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1. Wprowadzenie  

Celem opracowania jest informacja z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za 
lata 2009-2010.  
 
Obowiązek wykonania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami 
został nałożony na organ wykonawczy powiatu w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tekst jednolity z dnia 14 września 2010 roku Dz. U. Nr 185 poz. 1243). 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010”, 
przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). 
 
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat 
kalendarzowych (według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy) 
zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia                   
30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego, został przyjęty Uchwałą                             
Nr XX/141/2005 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  24 lutego  2005 r. 
 
Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami, odpowiada treści przyjętego planu. Oznacza to, że w sprawozdaniu z realizacji 
planu gospodarki przedstawiono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie 
lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte                 
w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki 
odpadami. 

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki 
odpadami odnosi się do zmian, które na terenie powiatu zaszły od 01 stycznia 2009 r. do             
31 grudnia 2010 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:  
1) stanu gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010, w tym: 

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 
d) istniejące systemy zbierania odpadów, 
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów, 
f) stan formalno-prawny instalacji do zagospodarowania odpadów, 

2) stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji                           
w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 

na składowiska odpadów, 
e) sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów                         

i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których 
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona              
z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami;    

3) ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 
4) ocena stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami 

oraz ocena zmian w gospodarce odpadami. 
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Dane potrzebne do opracowania sprawozdania z powiatowego planu gospodarki odpadami 
uzyskano po analizie sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, 
wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami                  
o ich wydanie, wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania 
odpadami, roczników statystycznych, rocznych sprawozdań z działalności wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, raportów o stanie środowiska 
wydawanych przez organy inspekcji ochrony środowiska oraz informacji ze Starostwa 
Powiatowego w Opolu. 
 
Sprawozdanie za lata 2009-2010 zostało opracowane przez firmę ALBEKO w Opolu                 
we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.  
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2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami.  
 

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych 

Tabela nr 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu gmin Powiatu Opolskiego i zagospodarowanych*. 

kod Rodzaj odpadu 

Odpady odebrane1) Odpady zebrane2) Odzysk Unieszkodliwienie 
Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacze

-nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 01 Opakowania  
z papieru i tektury 377,900 378,250 - - R1, R14, 

R15 360,520 339,640 D5 17,000 14,730 

15 01 02 
Opakowania  
z tworzyw 
sztucznych 

260,265 361,847 - - R1, R15 232,660 321,041 D5 28,275 30,776 

15 01 03 

Opakowania  
z materiałów 
naturalnych 
(drewno i tekstylia) 

13,520 11,890 - - 

 
R15 13,520 11,890 - - - 

15 01 04 Opakowania  
z metali (aluminium) 19,992 15,944 0,002 0,003 R15, 

R14 13,014 15,947 D5 6,980 - 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 322,405 283,273 - - R15, 

R14 242,105 216,668 D5 62,800 48,125 

15 01 07 Opakowania  
ze szkła 210,990 169,992 - - R1 R14, 

R15 203,990 165,715 D5 7,000 4,270 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

0,414 0,300 1,117 0,180 R15 0,414 0,300 D10 1,117 0,180 

Suma 15: 1 205,486 1 221,496 1,119 0,183 - 1 066,223 1 071,201 - 123,172 98,081 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 06 01* 
16 06 02 * 

Baterie                                
i akumulatory 
niklowo-kadmowe 

0,015 0,005 0,206 0,023 R14 0,221 0,028 - - - 

Suma 16: 0,015 0,005 0,206 0,023 R14 0,221 0,028 - - - 
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kod Rodzaj odpadu 

Odpady odebrane1) Odpady zebrane2) Odzysk Unieszkodliwienie 
Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacze

-nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne 
18 01 08*    
 i 18 01 09 

Leki cytotoksyczne                      
i cytostatyczne 0,170 0,107 0,038 0,080 - - - D10 0,038 0,080 

Suma 18: 0,170 0,107 0,038 0,080 - - - D10 0,038 0,080 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 08 
Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

135,310 123,770 - - R1 135,310 123,770 - - - 

20 01 10 Odzież 13,520 11,890 - - R15 13,520 11,890 - - - 

20 01 21* 

Lampy 
fluorescencyjne 
i inne zawierające 
rtęć 

0,006 0,003 0,053 0,058 R14, 
R15 0,018 0,017 D10 0,041 0,044 

20 01 33* 
20 01 34 

Baterie                            
i akumulatory - 0,080 0,420 0,187 R14 0,420 0,267 - - - 

20 01 35* 
20 01 36 

Zużyty sprzęt 
elektryczny 
 i elektroniczny 

42,060 35,500 13,035 13,230 R14, 
R15 48,135 38,030 D5 0,300 0,350 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 1 026,150 781,470 - - R1 916,150 681,470 D10 110,000 100,000 

20 02 03 
Inne odpady nie 
ulegające 
biodegradacji 

52,300 57,840 - - - - - D5 52,300 57,840 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

28 812,940 26 939,927 - - R15 1 891,430 1 903,850 D5 26 921,510 25 036,077 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 768,670 627,140 - - R15 486,840 501,900 D1, D5 271,710 110,040 

Suma 20: 30 850,956 28 577,620 13,508 13,475 R1, R14, 
R15 3 491,823 3 261,194 - 27 355,861 25 304,351 

SUMA OGÓŁEM: 32 324,958 30 070,035 78,003 82,444  
 4 695,489 4 479,756 

 - 27 697,928 
 25 603,412 

1) – odpady odebrane z nieruchomości, bez względu na to, czy zostały zebrane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny, 
2) – odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktów zbierania. 
Źródło: Informacje pozyskane z gmin z terenu Powiatu Opolskiego   
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Podsumowanie: 
Na podstawie przedstawionych w tabeli nr 1 danych można zauważyć, iż ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gmin Powiatu 
Opolskiego w 2010 r. zmalała w stosunku do 2009 r. o ok. 6,97%, natomiast ilość odpadów komunalnych zebranych w 2010 r. wzrosła                    
w stosunku do 2009 r. o ok. 5,69%. 
Ponadto zauważalny jest spadek ogólnej ilości odpadów, pochodzących z terenu gmin i przekazanych do odzysku (w 2010 r. - spadek                      
w stosunku do 2009 r. o ok. 4,59%) oraz widoczny spadek ilości odpadów komunalnych poddanych procesowi unieszkodliwiania (w 2010 r. - 
spadek w stosunku do 2009 r. o ok. 7,56%). 
 

Tabela nr 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych                                         
na terenie Powiatu Opolskiego. 

kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Odpady zawierające PCB 

W Wojewódzkiej Bazie Odpadowej nie występują wytwarzane odpady zawierające PCB 

Oleje odpadowe 

13 01 10* Oleje hydrauliczne 
zawierające PCB  

9,04 
 

6,68 
 

0,93 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 02 04* 

Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe  
i smarowe zawierające 
związki 
chlorowcoorganiczne 

1,82 
 
 
 
 
 

0,03 
 
 
 
 
 

0,16 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. 

13 02 05* 

Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe  
i smarowe nie 
zawierające związków 
chlorowcoorgani-
cznych 

16,31 
 
 
 
 
 
 

14,81 
 
 
 
 
 
 

5,60 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

13 02 06* 

Syntetyczne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe 
i smarowe 

0,85 
 
 
 

0,07 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe  
i smarowe 

33,21 
 
 

28,73 
 
 

0,95 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 02 05* 

Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe 
i smarowe nie 
zawierające związków 
chlorowcoorgani-
cznych 

16,31 
 
 
 
 
 
 

14,81 
 
 
 
 
 
 

5,60 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 03 07* 

Mineralne oleje 
i ciecze stosowane 
jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła nie 
zawierające związków 

chlorowcoorgani-
cznych 

6,43 
 
 
 
 
 
 

7,42 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 03 10* 

Inne oleje i ciecze 
stosowane jako 
elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

b.d. 
 
 
 

0,12 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 05 02* Benzyna b.d. 3,85 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 05 07* 
Zaolejona woda 
z odwadniania olejów  
w separatorach 

b.d. 10,00 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 05 08* 

Mieszanina odpadów 
z piaskowników  
i z odwadniania olejów 
w separatorach 

5,00 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

13 07 01* Olej opałowy i olej 
napędowy 

b.d. 
 

2,33 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

13 08 99* Inne nie wymienione 
odpady 

1,85 
 

1,45 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 90,82 
 

90,30 
 

13,24 
 

 b.d. b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. 

Zużyte baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

11,18 
 

7,90 
 

2,37 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 06 02* Baterie i akumulatory 
niklowo-kadmowe 

0,9 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 06 04 
Baterie alkaliczne  
(z wyłączeniem  
16 06 03) 

0,03 
 
 

0,014 
 
 

0,003 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 06 05 Inne baterie  
i akumulatory 

1,084 
 

0,912 
 

0,348 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma 16: 13,194 
 

8,826 
 

2,721 
  b.d. b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. 

Odpady zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne 
zawierające azbest 

b.d. 
 

0,1 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 06 04 
Materiały izolacyjne 
inne niż wymienione  
w 17 06 01 i 17 06 03 

10,78 
 
 

277,36 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. D5 
 
 

45,00 
 
 

58,50 
 
 

b.d. 
 
 

Suma ogółem: 10,78 
 

277,46 
 

b.d.  b.d. b.d. b.d.  45,00 
 

58,50 
 

b.d. 
 

Przeterminowane środki ochrony roślin 

W Wojewódzkiej Bazie Odpadowej nie występują wytwarzane przeterminowane środki ochrony roślin 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

16 02 11* 
Zużyte urządzenia 
zawierające freony, 
HCFC, HFC 

b.d. 
 

b.d. b.d. R15 
 
 

0,929 
 
 

0,83 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne 
elementy (1) inne 
niż wymienione  
w 16 02 09  
do 16 02 12 

0,080 
 
 
 
 
 
 

0,080 
 
 
 
 
 
 

0,007 
 
 
 
 
 
 

R15 
 
 
 
 
 
 

3,33 
 
 
 
 
 
 

2,338 
 
 
 
 
 
 

17,257 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. 

16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione  
w 16 02 09  
do 16 02 13 

0,035 
 
 
 

b.d. b.d. 
 

R15 
 
 
 

10,748 
 
 
 

1,756 
 
 
 

1,000 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 02 16 

Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione  
w 16 02 15 

0,010 
 
 
 

b.d. b.d. R14 
R15 

 
 

1,057 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 0,125 
 

0,080 
 

0,007 
  16,064 

 
4,924 

 
18,257 

 
 b.d. b.d. b.d. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

W Wojewódzkiej Bazie Odpadowej nie występują wytwarzane pojazdy wycofane z eksploatacji 

Odpady medyczne 

18 01 02* 

Części ciała i organy 
oraz pojemniki na krew 
i konserwanty służące 
do jej przechowywania 
(z wyłączeniem 
18 01 03) 

0,005 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

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 

17,602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 01 06* 

Chemikalia, w tym 
odczynniki chemiczne, 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

b.d. 
 
 
 
 

0,024 
 
 
 
 

0,036 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 01 08* Leki cytotoksyczne 
i cytostatyczne 

b.d. 
 

0,079 
 

0,244 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 01 09 
Leki inne niż 
wymienione  
w 18 01 08 

0,0015 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 01 10* Odpady amalgamatu 
dentystycznego 

b.d. b.d. 0,001 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 01 82* 
Pozostałości 
z żywienia pacjentów 
oddziałów zakaźnych 

2,906 
 
 

2,582 
 
 

1,629 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 20,514 
 

20,527 
 

21,629 
 

 
 

b.d. b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Odpady weterynaryjne 

18 02 02* 

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 

0,008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

18 02 08 
Leki inne  
niż wymienione  
w 18 02 07 

0,025 
 
 

0,250 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 0,033 
 

0,271 
 

b.d. 
 

 b.d. b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. 

