwarzaniu metodami termicznymi 
% 

4. Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 

wykorzystywanych w rolnictwie 
% 

5. Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 

wykorzystywanych w innych zastosowaniach 
 

6. Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwianych 

przez składowanie bez przetworzenia na składowiskach odpadów 
% 

Odpady opakowaniowe 

1. Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

2. Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

3. Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

4. Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

5. Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

6. Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

7. Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg 

8. Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych ogółem  % 

9. Poziom recyklingu dla odpadów opakowaniowych ogółem % 

10. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła % 

11. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych % 

12. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury % 

13. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali % 

14. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium % 

15. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna % 
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9. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA 
ŚRODOWISKO 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego 

została opracowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 

2008r.).  
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarowania odpadami na terenie Powiatu oraz 

proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski 

odniesiono do stanu środowiska i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Planu. 

 

Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego zgodny jest z krajowym 

planem gospodarki odpadami 2010 uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 233 z dnia 29 

grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946), Planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego 

(Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.) oraz odpowiada aktualnie obowiązującym 

wymaganiom stawianym planom gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim w: 

1. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 

z późn. zm.). 

2. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). 

 

Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej mierze dane z wojewódzkiej bazy 

danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS 

i WIOŚ.  

 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.). 

 

Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013 

- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2007. 

 

Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na: 

- odpady komunalne, 

- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),  

- odpady niebezpieczne. 

 

Szacuje się, że w Powiecie kępińskim powstaje rocznie ok. 15,2 tys. Mg odpadów komunalnych. W 

odpadach dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji (21%), papier i tektura (18%), a także 

tworzywa sztuczne (14%). 

Odpady komunalne na terenie Powiatu zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. 

Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie. W latach 2005 – 2007 zanotowano 

sukcesywny wzrost ilości zbieranych odpadów. Mimo to jednak w roku 2007, w stosunku do 

szacowanej ilości wytwarzanych odpadów, zebrano jedynie 67% masy odpadów. Część masy 

wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji mieszkańcy wykorzystują we własnym zakresie 

np. kompostując je na terenie posesji (odpady z pielęgnacji ogrodów przydomowych, odpady 

kuchenne), spalając w piecach lub do karmienia zwierząt domowych.  

Odpady zbierane selektywnie stanowiły w analizowanych latach mniej niż 3% zbieranych odpadów. 

Na terenie Powiatu kępińskiego nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych, a odpady zbierane 

selektywnie kierowane są do odzysku lub recyklingu poza jego obszar. W latach 2005 - 2007 

skierowano do odzysku/recyklingu odpowiednio 200,5 Mg, 291,1 Mg i 267,5 Mg odpadów mających 
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wartość materiałową (papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne). W stosunku do ilości odpadów 

wytwarzanych stanowiło to odpowiednio 1,4%, 1,9% i 1,8%. 

Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie przez 

składowanie. W analizowanych latach, w stosunku do ilości odpadów zebranych składowaniu 

poddano następująca ilość odpadów: 

W roku 2005: 97,7% 

W roku 2006: 97,0% 

W roku 2007: 97,5% 

Odpady zbierane na terenie gmin powiatu kępińskiego składowane są głównie na składowisku w 

Mianowicach (80% składowanych odpadów). 

W Powiecie znajdują się trzy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o wolnej 

pojemności ok. 125,3 tys. Mg odpadów i powierzchni 13,0 ha. 

 

W latach 2004 -  2006 podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wytwarzały rocznie ok. 18,0 tys. Mg 

odpadów. Najwięcej, bowiem ok. 40%  wytwarzano odpadów z grupy 02 (Odpady z rolnictwa, 

sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 

żywności) oraz 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 

papieru i tektury). W masie wytworzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowiły w roku 2004 - 

0,8%, w 2005 – 4,06% a w roku 2006 – 0,4% wszystkich odpadów z sektora przemysłowego. 

Odzyskowi poddaje się około połowy odpadów wytwarzanych. Natomiast odzysk odpadów 

niebezpiecznych realizowany jest w niewielkim stopniu. 

 

W latach 2009 – 2020 prognozuje się: 

- Wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, odpadów 

niebezpiecznych, odpadów powstających w rolnictwie i przy produkcji mebli, odpadów z 

produkcji i stosowania produktów chemicznych, odpadów budowlanych, medycznych i 

weterynaryjnych, osadów ściekowych oraz odpadów nieujętych w innych grupach. 

- Spadek ilości odpadów z procesów termicznych, odpadów olejowych, odpadów 

opakowaniowych. 

 

Do najważniejszych problemów funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami w projekcie 

planu zaliczono: 

 

1. Odpady komunalne zbierane są głownie w formie odpadów zmieszanych (w roku 2007 – 

97,5% zebranych odpadów). 

2. Stan obsługi mieszkańców Powiatu kępińskiego w zakresie odbioru wytworzonych przez nich 

odpadów jest niedostateczny, bowiem zebrano ok. 67,3% szacowanej ilości odpadów 

wytworzonych. Najmniej odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej zebrano w gminach: 

Perzów (21%), Bralin (38%) i Rychtal (53%). W gminie Łęka Opatowska wykazano 

natomiast więcej zebranych odpadów niż wynika to z szacunków.  

3. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, 

deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. 

4. Pomimo tego, że odnotowano wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów, to nadal zbiera 

się ich niewiele (w roku 2007 – 1,8% odpadów wytworzonych). Odpady niebezpieczne typu 

zbierane były jedynie w Kępnie. 

5. Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu kępińskiego unieszkodliwiane są wyłącznie 

przez składowanie. W roku 2007 składowano 97,4% odpadów zebranych.  

6. Na terenie Powiatu brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

7. W gminach Baranów, Łęce Opatowskiej oraz Rychtal brak jest Zarządzenia wójta w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

8. Na terenie Powiatu istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie 

wysypiska). Są one jednaj najczęściej na bieżąco likwidowane. 
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Pozostałe odpady (grupy 01 – 19) 

1. Często nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sektorze małych przedsiębiorstw, co 

przejawia się np. porzucaniem odpadów w miejscach nielegalnego składowania. 

2. Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania 

odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku 

dokonywania sprawozdawczości). 

3. Mieszanie zużytych opon z odpadami komunalnymi i unieszkodliwianie ich przez 

składowanie (pomimo prawnego zakazu). 

4. Wykorzystanie osadów ściekowych do celów nawozowych, co w najbliższych latach będzie w 

Polsce ograniczane. W związku z tym należy poszukać możliwości ich innego 

zagospodarowania. 

 

Odpady niebezpieczne 

- Problemy z zagospodarowaniem stwarzają małe ilości odpadów olejowych, powstających w 

dużym rozproszeniu, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie mało 

opłacalna.  

- Brak w Powiecie kępińskim (poza Kępnem) systemu zbiórki odpadów olejowych od małych i 

indywidualnych wytwórców, baterii, odpadów medycznych pochodzenia komunalnego i 

innych odpadów niebezpiecznych. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób 

niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. 

- Brak powszechnie prowadzonej ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach 

medycznych i weterynaryjnych (głownie w małych lub indywidualnych praktykach). 

- Prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu. 

- Działalność szarej strefy (rozmontowywanie pojazdów w nieuprawnionych do tego celu 

warsztatach). 

- Brak pełnych danych dotyczących ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

- Brak zorganizowanego wtórnego obiegu zużytym sprzętem. 

- Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa dotycząca gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym oraz brak znajomości wymogów prawnych w tym zakresie. 

- Brak dokładnej inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest. 

- Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest. 

- Brak wdrożonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych 

gospodarstw domowych. 

- Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowi i życia ludzi odpadów 

zawierających azbest. 

- Niska świadomość mieszkańców, którzy często wyrzucają opakowania po pestycydach do 

pojemników na odpady komunalne. 

 

 

Wskazane w projekcie aktualizacji planu gospodarki odpadami cele oraz kierunki działań wpływać 

będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku: 

1. Zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów mających wartość materiałową i użytkową 

(opakowania, surowce inne niż opakowaniowe, gruz budowlany) oraz recyklingu 

organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych) 

poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach i instalacjach fermentacji 

odpadów. 

2. Ograniczania masy odpadów składowanych.  

3. Wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie 

frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie 

rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla 

środowiska).  

4. Stosowania technologii spełniających kryteria BAT. 
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Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w żaden sposób nie będą prowadzić do transgranicznych 

oddziaływań emisji zanieczyszczeń. 

 

Realizacja Planu wpłynie na zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko 

gospodarowania odpadami w wyniku: 

1. Intensywnej edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu 

minimalizację wytwarzanych odpadów. 

2. Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów 

(stosowanie technologii spełniających kryteria BAT). 

3. Wykorzystania frakcji organicznych odpadów do produkcji kompostu (nawożenie, 

rekultywacja) lub/i biogazu. 

4. Wykorzystania frakcji palnych odpadów do produkcji paliwa. 

5. Zbiórki selektywnej i wysegregowania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w 

odpowiednich instalacjach. 

6. Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające 

wartość materiałową, niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji. 

7. Minimalizacji emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowiska poprzez ograniczanie 

ilości składowanych odpadów. 

8. Likwidacji tzw. dzikich wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają 

nowe. 

 

Proponowane w projekcie planu technologie zagospodarowania odpadów będą miały pozytywny 

wpływ na środowisko m.in. poprzez: 

1. Zmniejszenie emisji ze składowisk, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie ilości 

składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Zmniejszenie spalania paliw w elektrowniach lub elektrociepłowniach. 

3. Zwiększenie wykorzystania nawozowego przetworzonych odpadów ulegających 

biodegradacji, co zmniejszy ilość stosowanych odpadów sztucznych. 

 

Oszacowano, że koszt realizacji Projektu planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego 

wyniesie: 

 

Tab. 1. Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tys. zł) 

 

Wyszczególnienie ogółem 2008 – 2012 2013 – 2020 

Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami 1 060 400 660 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi  
121 324 63 410 57 914 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z 

sektora przemysłowego 
15 195 13 565 1 630 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi 
135 80 55 

Razem  137 714 77 455 60 259 

 