Odpady materiałów wybuchowych 

W Wojewódzkiej Bazie Odpadowej nie występują wytwarzane odpady materiałów wybuchowych 

Zużyte opony 

16 01 03 Zużyte opony 30,555 
 

23,360 
 

3,010 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 30,555 
 

23,360 
 

3,010 
 

 b.d. b.d. b.d.  b.d. b.d. b.d. 

Odpady opakowaniowe 

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury 

425,144 
 

292,454 
 

111,315 
 

R1 
 

1,900 
 

2,660 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

92,478 
 

128,358 
 

61,708 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] Oznacze-
nie 

procesu 

Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

15 01 03 Opakowania z drewna 38,010 
 

24,370 
 

11,160 
 

R1 
 

b.d. 
 

0,800 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 04 Opakowania z metali 17,358 
 

21,554 
 

0,772 
 

R4 
 

2,300 
 

1,600 
 0,700 b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

b.d. 0,190 
 0,020 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

b.d. 0,40 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 07 Opakowania ze szkła 71,860 
 

92,765 
 

14,510 
 

R5 
 

18 407,600 
 

24 221,300 
 

22 057,600 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 09 Opakowania  
z tekstyliów 

b.d. 
 

0,001 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych 
lub nimi 
zanieczyszczone 

7,355 
 
 
 
 
 

7,741 
 
 
 
 
 

0,577 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

15 01 11* 

Opakowania z metali 
zawierające 
niebezpieczne 
porowate elementy 
wzmocnienia 

0,083 
 
 
 
 

0,087 
 
 
 
 

0,012 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem: 652,288 
 

567,92 
 

200,074 
 

 
 

18 411,800 
 24 226,360 22 058,300 

 
 
 

b.d. b.d. b.d. 

ŁĄCZNA SUMA:  818,309 
 

988,744 
 

240,681 
 

 
 

18 427,864 
 

24 231,284 
 

22 076,557 
 

 
 

45,000 
 

58,500 
 

b.d. 
 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
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Tabela nr 3. Ilości  i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie 
sprawozdawczym. 

 

kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

17 01 01 

Odpady betonu  
oraz gruz 
betonowy 
z rozbiórek 
i remontów 

1 333,540 
 
 
 
 

400,420 
 
 
 
 

33,200 
 
 
 
 

R14 
 
 
 
 

630,200 
 
 
 
 

482,100 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 

D5 
 
 
 
 

298,700 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 

17 01 02 Gruz ceglany 61,380 
 

60,600 
 

b.d. 
 

R14 
 

59,300 
 

149,300 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 01 07 

Zmieszane 
odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia 
inne 
niż wymienione 
w 17 01 06 

412,840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

513,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 
 

R14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 02 01 Drewno 4,000 
 

3,100 
 

b.d. R1 
 

4,000 
 

3,100 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 02 02 Szkło 0,420 
 

0,500 
 

b.d. R14 
 

3,400 
 

9,600 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 02 03 Tworzywa 
sztuczne 

b.d. 
 

152,500 
 

0,690 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 03 80 Odpadowa 
papa 

0,403 
 

2,840 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. D5 
 

0,800 
 

b.d. b.d. 

17 04 01 Miedź, brąz, 
mosiądz 

0,665 
 

2,372 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

17 04 02 Aluminium 5,166 
 

6,219 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 04 05 Żelazo i stal 636,262 
 

854,656 
 

216,590 
 

R4, R14 
 

15 254,800 
 

9 268,200 
 

3 354,500 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 04 07 Mieszaniny 
metali 

50,900 
 

258,400 
 

12,300 
 

R4, R14 
 

1,900 
 

5,100 
 

1,000 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 04 11 
Kable inne 
niż wymienione  
w 17 04 10 

391,146 
 
 

287,402 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 05 04 

Gleba i ziemia, 
w tym kamienie, 
inne 
niż wymienione 
w 17 05 03 

b.d. 1,200 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. D5 
 
 
 
 

293,000 
 
 
 
 

b.d. b.d. 

17 06 01* 

Materiały 
izolacyjne 
zawierające 
azbest 

b.d. 
 

0,100 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

17 06 04 

Materiały 
izolacyjne inne 
niż wymienione 
w 17 06 01 
i 17 06 03 

100,780 
 
 
 
 

277,360 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. D5 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 

58,500 

b.d. 

17 08 02 

Materiały 
konstrukcyjne 
zawierające 
gips inne 
niż wymienione  
w 17 08 01 

b.d. 
 
 
 
 
 

5,500 
 
 
 
 
 

29,300 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. D5 
 
 
 
 
 

29,100 
 
 
 
 
 

183,400 
 
 
 
 
 

b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

17 09 04 

Zmieszane 
odpady 
z budowy, 
remontów 
 i demontażu 
inne 
niż wymienio-ne  
w 17 09 01,  
17 09 02 
i 17 09 03 

216,580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

406,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Suma ogółem 3 214,082 
 

2 915,593 
 

292,080 
  16 203,600 

 
10 397,000 

 
3 355,500 

  666,600 
 

251,900 
 

b.d. 
 

Komunalne osady ściekowe 

19 08 05 
Ustabilizowane 
komunalne 
osady ściekowe 

1 937,500 
 
 

3 457,900 
 
 

673,000 
 
 

R14 
 
 

60,000 
 
 

26,600 
 
 

b.d. 
 
 

D5 
 
 

245,000 
 
 

400,000 
 
 

b.d. 
 
 

Suma ogółem 
1 937,500 

 
 

3 457,900 
 
 

673,000 
 
 

 
 

60,000 
 
 

26,600 
 
 

b.d. 
 
 

 
 

245,000 
 
 

400,000 
 
 

b.d. 
 
 

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 

02 

Odpady 
z rolnictwa, 
sadownictwa, 
upraw 
hydroponik-
cznych, 
rybołówstwa, 
leśnictwa, 
łowiectwa 
oraz 
przetwórstwa 
żywności 

12 222,216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 690,623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272,179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

03 

Odpady 
z przetwórstwa 
drewna 
oraz z produkcji 
płyt i mebli, 
masy 
celulozowej, 
papieru  
i tektury 

12 456,543 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 986,554 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 161,19 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1, R14, 
R10 

 
 
 
 
 
 
 

5 215,89 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 155,297 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,200 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 

06 

Odpady  
z produkcji, 
przygotowania, 
obrotu  
i stosowania 
produktów 
przemysłu 
chemii 
nieorganicznej 

0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

07 

Odpady 
z produkcji, 
przygotowania, 
obrotu  
i stosowania 
produktów 
przemysłu 
chemii 
organicznej 

240,060 
 
 
 
 
 
 
 
 

271,576 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

08 

Odpady 
z produkcji, 
przygotowania, 
obrotu  
i stosowania 
powłok 
ochronnych 
(farb, lakierów, 
emalii 
ceramicznych), 
kitu, klejów, 
szczeliw i farb 
drukarskich 

34,467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

09 

Odpady z 
przemysłu 
fotograficznego 
i usług 
fotograficznych 

3,112 
 
 
 
 

1,817 
 
 
 
 

0,726 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

10 
Odpady 
z procesów 
termicznych 

393 607,965 
 
 

355 435,650 
 
 

19 671,467 
 
 

R5, R14 
 
 

123 248,920 
 
 

106 930,140 
 
 

5 131,700 
 
 

D10 
 
 

b.d. 
 
 

2 013,000 
 
 

b.d. 
 
 

11 

Odpady 
z chemicznej 
obróbki 
i powlekania 
powierzchni 
metali 
oraz innych 
materiałów  
i z procesów 
hydrometalurgii 
metali 
nieżelaznych 

b.d. b.d. 193,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

12 

Odpady 
z kształtowania 
oraz fizycznej 
i mechanicznej 
obróbki 
powierzchni 
metali 
i tworzyw 
sztucznych 

16 654,071 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 964,482 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 075,453 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 661,100 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 245,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 921,900 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 

14 

Odpady 
z rozpuszczalni-
ków 
organicznych, 
chłodziw 
i propelentów 
z wyłączeniem 
grupy  
07 i 08 

1,908 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,620 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,425 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

16 

Odpady 
nie ujęte  
w innych 
grupach 

0,7 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

19 

Odpady 
z instalacji 
i urządzeń 
służących 
zagospodarowa
niu odpadów, 
z oczyszczalni 
ścieków 
oraz z 
uzdatniania 
wody pitnej 
i wody do celów 
przemysłowych 

48,085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395,414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226,594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4, R14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

717,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 790,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
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kod Rodzaj odpadu 

Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie 

Masa [Mg] 
Oznacze-

nie 
procesu 

Masa [Mg] Oznacze
-nie  Masa [Mg] 

2008 2009 2010  2008 2009 2010 procesu 2008 2009 2010 

Suma ogółem 435 269,200 384 265,800 29 614,100  
 141 211,010 120 048,737 15 885,800   2 013,000  

Łącznie suma  440 420,782 390 639,293 30 579,180  
 157 474,610 130 472,337 19 241,300   2 664,900  

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
 

Tabela nr 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie Powiatu Opolskiego. 

Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Odpady komunalne 

20 01 01 Papier i tektura 0,400 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,400 b.d. b.d. 
20 01 02 Szkło 2,300 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 2,300 b.d. b.d. 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne 
i inne odpady zawierające 
rtęć 

0,030 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,030 
 
 

b.d. b.d. 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

9,100 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 9,100 
 

b.d. b.d. 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym 
kamienie 

156,000 
 

156,200 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 156,000 156,200 
 

b.d. 

20 02 03 Inne odpady nie 
ulegające biodegradacji 

186,200 
 

192,100 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 186,200 192,100 
 

b.d. 

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

6 106,500 
 

4 774,542 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 6 106,500 
 
 

4 774,542 
 
 

b.d. 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia 
ulic 
i placów 

28,400 
 
 

12,400 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 28,400 
 
 

12,400 
 
 

b.d. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

20 03 04 

Szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych 
służących 
do gromadzenia 
nieczystości 

33,900 
 
 
 
 

6,800 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 33,900 
 
 
 
 

6,800 
 
 
 
 

b.d. 

20 03 06 Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 

b.d. 
 

10,300 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
 

10,300 
 

b.d. 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

52,200 
 

87,230 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 52,200 87,230 b.d. 

20 03 99 
Odpady komunalne nie 
wymienione w innych 
podgrupach 

0,300 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. b.d. 0,300 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. 

Suma ogółem 6 575,330 5 239,572  6 575,330 5 239,572  

Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym 

Oleje odpadowe 

13 01 05* 
Emulsje olejowe 
nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

21,000 
 
 

b.d. 
 
 

27,680 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. 21,000 
 
 

b.d. 
 
 

27,680 
 
 

13 01 10* 

Mineralne oleje 
hydrauliczne 
nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

47,125 
 
 
 

24,284 
 
 
 

58,923 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 
 
 

47,125 
 
 
 

24,284 
 
 
 

58,923 
 
 
 

13 01 11* Syntetyczne oleje 
hydrauliczne 

b.d. b.d. 1,400 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,400 
 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 3,704 1,460 11,490 b.d. b.d. b.d. 3,704 1,460 11,490 

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

101,976 
 
 
 

68,649 
 
 
 

57,436 
 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. 101,976 
 
 
 

68,649 
 
 
 

57,436 
 
 

13 02 06* 
Syntetyczne oleje 
silnikowe, przekładniowe 
i smarowe 

b.d. 
 
 

10,785 
 
 

2,000 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
 
 

10,785 
 
 

2,000 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

552,826 
 

998,277 
 

720,198 
 

b.d. b.d. b.d. 552,826 998,277 720,198 

13 03 07* 

Mineralne oleje i ciecze 
stosowane jako 
elektroizolatory 
oraz nośniki ciepła 
nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

26,402 
 
 
 
 
 

6,590 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. 26,402 
 
 
 
 
 

6,590 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

13 03 10* 

Inne oleje i ciecze 
stosowane jako 
elektroizolatory 
oraz nośniki ciepła 

0,400 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

1,134 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 
 
 

0,400 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

1,134 
 
 
 

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków 
morskich 

b.d. 113,370 
 
 

236,790 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 113,370 
 
 

236,790 
 
 

13 05 02* Szlamy z odwadniania 
olejów w separatorach 

b.d. 1,950 
 
 

25,623 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 1,950 
 
 

25,623 
 
 

13 05 03* Szlamy z kolektorów b.d. b.d. 0,110 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,110 

13 05 06* 
Olej z odwadniania 
olejów 
w separatorach 

83,203 
 
 

544,661 
 
 

1 969,366 
 
 

b.d. b.d. b.d. 83,203 
 
 

544,661 
 
 

1 969,366 
 
 

13 05 07* 
Zaolejona woda 
z odwadniania olejów 
w separatorach 

16,900 
 
 

16,720 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. 16,900 
 
 

16,720 
 
 

b.d. 
 
 

13 07 01* Olej opałowy i olej 
napędowy 

0,200 
 

b.d. 
 

5,330 
 

b.d. b.d. b.d. 0,200 
 

b.d. 
 

5,330 
 

13 07 03* Inne paliwa (włącznie 
z mieszaninami) 

0,290 
 
 

13,080 
 
 

26,500 
 
 

b.d. b.d. b.d. 0,290 
 
 

13,080 
 
 

26,500 
 
 

16 07 08* Odpady zawierające ropę 
naftową lub jej produkty 

1 302,460 
 
 

1 464,650 
 
 

4 128,293 
 
 

b.d. b.d. b.d. 1 302,460 
 
 

1 464,650 
 
 

4 128,293 
 
 

16 07 09* Odpady zawierające inne 
substancje niebezpieczne 

78,040 
 

87,120 
 

73,280 
 

b.d. b.d. b.d. 78,040 
 

87,120 
 

73,280 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

19 08 10* 

Tłuszcze i mieszaniny 
olejów z separacji 
olej/woda 
Inne niż wymienione 
w 19 08 09 

154,286 
 
 
 
 

80,460 
 
 
 
 

25,880 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 154,286 
 
 
 
 

80,460 
 
 
 
 

25,880 
 
 
 
 

Suma ogółem 2 388,812 3 432,056 7 138,643  2 388,812 3 432,056 7 138,643 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

16 02 11* 
Zużyte urządzenia 
zawierające freony, 
HCFC, HFC 

0,929 
 
 

0,830 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. 
 

b.d. b.d. 0,929 
 
 

0,830 
 
 

b.d. 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy 
(1) inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

4,417 
 
 
 
 

0,338 
 
 
 
 

22,873 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 4,417 
 
 
 
 

0,338 
 
 
 
 

22,873 
 
 
 
 

16 02 14 
Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13 

12,886 
 
 

1,756 
 
 

3,000 
 
 

b.d. b.d. b.d. 12,886 
 
 

1,756 
 
 

3,000 
 
 

16 02 16 

Elementy usunięte 
z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione 
w 16 02 15 

0,040 
 
 
 

b.d. b.d. 1,017 
 
 
 

b.d. b.d. 1,057 
 
 
 

b.d. b.d. 

Suma ogółem 18,272 2,924 25,873 1,017  19,289 2,924 25,873 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

16 01 04* 
Zużyte lub nie nadające 
się do użytkowania 
pojazdy 

101,980 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 101,980 
 
 

b.d. b.d. 

16 01 06 

Zużyte lub nie nadające 
się do użytkowania 
pojazdy nie zawierające 
cieczy i innych 

39,485 

 
b.d. 

 
b.d. 

 
b.d. 

 
b.d. 

 
b.d. 39,485 

 
b.d. 

 
b.d. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
niebezpiecznych 
elementów  

Suma ogółem 141,465  141,465  

Odpady opakowaniowe 

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury 

2,360 
 

2,170 
 

0,010 
 

b.d. 0,500 
 

b.d. 2,360 
 

2,670 
 

0,010 
 

15 01 03 Opakowania z drewna b.d. 1,300 b.d. b.d. 0,800 b.d. b.d. 2,100 b.d. 
15 01 04 Opakowania z metali 2,300 1,600 0,700 b.d. b.d. b.d. 2,300 1,600 0,700 
15 01 07 Opakowania ze szkła 18 407,600 24 221,300 22 057,600 b.d. b.d. b.d. 18 407,600 24 221,300 22 057,600 

Suma ogółem 18 412,260 24 226,370 22 058,310  1,300  18 412,260 24 227,670 22 058,310 

Odpady pozostałe 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek 
i remontów 

926,400 
 
 

489,600 
 
 

b.d. 
 

2,500 
 
 

2,500 
 
 

b.d. 928,900 
 
 

492,100 
 
 

b.d. 

17 01 02 Gruz ceglany 59,300 149,300 b.d. b.d. b.d. b.d. 59,300 149,300 b.d. 

17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione 
w 17 01 06 

34,300 
 
 
 
 
 
 

0,500 
 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 
 
 
 

b.d. 34,300 
 
 
 
 
 
 

72,500 
 
 
 
 
 
 

b.d. 

17 02 01 Drewno b.d. b.d. b.d. 4,000 3,100 b.d. 4,000 b.d. b.d. 
17 02 02 Szkło 3,400 9,600 b.d. b.d. b.d. b.d. 3,400 9,600 b.d. 
17 03 80 Odpadowa papa 0,800 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,800 b.d. b.d. 
17 04 05 Żelazo i stal 15 248,700 9 262,300 3 353,000 6,100 5,900 1,500 15 254,800 9 268,200 3 354,500 
17 04 07 Mieszaniny metali 0,200 0,700 1,000 1,700 b.d. b.d. 1,900 0,700 1,000 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

17 04 11 
Kable inne 
niż wymienione 
w 17 04 10 

387,929 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 387,929 
 
 

b.d. b.d. 

17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne 
niż wymienione 
w 17 05 03 

293,000 
 
 
 

5,100 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 293,000 
 
 
 

5,100 
 
 
 

b.d. 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne 
niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 

45,000 
 
 

58,500 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 45,000 
 
 

58,500 
 
 

b.d. 

17 08 02 

Materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne 
niż wymienione 
w 17 08 01 

29,100 
 
 
 

183,400 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 29,100 
 
 
 

183,400 
 
 
 

b.d. 

17 09 04 

Zmieszane odpady 
z budowy, remontów 
i demontażu inne 
niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03 

217,100 
 
 
 
 
 

406,900 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 217,100 
 
 
 
 
 

406,900 
 
 
 
 
 

b.d. 

Suma ogółem 17 245,229 10 565,900 3 354,000 14,300 83,500 1,500 17 259,529 10 649,400 3 355,500 

Komunalne osady ściekowe 

19 08 05 
Ustabilizowane 
komunalne osady 
ściekowe 

305,000 
 
 

402,600 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 305,000 
 
 

402,600 
 
 

b.d. 
 
 

Suma ogółem 305,000 402,600  305,000 402,600  

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 

02 01 03 Odpadowa masa 
roślinna  

1 015,300 
 

b.d. b.d. b.d. 
 

b.d. b.d. 1 015,300 
 

b.d. b.d. 
 

02 02 02 Odpadowa tkanka 
zwierzęca 

b.d. b.d. b.d. 19,500 
 

b.d. b.d. 19,500 
 

b.d. b.d. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

02 02 03 

Surowce i produkty 
nie nadające się do 
spożycia 
i przetwórstwa 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. 21,000 
 
 
 

b.d. b.d. 21,000 
 
 
 

b.d. b.d. 

02 03 04 

Surowce i produkty 
nie nadające się do 
spożycia 
i przetwórstwa 

b.d. b.d. 38,200 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 38,200 
 
 
 

03 01 01 Odpady kory i korka b.d. 500,000 b.d. 43,300 b.d. b.d. 43,300 500,000 b.d. 

03 01 05 

Trociny, wióry, ścinki, 
drewno, płyta wiórowa 
i fornir inne niż 
wymienione w 03 01 04 

3 921,990 
 
 
 

7 839,097 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

173,100 
 
 
 

56,200 
 
 
 

42,200 
 
 
 

4 095,090 
 
 
 

7 895,297 
 
 
 

42,200 
 
 
 

03 03 01 Odpady z kory i drewna b.d. b.d. b.d. 1,000 b.d. b.d. 1,000 b.d. b.d. 

03 03 10 

Odpady z włókna, szlamy 
z włókien, wypełniaczy 
i powłok pochodzące 
z mechanicznej separacji 

1 074,500 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1 074,500 
 
 
 

b.d. b.d. 

05 01 03* Osady z dna zbiorników  1 143,870 665,020 355,550 b.d. b.d. b.d. 1 143,870 665,020 355,550 

05 01 06* 
Zaolejone osady 
z konserwacji instalacji 
lub urządzeń  

b.d. 
 
 

11,600 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
 
 

11,600 
 
 

b.d. 
 
 

05 01 09* 

Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

270,976 
 
 
 

360,735 
 
 
 

129,360 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 270,976 
 
 
 

360,735 
 
 
 

129,360 
 
 
 

10 01 01 

Żużle, popioły 
paleniskowe 
i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych 
w 10 01 04) 

56 015,200 
 
 
 
 
 

94 114,720 
 
 
 
 
 

109 018,560 
 
 
 
 
 

93 128,660 
 
 
 
 
 

48 706,360 
 
 
 
 
 

b.d. 
 
 
 
 
 

149 143,860 
 
 
 
 
 

142 821,080 
 
 
 
 
 

109 018,560 
 
 
 
 
 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 658,990 2 076,180 15,000 22 818,040 40 235,380 b.d. 23 477,030 42 311,560 15,000 

10 01 05 
Stałe odpady 
z wapniowych metod 
odsiarczania gazów 

439,720 
 
 

10 076,500 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 439,720 
 
 

10 076,500 
 
 

b.d. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
odlotowych 

10 01 13* 

Popioły lotne 
z emulgowanych 
węglowodorów 
stosowanych jako paliwo 

228,700 
 
 
 

47,400 
 
 
 

0,800 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 228,700 
 
 
 

47,400 
 
 
 

0,800 
 
 
 

10 01 21 

Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków 
inne niż wymienione 
w 10 01 20 

b.d. 
 
 
 

2 013,000 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
 

2 013,000 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

10 01 81 Mikrosfery z popiołów 
lotnych 

50,700 
 

145,160 
 

105,680 
 

b.d. b.d. b.d. 50,700 145,160 105,680 

10 09 03 Żużle odlewnicze b.d. b.d. b.d. b.d. 285,000 b.d. b.d. 285,000 b.d. 

10 12 08 

Wybrakowane wyroby 
ceramiczne, cegły, kafle 
i ceramika budowlana 
(po przeróbce termicznej) 

167,100 
 
 
 

11,200 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 167,100 
 
 
 

11,200 
 
 
 

b.d. 

10 13 82 Wybrakowane wyroby 7 856,700 7 478,900 5 115,400 b.d. b.d. b.d. 7 856,700 7 478,900 5 115,400 

12 01 01 
Odpady z toczenia 
i piłowania żelaza 
oraz jego stopów 

12 658,500 
 
 

8 240,200 
 
 

6 919,600 
 
 

b.d. b.d. b.d. 12 658,500 
 
 

8 240,200 
 
 

6 919,600 
 
 

12 010 3 
Odpady z toczenia 
i piłowania metali 
nieżelaznych 

b.d. 
 
 

1,800 
 
 

0,300 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
 
 

1,800 
 
 

0,300 
 
 

12 01 07* 

Odpadowe oleje 
mineralne z obróbki 
metali nie zawierające 
chlorowców 
(z wyłączeniem emulsji) 

7,840 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 7,840 
 
 
 
 

b.d. b.d. 

12 01 09* 

Odpadowe emulsje  
i roztwory z obróbki 
metali nie zawierające 
chlorowców 

b.d. b.d. 
 
 

8,240 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 8,240 
 
 
 

12 01 10* 

Odpadowe emulsje 
 i roztwory z obróbki 
metali nie zawierające 
chlorowców 

b.d. 
 
 
 

5,520 
 
 
 

b.d. 
 
 
 

b.d. b.d. 
 
 

b.d. b.d. 
 
 
 

5,520 
 
 
 

b.d. 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
12 01 13 Odpady spawalnicze 1,600 b.d. 0,500 b.d. b.d. b.d. 1,600 b.d. 0,500 

12 01 17 
Odpady poszlifierskie 
inne niż wymienione 
 w 12 01 16 

1,000 
 
 

3,400 
 
 

1,500 
 
 

b.d. b.d. b.d. 1,000 
 
 

3,400 
 
 

1,500 
 
 

12 01 18* 

Szlamy z obróbki metali 
zawierające oleje 
(np. szlamy z szlifowania, 
gładzenia 
i pokrywania)  

b.d. b.d. 
 
 

1,792 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,792 
 
 
 
 

12 01 19* 
Oleje z obróbki metali 
łatwo ulegające 
biodegradacji 

b.d. b.d. 0,010 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,010 
 
 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) 
 i ubrania ochronne 
inne niż wymienione  
w 15 02 02 

b.d. 
 
 
 
 
 
 

0,030 
 
 
 
 
 
 

0,030 
 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. 
 
 
 
 
 
 

0,030 
 
 
 
 
 
 

0,030 
 
 
 
 
 
 

16 11 06 

Zużyte lub nie nadające 
się do użytkowania 
pojazdy nie zawierające 
cieczy i innych 
niebezpiecznych 
elementów  

0,500 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. 
 
 

0,500 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 

0,200 
 
 
 
 
 

19 01 12 

Żużle i popioły 
paleniskowe inne 
niż wymienione 
w 19 01 11 

6,000 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 6,000 
 
 
 

b.d. b.d. 

19 08 12 

Szlamy z biologicznego 
oczyszczania ścieków 
przemysłowych 
Inne niż wymienione  
w 19 08 11 

36,600 
 
 
 
 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 36,600 
 
 
 
 

b.d. 
 
 

b.d. 

19 09 02 Osady z klarowania wody b.d. 59,400 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 59,400 b.d. 
19 12 02 Metale żelazne b.d. 658,500 3 790,000 b.d. b.d. b.d. b.d. 658,500 3 790,000 
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Kod Rodzaj odpadu 

Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu 
W instalacjach  
i urządzeniach 

Poza instalacjami  
i urządzeniami Ogółem 

Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Suma ogółem 85 555,786 134 308,562 125 500,722 116 204,600 89 282,940 42,200 201 760,386 223 591,502 125 542,922 

Łącznie suma  130 642,154 178 177,984 158 077,548 116 219,917 89 367,740 43,700 246 862,071 267 545,901 158 121,248 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
 
2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 

oraz ocena ich mocy przerobowych 
 
Rozdział zawiera podstawowe dane o instalacjach do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innymi metodami niż składowanie na terenie 
Powiatu Opolskiego. Analiza danych pozwoli na dokonanie oceny spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych.  

 
Na terenie Powiatu Opolskiego brak jest: 

 instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań, 
 spalarni wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
 instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, 
 spalarni odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami odpadów medycznych i weterynaryjnych), 
 instalacji do recyklingu zużytych opon. 
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Tabela nr 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają 
odrębnym przepisom prawnym – stan na 31 grudnia 2010 r. 

L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji 

data wydania/organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość odpadów 
przetworzo-

nych  
w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok II) 

[Mg] 

Ilość odpadów 
przetworzo- 

nych  
w 2010 r.  
(Rok II) 

[Mg] 

Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przy pracy jednozmianowej)  

1. 

P. P. H. U. 
SUROWCE 
WTÓRNE 

"KOMA" SP. J. 
- DARIUSZ 
KOWALSKI, 

ALEKSANDER 
MASICKI 

ul. Dworcowa 2A 
46-045 

Osowiec 

ul. Dworcowa 2A 
Osowiec 

ŚR.IŻ-6620/23/06 
z 2006 r.  

Wojewoda Opolski 
2015-07-21 R15 160213* 

160214 3,000 1,087 
2,138 b.d. b.d. 

2. 

P. P. H. U. 
"FABISZ" 

- WALDEMAR 
FABISZ 

ul. Młyńska 2 
46-080 

Chróścice 

ul. Młyńska 2 
46-080 

Chróścice 

ŚR.II-HS-6620-13/06 
 z dnia 20.11.2006 
Wojewoda Opolski 

20.11.2016 R15 160213* 
160214 200 000,000 0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

8,616 
2,000 

3. 

"EKO - 
RECYKLING" 
SP. Z O. O. 

ul. Cmentarna 10 
46-070 

Chmielowice 

ul. Cmentarna 10 
46-070 

Chmielowice 
- - R4 170411 2 080,000 387,929 b.d. b.d. 

Suma 391,154 
 

b.d. 
 

10,616 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
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Tabela nr 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych – 
stan na 31 grudnia 2010 r. 

L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji; data 

wydania/ organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2010 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych)  

1. 

"PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO - 

PRODUKCYJNE" 
- PIOTR DŁUGOSZ 

ul. Polna 2 
45-045 Kotórz Mały 

ul. Polna 2 
45-045 Kotórz Mały 

OŚ.UKK.7647-43/10  
z dnia 12.07.2010 
Starosta Opolski 

11.07.2020 R1 030105 10,000 b.d. 5,300 b.d. 

2. 

ZAKŁAD STOLARSKI" 
- JAN GEBAUER 
ul. Św. Marcina 35 

46-050 Tarnów Opolski 

ul. Św. Marcina 35 
46-050 Tarnów Opolski 

OŚ.UKK.7647-76/06  
z dnia 08.08.2006 
Starosta Opolski 

30.06.2016 R1 030105 
150101 160,000 b.d. 27,000 

0,260 b.d. 

3. 

"STOLARSTWO" - 
DZIUBA KRZYSZTOF 

ul. Powstańców 12 
46-080 Chróścice 

ul. Powstańców 12 
46-080 Chróścice 

OŚ.UKK.7647-69/07  
z dnia 25.09.2007  
Starostwa Opolski 

31.08.2017 R1 030105 9,000 b.d. 7,400 b.d. 

4. 

"STOL - TRAK" 
SP. J. – Przywara 

Karol, Maria, Gerhard 
ul. Lipowa 36 

46-070 Polska Nowa 
Wieś 

ul. Lipowa 36 
46-070 Polska Nowa 

Wieś 

OŚ.MDZ-7647/34/10 
zmieniająca decyzję: 
OŚ.MDz.7647-6/08  
z dnia 22.06.2010 
Starosta Opolski 

15.01.2018 R1 030105 20,000 b.d. 2,100 b.d. 

5. 

STOLARSTWO 
IMPORT-EXPORT 

"DUDEK H & H" SP. J 
ul. Opolska 48 

46-045 Kotórz Mały 

ul. Opolska 48 
46-045 Kotórz Mały 

OŚ.MDZ.7647-65/03  
z dnia 28.05.2003 
Starosta Opolski 

31.12.2012 R1 030105 57,000 59,000 56,000 b.d. 

6. 

"STORA ENSO 
TIMBER" SP. Z O. O. 

ul. Wolności 4 
46-030 Murów 

ul. Wolności 4 
46-030 Murów 

OŚ.MDZ.7647-4/09  
z dnia 26.01.2009 
Starosta Opolski 

20.01.2019 R1 030105 4 500,000 2 055,000 1 859,500 b.d. 
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L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji; data 

wydania/ organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2010 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

7. 

"APB STOLARSTWO" 
S. C. - ANTONI I PIOTR 

BIEŃKOWSKI 
ul. Armii Ludowej 34                        
46-020 Krzanowice 

ul. Armii Ludowej 34                        
46-020 Krzanowice 

OŚ.UKK.7647-23/06  
z dnia 21.02.2006 
Starosta Opolski 

31.01.2016 R1 030105 5,000 b.d. 4,500 b.d. 

8. 

P. H. U. "AKROL" - 
ANDRZEJ 

KALINOWSKI 
ul. Młyńska 8 
46-082 Kup 

ul. Młyńska 8 
46-082 Kup 

OŚ.UKK.7647-34/07  
z dnia 10.10.2007 
Starosta Opolski 

09.09.2017 R1 030105 1 200,000 583,480 906,637 b.d. 

Suma 2 697,480 
 

2 868,670 
 

b.d. 

Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne  

1. 

P. H. U. "AKROL" - 
ANDRZEJ 

KALINOWSKI 
ul. Młyńska 8 
46-082 Kup 

ul. Młyńska 8 
46-082 Kup 

OŚ.UKK.7647-34/07 
 z dnia 10.10.2007 
Starosta Opolski 

09.09.2017 R14 030105 4 200,000 1 125,540 1 223,560 b.d. 

Suma 1 125,540 
 

1 223,560 
 

b.d 

Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  

brak instalacji na terenie powiatu opolskiego 
Inne instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych 

1. 

"SITA STAROL" 
SP. Z O. O. 

ul. Świerczewskiego 5 
46-050 Tarnów Opolski 

ul. Świerczewskiego 5 
46-050 Tarnów Opolski 

DOŚ.IV.MK.7636-19/08 
z dnia 16.06.2009  

Marszałek 
Województwa 

Opolskiego 

- R3 

050103* 
050106* 
050109* 
120107* 
120110* 
130105* 
130110* 
130113* 
130205* 
130206* 

720 000,000 

1 143,87 
0,000 

270,976 
7,840 
0,000 
21,000 
47,125 
3,704 

101,976 
0,000 

665,020 
11,600 

360,725 
0,000 
5,520 
0,000 
24,284 
1,460 
68,649 
10,785 

b.d. 
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L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji; data 

wydania/ organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2010 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

130208* 
130307* 
130310* 
130403* 
130502* 
130506* 
130507* 
130701* 
130703* 
160708* 
160709* 
190810* 

552,826 
26,402 
0,400 
0,000 
0,000 
83,203 
16,900 
0,200 
0,290 

1 302,460 
78,040 

154,287 

998,277 
6,590 
0,000 

113,370 
1,950 

544,661 
16,720 
0,000 
13,080 

1 464,650 
87,120 
80,460 

2. 

"DYCKERHOFF 
POLSKA" SP. Z O. O. 

ul. Brzezie 
46-021 Brzezie k/Opola 

ul. Brzezie 
46-021 Brzezie k/Opola 

Os. MDZ. 7647-102/03 
z dnia 12.08.2003 r. 

Starosta Opolski  
- R14 100102 90 000,000 609,090 490,020 b.d. 

3. 

"LHOIST OPOLWAP" 
S. A. 

ul. Świerczewskiego 5 
46-050 Tarnów Opolski 

ul. Świerczewskiego 5 
46-050 Tarnów Opolski 

DOŚ.IV.MK.7638-1-
33/09 

zmieniająca decyzję: 
ŚR.III-HS-6620-77/04  

z dnia 09.11.2009 
Marszałek 

Województwa 
Opolskiego 

31.12.2014 R1 150101 8,000 b.d. 1,900 b.d. 

4. 

P. P. H. U. "FABISZ" - 
WALDEMAR FABISZ 

ul. Młyńska 2 
46-080 Chróścice 

ul. Młyńska 2 
46-080 Chróścice 

ŚR.II-HS-6620-13/06  
z dnia 20.11.2006 
Wojewoda Opolski 

20.11.2016 R15 

160211* 
160213* 
160214 
160216 
200121* 

15,000 

0,929 
3,330 
10,748 
0,040 
0,030 

0,830 
0,338 
1,756 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

5. 

"WARTA GLASS 
JEDLICE" S. A. 

Jedlice k/Ozimka 
ul. Jedlice 

46-040 Ozimek 

Jedlice k/Ozimka 
ul. Jedlice 

46-040 Ozimek 

Pozwolenie 
zintegrowane: 

OS.KAH-7645-1/05                 
z 28.10.2005 r.                      
ze zm. Decyzji 

OS.KAH,MDZ,BSZ-

30.06.2014 R5 

 
101112 
150107 

 
 
 

86 000,000 
 
 

 
228,700 

18 407,600 
 
 
 

47,400 
24 221,300 

 
 

 
0,800 

22 057,600 
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L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji; data 

wydania/ organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2010 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

7645-3/08                      
z dnia 3.12.2008 r.                

ze zm. Decyzji 
OS.KAH-7644-27/10 

7.06.2010  
OŚ.DLP.7647-88/04  
z dnia 30.07.2004 r. 

Starosta Opolski 

  
 

6. 

CEGIELNIA 
"NIEMODLIN" - JÓZEF 

JAKUBIK 
ul. Opolska 44 

49-100 Niemodlin 

ul. Opolska 44 
49-100 Niemodlin 

Pozwolenie 
zintegrowane: 

OS.BSZ,MDZ,KAH-
7645-2/07                               

z dnia 24.10.2007 r.  
OŚ.UKK.7647-40/06 
 z dnia 09.05.2006 r. 

Starosta Opolski 

28.06.2016 R14 

030310 
100101 
101208 
170107 

56 000,000 

1 074,500 
3 482,500 
112,700 
2,000 

b.d. b.d. 

7. 
 

"HUTA MAŁAPANEW"      
SP. Z O. O. 

ul. Kolejowa 1 
46-040 Ozimek 

ul. Kolejowa 1 
46-040 Ozimek 

ŚR.III-IŻ-6610-1-45/06 
 z dnia 12.03.2007 
Wojewoda Opolski 

10.03.2017 R4  

120101 
120103 
120113 
120117 
150104 
170405 
170407 
191202 390 000,000 

12 658,500 
0,000 
1,600 
1,000 
2,300 

14 576,700 
0,200 
0,000 

8 240,000 
1,800 
0,000 
3,400 
1,600 

8 348,300 
0,700 

658,500 

6 919,600 
0,300 
0,500 
1,500 
0,700 

3 353,000 
1,000 

3 790,000 
DOŚ.AKu.7636-21/10 
zmieniająca decyzję: 
ŚR.III-IŻ-6610-1-45/06 

 z dnia 28.05.2010 
Marszałek 

Województwa 
Opolskiego 

10.03.2010 R5 
100101 
100102 
161106 

0,400 
49,900 
0,500 

b.d. b.d. 

8. 

CEGIELNIA 
"SZYDŁÓW" - 

WACŁAW 
KRZYŻANOWSKI 

Szydłów 
ul. Fabryczna 10         
49-130 Tułowice 

Pozwolenie 
zintegrowane:  

OS.KAH-7645-6/07               
z dnia 7.05.2008 r.  

- R14 
100101 
101208 
170107 

42 000,000 
91,800 
21,600 
0,900 

47,600 
11,200 
0,500 

b.d. 
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L.p. 
Nazwa i adres 

podmiotu 
zarządzającego 

Adres instalacji 
Numer decyzji; data 

wydania/ organ 
wydający 

Data 
ważności 
decyzji 

Symbol  
R lub D  

wg 
decyzji 

Rodzaj 
odpadu/ 

kod 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2008 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2009 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Ilość 
odpadów 

przetworzo-
nych  

w 2010 r.  
(Rok I) 
[Mg] 

Szydłów 
ul. Fabryczna 10         
49-130 Tułowice 

ważna do 31.12.2015 r. 

9. 

"KNAUF BEŁCHATÓW" 
SP. Z O. O. 

Brzezie 
ul. Norweska 1 

46-081 Dobrzeń Wielki 

Brzezie 
ul. Norweska 1 

46-081 Dobrzeń Wielki 

OŚ.DLP.7647-160/02  
z dnia 16.12.2002 
Starosta Opolski 

15.12.2012 R14 101382 60 000,000 7 856,700 7 478,900 5 115,400 

Suma 63 005,766 
 

54 030,965 
 

41 240,400 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
 
2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony 

środowiska 

Na terenie Powiatu Opolskiego nie planuje się zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony 
środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. 
 
2.4. Stan formalno – prawny składowisk odpadów i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
 
W tabelach nr 7-10 przedstawiono informacje o składowiskach odpadów istniejących na terenie Powiatu Opolskiego (odrębnie dla 
poszczególnych typów składowisk). 
 
Na terenie Powiatu Opolskiego brak jest: 

 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne, 
 czynnych składowisk odpadów obojętnych, 
 składowisk na których są składowane odpady zawierające azbest, 
 czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji, 
 składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji, 
 czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
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 obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji. 
 obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania, 
 obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji, 
 składowisk odpadów po okresie monitorowania. 

 
Tabela nr 7. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – 

stan na 31 grudnia 2010 r. 

Lp. 
Nazwa  
i adres 

składowiska 

Pojemność 
całkowita 

[m3] 

Pojemność 
wypełniona 

łącznie  
z warstwami 
izolacyjnymi 

[m3] 

Pojemność 
pozostała 

[m3] 

Masa 
odpadów 

do 
przyjęcia 

[Mg] * 

Masa składowanych 
odpadów         

[Mg]  
Czy 

składowi-
sko spełnia 
wymagania              
w zakresie 
posiadania 

decyzji 
[T/|N] 

Czy 
składowi-

sko spełnia 
wymagania  
w zakresie 

budowy  
i eksploata-

cji 
[T/|N] 

Czy 
składowi-

sko spełnia 
wymagania  
w zakresie 
lokalizacji 

[T/|N] 

Czy  
są 

składowane 
odpady 

komunalne 
przetwo-

rzone 
termicznie 
lub biologi-

cznie  
[T/N] 

2008 2009 2010 

 
 
 

1. 

Gminne 
składowisko 

odpadów 
komunalnych 

w Chróścicach 
– Dobrzeń 

Wielki 

85 500 51 100 

 
 
 
- 

 
 
 
- 5 140,30 5 183,00 

 
 
 
- T T T 

 
 
 
- 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO
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Tabela nr 8. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) 

 – stan na 31 grudnia 2010 r. 
  

Lp. 
Nazwa  
i adres 

składowiska 

Pojemność 
całkowita 

[m3] 

Pojemność 
wypełniona 

łącznie  
z warstwami 
izolacyjnymi 

[m3] 

Pojemność 
pozostała 

[m3] 

Masa 
odpadów 

do 
przyjęcia 

[Mg] 

Masa 
składowanych 
odpadów [Mg] 

Czy 
składowisko 

spełnia 
wymagania  
w zakresie 
posiadania 

decyzji 
[T/|N] 

Czy 
składowisko 

spełnia 
wymagania  
w zakresie 

budowy  
i eksploatacji 

[T/|N] 

Czy 
składowisko 

spełnia 
wymagania 
w zakresie 
lokalizacji 

[T/|N] 

 
 
 

1. 

Składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
„Huty Mała 

Panew” 
Schodnia 
k/Ozimka 
Ozimek 

1 330 000 162 839 - - - T T T 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
 

Tabela nr 9. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na 31 grudnia 2010 r. 
 

Lp. Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia składowiska Przewidywany termin 
zakończenia rekultywacji 

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne 

1. 
Międzygminne składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne Domecko - 
Komprachcice 

Składowisko zamknięto w 2008 r. 

W okresie sprawozdawczym 
prowadzono rekultywację 

techniczną. Prace rekultywacyjne 
mają być prowadzone do 2013 r. 

Rekultywacja składowiska 
prowadzona jest w kierunku 

rolnym. 

2. Składowisko odpadów komunalnych                        
w miejscowości Kępa - Łubniany 

Składowisko zamknięto 
31.12.2006 r. 

Termin ukończenia rekultywacji 
składowiska upływa z dniem 

31.12.2012 r. 
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Lp. Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia składowiska Przewidywany termin 
zakończenia rekultywacji 

 Składowisko odpadów w Starych 
Budkowicach – Murów 

Składowisko zamknięto w 2004 r. 
 

Termin ukończenia rekultywacji 
składowiska upływa z dniem 

31.12.2015 r. 

3. Składowisko odpadów 
w Kosorowicach – Tarnów Opolski 

Składowisko zamknięto dnia 
31.12. 2009 r. 31.12.2013 r.  

4. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne we wsi Bierdzany, 
Gmina Turawa. 

Składowisko zostało zamknięte         
w dniu 27.10.2006 r. 

Przewiduje się że rekultywacja 
zostanie zakończona                         

do 31.12.2011 r. 
Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO 

 
Tabela nr 10. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na 31 grudnia 2010 r. 

 

Lp. Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia 
składowiska 

Termin zakończenia 
rekultywacji 

Przewidywany termin 
zakończenia monitoringu 

1. 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
w Rogach - Niemodlin 

Składowisko  zamknięto 
31.12.2004 r. 

Składowisko odpadów w Rogach 
zrekultywowano w latach 2009-

2010. 
b.d. 

2. 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
w Dylakach 

Składowisko  zamknięto                  
w 2005 r. 

 

Rekultywacja składowiska 
przebiegała w dwóch etapach: 

rekultywacja techniczna 
i rekultywacja biologiczna (która 

została zakończona w maju                
2010 r.). 

b.d. 

Źródło: Informacje zaczerpnięte z WSO  
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2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających 
wymagań ochrony środowiska 

 
W latach 2009-2010 na terenie Powiatu Opolskiego nie realizowano działań, związanych                     
z zamykaniem składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których 
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn 
ekonomicznych. 
 
3. Stan realizacji zadań ujętych w powiatowym planie gospodarki 

odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena 
 
W obowiązującym obecnie Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego, przyjętym 
przez Radę Powiatu w 2009 r., dla zrealizowania celów założonych w Planach wyższego 
rzędu wyznaczono propozycję działań, które miały zapewnić kompleksowość i trwałość 
projektowanego systemu.  
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego, został przyjęty Uchwałą Nr 
XX/141/2005 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  24 lutego 2005 r. Aktualizacja Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego, została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/156/2009 
Rady Powiatu Opolskiego z dnia  25 czerwca 2009 r. 
 
Gminne plany gospodarki odpadami oraz aktualizacje gminnych planów gospodarki 
odpadami, uchwaliły wszystkie gminy należące do Powiatu Opolskiego, oprócz gminy 
Tułowice która nie opracowała aktualizacji planu gospodarki odpadami. 
 
Ponadto wszystkie gminy z terenu Powiatu Opolskiego uchwaliły regulamin utrzymania 
czystości i porządku w na terenie gminy, jak również określiły wymagania jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 
 
Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmin Powiatu 
Opolskiego: 

 Remondis Opole Sp.z.o.o. Al. Przyjaźni 9, 45- 573 Opole, 
 Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, 
 ELKOM Sp. z. o.o ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola,  
 „Strach i Synowie” Sp. z o.o. ul. Bór 137, 42- 200 Częstochowa, 
 EKO-TRANS Jan Kurowski ul. Brynicka 16 B, 46- 082 Kup, 
 R.J.K. Sp.z.o.o. BARUT ul. Żędowicka 49, 47-133 Jemielnica, 
 „Przejazd” Sokalski Szczepan, Ciepielowice ul. Długa 2, 49-120 Dąbrowa, 
 Aqvador Sp. z o.o. ul. Kolonia 22, 46-053 Dębska Kuźnia, 
 WC SERWIS, Beata Bańska  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 
 TOI TOI Systemy Sanitarne  Sp. z.o.o.  ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 
 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Opole ul. Kępska 12, 45-130 Opole, 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o. ul. Powstańców 

Śląskich 54 46-040 Antoniów, 
 SOCHOR ul. Klasztorna 4, 46-042 Szczedrzyk, 
 BIKER Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych                             

i Stałych Lipno 33, 49-120 Tułowice, 
 Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. ul. Kośnego 3, 

46-020 Czarnowąsy, 
 Ubojni Drobiu „PODLESIE”  Manfred Wosnica  ul. Stawowa 7, 46-020 Czarnowąsy, 
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 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim             
z/s Kup ul. Rynek 4, 46-082 Kup,  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach ul. Rolnicza 6, 
46-070 Komprachcice,  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o.                           
ul. Daszyńskiego 13 A, 46-060 Prószków, 

  „Usługi na Wykonanie Wywozu Nieczystości Ciekłych” Marcin Gut ul. Ceramiczna 
3/9, 49-130 Tułowice, 

 „BACATJ” – Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków, 
 Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6/94, 

42-200 Częstochowa, 
 „USŁUGI TRANSPORTOWE” – Hubert Janus ul. Grabiska 8, 46-030 Zagwiździe, 
 Arnold Mikula ul. Wiejska 47, 46-030 Dębiniec, 
 P.H.U. „KOMUNALNIK"  Sp. z o.o.  ul. Prążyńska 17, 48-200 Prudnik, 
 Ireneusz  Sypek  „TITO”  Więcmierzyce 4, 49-200 Grodków, 
 ENVIPRO Usługi Komunalne ul. Ligudy 5, 45-109 Opole, 
 EKOM  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa, 
 SITA Częstochowa Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa, 
 Kółko Rolnicze Popielów ul. Szenwalda 39, 46-090 Popielów, 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13A,  

46-060 Prószków, 
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów 

Opolski, 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie ul. Ligonia 15, 47-320 

Gogolin, 
 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o  ul. Oleska 64, 45-222 Opole, 
 Firmie ZRYWKA I WYWÓZ DREWNA Werner Piontek  z Walidróg  ul. Opolska 76, 
 Norbert Sekula ul. Borowa 5, 46-050 Kosorowice, 
 Wywóz Nieczystości Komunalnych-Płynnych Piotr Gawlik ul. Leśna 1, 47-180 Ligota 

Czamborowa, 
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach ul. Kościuszki 13,              

49-130 Tułowice, 
 VEOLIA Usługi dla Środowiska SA Oddział  w Krapkowicach  ul. Piastowska 38,           

47-303 Krapkowice. 
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Tabela nr 11. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Opolskiego w latach 2009-2010. 

 
ZADANIA DLA POWIATU 

1)  Pomoc (merytoryczna, organizacyjna) w organizacji Centralnego Regionu 
Gospodarki Odpadami.    

Nie zrealizowano powyższego zadania. 

2)  Pomoc (merytoryczna, finansowa) w redagowaniu kolumn poświęconych 
gospodarce odpadami w lokalnej prasie – edukacja. 

Nie zrealizowano powyższego zadania. 

3)  Pomoc (merytoryczna, finansowa) w organizowaniu kursów i szkoleń dla rolników 
właścicieli firm z zakresu gospodarki odpadowej.  

Nie zrealizowano powyższego zadania. 
4)  Pomoc merytoryczna w inwentaryzacji oraz opracowaniu planu usuwania PCB. 

Starostwo Powiatowe w Opolu udziela na bieżąco informacji odnośnie konieczności inwentaryzacji        
i usuwania wyrobów PCB, znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego. 

5) 

 Pomoc w nadzorowaniu – kontroli podmiotów, które są potencjalnym źródłem 
olejów odpadowych (np. warsztaty samochodowe), podmiotów świadczących 
usługi medyczne, podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznych, podmiotów gospodarczych zajmujących 
się demontażem wyrobów azbestowych – w zakresie podmiotów podlegających 
pod powiat, w tym wydawanych decyzji odpadowych. 

W ramach w/w zadania Starostwo Powiatowe w Opolu współpracuje z WIOŚ, przeprowadza wizje 
lokalne, polegające na kontroli podmiotów, które są potencjalnym źródłem olejów odpadowych             
(np. warsztaty samochodowe), podmiotów świadczących usługi medyczne, podmiotów 
gospodarczych w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznych, 
podmiotów gospodarczych zajmujących się demontażem wyrobów azbestowych – w zakresie 
podmiotów podlegających pod powiat, w tym wydawanych decyzji odpadowych. 

6)  Pomoc merytoryczna dla gmin wprowadzających program usuwania azbestu. 
Starostwo Powiatowe w Opolu udziela na bieżąco informacji dla gmin, odnośnie konieczności 
opracowania przez gminy Powiatu Opolskiego - programów usuwania azbestu.  

7)  Pomoc merytoryczno-finansowa w edukacji rolników w zakresie prawidłowego 
postępowania z pestycydami odpadowymi. 

Informowanie rolników w zakresie prawidłowego postępowania z pestycydami odpadowymi.  

8)  Inwentaryzacja obiektów powiatu pod katem występowania urządzeń 
zawierających PCB oraz azbest. 

Sporządzenie inwentaryzacji obiektów powiatu pod kątem występowania urządzeń zawierających 
PCB oraz azbest, zaplanowano na 2011 r. 
Powiat posiada dane odnośnie występowania azbestu na terenie 2 obiektów, należących                  
do Starostwa Powiatowego w Opolu: 

• na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie, 
• komórka przy budynku dawnego szpitala w Niemodlinie. 

9) 
 Pomoc w nadzorowaniu – kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie 

gospodarowania zużytymi oponami (np. wulkanizacje, bazy transportowe itd.), firm 
remontowo-budowlanych w zakresie gospodarki odpadami – w zakresie 
podmiotów podlegających pod powiat, w tym wydawanych decyzji odpadowych.  

Starostwo Powiatowe w Opolu udziela gminom pomocy w nadzorowaniu - kontroli podmiotów 
gospodarczych w zakresie gospodarowania zużytymi oponami (np. wulkanizacje, bazy transportowe 
itd.), firm remontowo-budowlanych w zakresie gospodarki odpadami – w zakresie podmiotów 
podlegających pod powiat, w tym wydawanych decyzji odpadowych. 

10) 
 Pomoc w nadzorowaniu – kontroli podmiotów gospodarczych pod kątem 

posiadanych decyzji lub zgłoszeń w zakresie gospodarki odpadami oraz 
prowadzonej sprawozdawczości - w zakresie kompetencji powiatu (wydawanych 
decyzji). 

Starostwo Powiatowe w Opolu nadzoruje podmioty gospodarcze pod kątem posiadanych decyzji     
lub zgłoszeń w zakresie gospodarki odpadami oraz prowadzonej sprawozdawczości. 
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11) 
 Kontrola funkcjonujących instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów 

pod kątem wypełniania zapisów zawartych w decyzjach odpadowych, będących    
w kompetencji powiatu. 

W ramach w/w zadania Starostwo Powiatowe w Opolu współpracuje z WIOŚ, przeprowadza wizje 
lokalne, polegające na kontroli funkcjonujących instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów 
pod kątem wypełniania zapisów zawartych w decyzjach odpadowych, będących w kompetencji 
powiatu. 

12)  Pomoc merytoryczna dla prywatnych przedsiębiorców pragnących uruchomić 
instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – edukacja. 

Prywatni przedsiębiorcy pragnący uruchomić instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
uzyskują pomoc merytoryczną od Starostwa Powiatowego w Opolu. 

13) 
 Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, w tym inwentaryzacja 

mogilników, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydawanie decyzji 
zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia                                  
i przedłożenia przeglądu ekologicznego. 

Starostwo Powiatowe w Opolu przeprowadza kontrole miejsc zanieczyszczonych odpadami. 
ZADANIA DLA GMIN 

1) 
 Kontrola przez gminy zawieranych umów pomiędzy właścicielami nieruchomości, 

a podmiotami zajmującymi się zbieraniem odpadów komunalnych, tak aby umowy 
na wywóz odpadów obejmowały 100% mieszkańców Powiatu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. Stroną umowy może być 
każdy przedsiębiorca posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. W zezwoleniu określa się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.  
 
Gminy prowadzą kontrolę zawartych umów na odbiór odpadów pomiędzy mieszkańcami gminy,                  
a podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie. Kontrola odbywa się na bieżąco poprzez 
sprawdzanie posiadanych przez mieszkańców umów i rachunków jako dowód płacenia za takie 
usługi. 
Gmina Chrząstowice 
Na terenie Gminy Chrząstowice zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 95 % mieszkańców. 
 
Na terenie Gminy Chrząstowice zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 100% mieszkańców. 
Gmina Dąbrowa 
Na terenie Gminy Dąbrowa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 100 % mieszkańców. 
Na terenie Gminy Dąbrowa zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 100% mieszkańców. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 95% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 95% mieszkańców. 
Gmina Komprachcice 
Na terenie Gminy Komprachcice zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 93 % mieszkańców. 
Na terenie Gminy Komprachcice zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 93 % mieszkańców. 
Gmina Łubniany 
Na terenie Gminy Łubniany zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 80% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Łubniany zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
100% mieszkańców. 
Gmina Murów 
Na terenie Gminy Murów zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., objętych 
było 88 % mieszkańców. 
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Na terenie Gminy Murów zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 88 % mieszkańców. 
Gmina Niemodlin 
Na terenie Gminy Niemodlin zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r. 
objętych było 100% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Niemodlin zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
100% mieszkańców. 
Gmina Ozimek 
Na terenie Gminy Ozimek zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r. objętych 
było 98% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Ozimek zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
98% mieszkańców. 
Gmina Popielów 
Na terenie Gminy Popielów zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r. 
objętych było 92,13%.   
Na terenie Gminy Popielów zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
92,13% mieszkańców. 
Gmina Prószków 
Na terenie Gminy Prószków zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 98,2 % mieszkańców. 
Na terenie Gminy Prószków zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 98,2 % mieszkańców. 
Gmina Tarnów Opolski 
Na terenie Gminy Tarnów Opolski zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 96% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Tarnów Opolski zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych w roku 
sprawozdawczym było objętych 96% mieszkańców. 
Gmina Tułowice 
Na terenie Gminy Tułowice zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 100% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Tułowice zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
100% mieszkańców. 
Gmina Turawa 
Na terenie Gminy Turawa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2010 r., 
objętych było 100% mieszkańców. 
Na terenie Gminy Turawa zorganizowaną selektywną zbiórką surowców wtórnych, objętych jest 
100% mieszkańców. 

2)  Udoskonalenie i ujednolicenie systemu ewidencji wytwarzanych, zbieranych, 
poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.  

System ewidencji wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych, prowadzony jest przez firmy obsługujące gminy oraz bezpośrednio przez 
gminy Powiatu Opolskiego.  

 
 Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – zakup nowych 

kontenerów na odpady, rozszerzenie o kolejne posesje workowej zbiórki odpadów 
opakowaniowych. 

3)  Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów.  
Gmina Chrząstowice 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Chrząstowice, odbywa się w systemie:  

• pojemnikowym - pojemniki o pojemności 80l, 120l, 240l, 1100l,  
• workowym - worki na opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, tworzyw 

sztucznych, papieru i tektury służące do zbiórki odpadów z zabudowy jednorodzinnej. 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 97,002 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 32,00 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 19,350 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania ze szkła: 45,000 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,650 Mg, 
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• 2010 r. – 74,773 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 29,430 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 22,300 Mg, 
- opakowania z metali: 0,003 Mg, 
- opakowania ze szkła: 22,940 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,100 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2009 r. – 9,990 Mg, w tym: 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 0,650 Mg, 
- opakowania ze szkła: 9,000 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,340 Mg, 
• 2010 r. – 4,120 Mg, w tym: 
- opakowania ze szkła: 4,050 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,070 Mg. 

 
Ponadto na obszarze Gminy Chrząstowice zorganizowane są zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych,  
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytych baterii (zbiórka w pojemnikach firmy REBA),  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- w ramach mobilnego kontenera- zbiórka przeterminowanych leków, zużytych baterii 
(pochodzących ze sprzętu RTV i AGD, zegarków), opakowań plastikowych po olejach, 
farbach i klejach; opakowań metalowych po farbach, aerozolach; opakowań z 
pozostałością farb, tuszów, klejów, żywic; opakowania z pozostałością  zużytego oleju 
samochodowego. 

Gmina Dąbrowa 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, odbywa się w systemie:  

• pojemnikowym – pojemniki w gospodarstwach indywidualnych o pojemności 110l – 120l 
litrów, natomiast w obiektach użyteczności publicznej, jednostkach handlowych                            
i usługowych o pojemności 240l lub 1100l,  

• workowym - worki na opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, tworzyw 
sztucznych, papieru i tektury służące do zbiórki odpadów z zabudowy jednorodzinnej. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 98,002 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 29,000 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 22,200 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania ze szkła: 46,000 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,800 Mg, 
• 2010 r. – 81,691 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 29,250 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 27,860 Mg, 
- opakowania z metali: 0,001 Mg, 
- opakowania ze szkła: 3,580 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 1,000 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2009 r. – 10,358 Mg, w tym: 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 0,800 Mg, 
- opakowania ze szkła: 9,200 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,358 Mg. 
• 2010 r. – 4,220 Mg, w tym: 
- opakowania ze szkła: 4,160 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,060 Mg. 

 
Ponadto na obszarze Gminy Dąbrowa zorganizowane są zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- zużytych baterii, 
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- przeterminowanych leków od ludności. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, odbywa się w systemie:  

• workowym - worki foliowe przeznaczone na frakcje typu: papier i tektura, szkło białe                  
i kolorowe, tworzywo sztuczne, służące do zbiórki odpadów z zabudowy jednorodzinnej, 

• pojemnikowym – pojemniki typu: SM-1100 – 45 sztuk z podziałem na frakcje typu: szkło, 
tworzywo sztuczne, papier i tektura (system zniesiony w 2010 r.). 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 156,780 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 55,780 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 39,760 Mg, 
- opakowania z metali: 7,300 Mg, 
- opakowania ze szkła: 53,160 Mg, 
• 2010 r. –182,280 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 60,420 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 50,260 Mg, 
- opakowania ze szkła: 67,320 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 4,280 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2009 r. – 6,980 Mg, w tym: 
- opakowania z metali: 6,980 Mg. 

 
Ponadto na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki zorganizowane są zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- przeterminowanych leków od ludności. 

 odpadów zwierzęcych. 
Gmina Komprachcice 
Selektywna zbiórka odpadów na obszarze Gminy Komprachcice składa się z dwóch sposobów ich 
zbierania: 

• system pojemnikowy: 
- pojemniki zielone o poj. 120 l. przeznaczone na odpady typu: szkło kolorowe i białe 
(wyposażające każdą posesję na obszarze gminy), 
- pojemniki z żółtą klapą o poj. 240 l. na frakcje typu: papier i tektura, tworzywo sztuczne, 
aluminium (wyposażające każdą posesję na obszarze gminy), 
- pojemniki na odpady zmieszane o pojemnościach: 80, 110, 120, 240l oraz 1100l 
(wyposażające każdą posesję na obszarze gminy);  

• system workowy – worki dostarczane mieszkańcom gminy, przeznaczone na frakcje typu: 
szkło, tworzywo sztuczne, papier  i tektura, aluminium. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 91,750 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 44,000 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 23,150 Mg, 
- opakowania ze szkła: 24,600 Mg, 
• 2010 r. – 110,900 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 49,120 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 31,460 Mg, 
- opakowania z metali: 0,060 Mg, 
- opakowania ze szkła: 30,260 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2009 r. – 6,669 Mg, w tym: 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 0,850 Mg, 
- opakowania ze szkła: 5,400 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,419 Mg. 
• 2010 r. – 5,390 Mg, w tym: 
- opakowania ze szkła: 5,340 Mg, 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne: 0,050 Mg. 
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Ponadto na obszarze Gminy Komprachcice zorganizowane są zbiórki: 
 odpadów wielkogabarytowych  
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytych baterii i akumulatorów,  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- przeterminowanych leków od ludności, 
- przeterminowanych środków ochrony roślin, 
- zużytych olejów odpadowych, 
- zużytych lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć. 

Gmina Łubniany 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Łubniany, odbywa się w systemie:  

• pojemnikowym  pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, ustawione na terenie całej 
gminy (system pojemnikowy został zniesiony z dniem 31 marca 2009 r.),  

• workowym - worki na frakcje ze szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru w zabudowie 
jednorodzinnej. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do 
odzysku: 

• 2009 r. – 83,77 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 23,78 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 11,74 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,15 Mg, 
- opakowania ze szkła: 48,10 Mg, 
• 2010 r. – 88,61 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 27,25 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 20,97 Mg, 
- opakowań z metali: 0,37 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,25 Mg, 
- opakowania ze szkła: 39,77 Mg. 

 
Ponadto na obszarze Gminy Łubniany zorganizowane są zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych. 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytych baterii, 
- przeterminowanych leków od ludności. 

Gmina Murów 
Selektywna zbiórka odpadów  opakowaniowych na terenie Gminy Murów, odbywa się w systemie:  

• workowym - worki na opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury  
oraz metalu służące do selektywnej zbiórki odpadów. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 59,908 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 22,100 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 8,300 Mg, 
- opakowania z metali: 0,003 Mg, 
- opakowania ze szkła: 29,500 Mg, 
• 2010 r. – 45,354 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 14,165 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 12,235 Mg, 
- opakowania z metali: 1,046 Mg, 
- opakowania ze szkła: 17,908 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2010 r. – 1,029 Mg, w tym: 
- opakowania ze szkła: 1,029 Mg. 
 

Ponadto na obszarze Gminy Murów zorganizowane są zbiórki: 
 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytych baterii i akumulatorów,  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- przeterminowanych środków ochrony roślin. 
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Gmina Niemodlin 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Niemodlin, odbywa się w systemie:  

• pojemnikowym – 28 gniazd do zbiórki tworzyw sztucznych, szkoła i makulatury 
rozmieszczonych w Niemodlinie oraz 32 gniazda do zbiórki tworzyw sztucznych i szkła 
zlokalizowanych na pozostałym obszarze Gminy Niemodlin. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do unieszkodliwiania: 

• 2009 r. – 81,700 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 17,000 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 25,000 Mg, 
- opakowania ze szkła: 38,000 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,800 Mg, 
• 2010 r. – 77,900 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 14,500 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 30,400 Mg, 
- opakowania ze szkła: 33,000 Mg. 

 
Ponadto na obszarze Gminy Niemodlin zorganizowane są zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:  

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- zużytych baterii, 
- przeterminowanych leków od ludności. 

Gmina Ozimek 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Ozimek, złożona jest z dwóch 
sposobów ich zbierania: 

• system donoszenia (pojemnikowy - tzw. „gniazda”) – mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej 
donoszą do ustawionych w wyznaczonych punktach gminy kolorowych pojemników, odpady 
typu: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura (głównie opakowaniowe), 

• system workowy (tzw. „u źródła”) – mieszkańcy posesji jednorodzinnych zbierają do 
kolorowych worków odpady typu: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura (głównie 
opakowaniowe); ponadto mieszkańcy mają możliwość wrzucania do worka z tworzywami 
sztucznymi – opakowania z metali. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych: 
• 2009 r. – 105,387 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 32,660 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 20,635 Mg, 
- opakowania z aluminium: 0,003 Mg, 
- opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej: 5,700 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,225 Mg, 
- opakowania ze szkła: 45,980 Mg. 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone: 0,184 Mg, 
• 2010 r. – 119,258 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 34,966 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 25,694 Mg, 
- opakowania z aluminium: 0,003 Mg, 
- opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej: 14,460 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,077 Mg, 
- opakowania ze szkła: 43,968 Mg, 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone: 0,090 Mg. 

 
Ponadto na terenie Gminy Ozimek zorganizowane są selektywne zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

- zużytych baterii w placówkach oświatowych, 
- przeterminowanych leków od ludności w aptekach. 
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Gmina Popielów 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Popielów, odbywa się w systemie:  

• workowym (tzw. „u źródła”) – na terenie gminy każde gospodarstwo posiadające 
podpisaną umowę na odbiór odpadów – otrzymywało 4 worki przeznaczone na: szkło białe 
(kolor biały), szkło kolorowe (kolor zielony), tworzywa sztuczne (kolor żółty) oraz 
makulaturę i puszki aluminiowe (kolor niebieski). Zebrane selektywnie odpady, odbierane 
były raz w miesiącu. 

Od 2011 r. planuje się wprowadzenie systemu pojemnikowego, z uwagi na to, iż system workowy, 
przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych nie sprawdził się. Odpady                   
z tworzyw sztucznych, makulatura oraz puszki – gromadzone będą w  pojemniku „żółtą klapą”                       
o poj. 240l, z kolei szkło zmieszane będzie gromadzone w pojemniku zielonym o pojemności 120l. 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do 
odzysku: 

• 2009 r. – 86,977 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 32,850 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 24,300 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,900 Mg, 
- opakowania ze szkła: 28,800 Mg. 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone:  0,125 Mg, 
• 2010 r. – 68,094 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 21,183 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 26,482 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 0,400Mg, 
- opakowania ze szkła: 19,937 Mg. 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone:  0,090 Mg. 

 
Ponadto na terenie Gminy Popielów, organizowane są również selektywne zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym m.in.: 

- zużytych baterii, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy,  
- opakowań po środkach ochrony roślin, 
- zużytych opon, 

 odpadów zwierzęcych z terenów podlegających gminie. 
Gmina Prószków 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na obszarze Gminy Prószków składa się z dwóch 
sposobów ich zbierania: 

• system pojemnikowy: 
- pojemniki przeznaczone na odpady typu: szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura. 
- pojemniki na odpady zmieszane o pojemnościach: 110l, 120l, 240l oraz 1100l, 
wyposażające każdą posesję na obszarze gminy, 

• system workowy – worki dostarczane mieszkańcom gminy, przeznaczone na frakcje typu:  
szkło, tworzywo sztuczne, papier i tektura. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych:  
- i przekazanych do odzysku: 

• 2009 r. – 78,750 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 6,595 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 13,585 Mg, 
- opakowania ze szkła: 58,570 Mg, 
• 2010 r. – 109.931 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 11,676 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 33,281 Mg, 
- opakowania ze szkła: 64,974 Mg, 

- i przekazanych do unieszkodliwiania: 
• 2009 r. – 0,475 Mg, w tym: 
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- opakowania z tworzyw sztucznych: 0,175 Mg, 
- opakowania ze szkła: 0,300 Mg, 
• 2010 r. – 0,552 Mg, w tym: 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 0,006 Mg, 
- opakowania ze szkła: 0,552 Mg, 

Ponadto na terenie Gminy Prószków okresowo jest organizowana selektywna zbiórka: 
 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym:  

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. 

Gmina Tarnów Opolski 
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Tarnów Opolski oparta jest na 
systemie pojemnikowym: 

 pojemniki przeznaczone na odpady typu: szkło kolorowe i białe, papier i tektura, tworzywo 
sztuczne oraz specjalistyczne pojemniki przeznaczone na odzież, rozstawione                             
w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. 

W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych: 
• 2009 r. – 157,704 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 45,000 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 20,110 Mg, 
- opakowania z materiałów naturalnych (drewno i tekstylia): 13,520 Mg, 
- opakowania z metali: 56,590 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 1,500 Mg, 
- opakowania ze szkła: 20,880 Mg, 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone: 0,105 Mg, 
• 2010 r. – 155,628 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 30,330 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 29,319 Mg, 
- opakowania z materiałów naturalnych (drewno i tekstylia): 11,890 Mg, 
- opakowania z metali: 70,540 Mg, 
- opakowania wielomateriałowe: 1,019 Mg, 
- opakowania ze szkła: 12,410 Mg, 
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone: 0,120 Mg. 

 
Ponadto na terenie Gminy Tarnów Opolski zorganizowane są selektywne zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym m.in.: 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć,  
- zużytych baterii,  
- przeterminowanych leków od ludności,  
- opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin). 

Gmina Tułowice 
Na terenie Gminy Tułowice selektywny system zbiórki odpadów złożony jest z dwóch sposobów ich 
zbierania (papier, tworzywa sztuczne i szkło):  

• system pojemnikowy – dla dzielnic o zabudowie wielorodzinnej, 
• system workowy („u źródła”) – dla dzielnic o zabudowie jednorodzinnej, w kolorowych 

workach na szkło, tworzywa sztuczne i papier. 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do 
odzysku: 

• 2009 r. – 47,770 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 13,310 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 7,200 Mg, 
- opakowania ze szkła: 27,260 Mg, 
• 2010 r. – 46,040  Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 15,900 Mg, 
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- opakowania z tworzyw sztucznych: 10,290 Mg, 
- opakowania ze szkła: 19,850 Mg. 

Ponadto na terenie Gminy Tułowice zorganizowane są selektywne zbiórki: 
 odpadów wielkogabarytowych. 

Gmina Turawa 
Na terenie Gminy Turawa selektywny system zbiórki odpadów opakowaniowych złożony jest                     
z jednego sposobu ich zbierania:  

• system workowy („u źródła”) – gospodarstwa wyposażone w komplet 4 kolorowych worków, 
przeznaczonych na frakcje typu: 
- żółty: tworzywo sztuczne, 
- niebieski: papier i tektura, 
- biały: szkło białe, 
- zielony: szkło kolorowe. 

System pojemnikowy funkcjonuje jedynie na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich, w trakcie 
sezonu turystycznego. W sezonie letnim udostępnionych jest 7 ogólnodostępnych zestawów 
(pojemniki o poj. 1100l), przeznaczonych do zbiórki frakcji typu: szkło białe i kolorowe oraz tworzywo 
sztuczne.  
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do 
odzysku: 

• 2009 r. – 84,292 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 23,440 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 23,130 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania ze szkła: 37,720 Mg, 
• 2010 r. – 76,112 Mg, w tym: 
- opakowania z papieru i tektury: 16,180 Mg, 
- opakowania z tworzyw sztucznych: 31,260 Mg, 
- opakowania z metali: 0,002 Mg, 
- opakowania ze szkła: 28,670 Mg. 

 
Ponadto na terenie Gminy Turawa zorganizowane są selektywne zbiórki: 

 odpadów wielkogabarytowych, 
 odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w tym m.in.: 

- zużytych baterii i akumulatorów, 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
- przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy,  
- zużytych świetlówek, 
- opakowań po farbach, 
- rozpuszczalników, 
- smarów, 

 odpadów zwierzęcych.  

4) 
 Propagowanie rolniczego wykorzystania przetworzonych osadów ściekowych.  
 Kompostowanie wytwarzanych osadów ściekowych. 
 Termiczne przekształcanie osadów ściekowych. 

Gmina Chrząstowice 
Gmina Chrząstowice nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki komunale z terenu Gminy 
kierowane są na oczyszczalnie ścieków w Opolu. W związku z tym Gmina nie wykorzystywała 
przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowanie wytwarzanych 
osadów ściekowych, jak również nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Dąbrowa 
Gmina Dąbrowa nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki komunale z terenu Gminy 
kierowane są na oczyszczalnie ścieków w Opolu. W związku z tym Gmina nie wykorzystywała 
przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowanie wytwarzanych 
osadów ściekowych, jak również nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Na terenie Gminy funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków: Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy 
(oczyszczalnie komunalne), Elektrownia Opole, Szpital w Kup. W latach 2009- 2010 Gmina Dobrzeń 
Wielki nie wykorzystywała przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie,  nie prowadziła 
kompostowania wytworzonych osadów ściekowych, a także nie prowadziła termicznego 
przekształcania osadów ściekowych. 
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Gmina Komprachcice 
Gmina Komprachcice nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, ścieki komunale z terenu Gminy 
kierowane są na oczyszczalnie ścieków w Opolu. W związku z tym Gmina nie wykorzystywała 
przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowanie wytwarzanych 
osadów ściekowych jak również nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Łubniany 
Gmina Łubniany nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, ścieki komunale z terenu Gminy 
kierowane są na oczyszczalnie ścieków w Kotorzu Małym (gm. Turawa) oraz na oczyszczalnię 
ścieków w Opolu. W związku z tym Gmina nie wykorzystywała przetworzonych osadów ściekowych 
w rolnictwie, nie prowadziła kompostowanie wytwarzanych osadów ściekowych jak również nie 
prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Murów 
Na terenie Gminy Murów funkcjonuje mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków, 
zlokalizowana w miejscowości Murów. Osady ściekowe z oczyszczalni kierowane są na Miejskie 
Składowisko Odpadów w Opolu. W latach 2009 - 2010 Gmina Murów nie wykorzystywała 
przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie,  nie prowadziła kompostowania wytworzonych 
osadów ściekowych, a także nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Niemodlin 
Na terenie Gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w miejscowościach Gracze i Niemodlin. 
W latach 2009- 2010 Gmina Niemodlin nie wykorzystywała przetworzonych osadów ściekowych                
w rolnictwie, nie prowadziła kompostowania wytworzonych osadów ściekowych, a także nie 
prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Ozimek 
Na terenie Gminy Ozimek funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków                          
w miejscowości Antoniów. W latach 2009- 2010 Gmina Ozimek nie wykorzystywała przetworzonych 
osadów ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowania wytworzonych osadów ściekowych, 
a także nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Popielów 
Na terenie Gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w miejscowości Karłowice oraz  mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków w Popielowie. W latach 2009- 2010 Gmina Popielów nie 
wykorzystywała przetworzonych osadów ściekowych w rolnictwie,  nie prowadziła kompostowania 
wytworzonych osadów ściekowych, a także nie prowadziła termicznego przekształcania osadów 
ściekowych. 
Gmina Prószków 
Na terenie Gminy funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Prószkowie, 
obsługująca miejscowości Przysiecz, Nowa Kuźnia, Złotniki, Chrząszczyce i Prószków. Wysuszone         
i ustabilizowane osady ściekowe były przekazywane rolnikom i wykorzystane w rolnictwie w okresie 
sprawozdawczym. W latach 2009- 2010 Gmina Prószków nie prowadziła kompostowania 
wytworzonych osadów ściekowych oraz nie prowadziła termicznego przekształcania osadów 
ściekowych. 
Gmina Tarnów Opolski 
Na terenie Gminy Tarnów Opolski funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków                  
w Kosorowicach. W latach 2009- 2010 Gmina Tarnów Opolski nie wykorzystywała przetworzonych 
osadów ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowania wytworzonych osadów ściekowych, 
a także nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Tułowice 
Na terenie Gminy funkcjonuje mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana                 
w Tułowicach. W latach 2009- 2010 Gmina Tułowice nie wykorzystywała przetworzonych osadów 
ściekowych w rolnictwie, nie prowadziła kompostowania wytworzonych osadów ściekowych,                     
a także nie prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 
Gmina Turawa 
Na terenie Gminy Turawa funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w Kotorzu Małym.                
W latach 2009- 2010 Gmina Turawa nie wykorzystywała przetworzonych osadów ściekowych                   
w rolnictwie, nie prowadziła kompostowania wytworzonych osadów ściekowych, a także nie 
prowadziła termicznego przekształcania osadów ściekowych. 

7)  Wyznaczanie miejsc zbierania odpadów biodegradowalnych na terenach 
poszczególnych gmin.  

Gmina Chrząstowice 
Część odpadów biodegradowalnych zagospodarowana była przez mieszkańców Gminy we 
własnym zakresie np. w przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach. 
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Gmina nie posiada danych o ilości odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w latach 
2009- 2010.   
Odpady ulegające biodegradacji wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Chrząstowice poddano procesom odzysku w instalacjach Zakładu Produkcji Paliw 
Alternatywnych w Opolu. Odpady do Zakładu dostarczyła firma REMONDIS Opole.  
W latach 2009- 2010 odzyskano następujące ilości bioodpadów: 

• 2009 r.- 135,31 Mg, 
• 2010 r.- 123,77 Mg. 

Gmina Dąbrowa 
W związku z tym, iż na terenie Gminy Dąbrowa, ani też na terenie sąsiednich gmin nie ma 
kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, zadania określone w Gminnym Planie 
Gospodarki Odpadami nie były realizowane w tym zakresie. 
Odpady ulegające biodegradacji wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Dąbrowa poddano procesom odzysku w instalacjach Zakładu Produkcji Paliw 
Alternatywnych w Opolu (Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu) i firmy Sita-Starol Sp. z o.o.               
w Chorzowie (Składowisko odpadów niebezpiecznych, przemysłowych, komunalnych w Knurowie). 
Brak informacji o ilości odzyskanych odpadów biodegradowalnych w latach 2009- 2010. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Gmina Dobrzeń Wielki nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 
Większość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców Gminy we 
własnym zakresie np. na przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach,              
a następnie wykorzystują je jako naturalny nawóz. W latach 2009-2010 nie odnotowano żadnych 
ilości odpadów biodegradowalnych, pochodzących z obszaru Gminy. 
Gmina Komprachcice 
Gmina Komprachcice nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 
Większość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców Gminy we 
własnym zakresie np. na przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach,        
a następnie wykorzystują je jako naturalny nawóz.  
Ilość odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych                                   
i przekazanych do odzysku w latach 2009- 2010 wyniosła: 

• 2009 r.- 192,27 Mg, 
• 2010 r.- 210,70 Mg. 

Gmina Łubniany 
Gmina Łubniany nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Większość 
odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców Gminy we własnym 
zakresie np. na przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach, a następnie 
wykorzystują je jako naturalny nawóz. W latach 2009-2010 nie odnotowano żadnych ilości odpadów 
biodegradowalnych, pochodzących z obszaru Gminy. 
Gmina Murów 
Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku” mieszkańcy Gminy mają możliwość 
zbierania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.  
Wójt Gminy Murów decyzją Nr RO. 7050-23/06 z 4 września 2006 r. zobowiązał firmę REMONDIS 
Opole z siedzibą w Opolu oraz EKO TRANS Jan Kurowski decyzją Nr RO. 7050- 28/06 z 14 grudnia 
2006 r. do postępowania z odpadami biodegradowalnymi. 
Odpady ulegające biodegradacji wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Murów poddano procesom odzysku poprzez kompostowanie oraz termiczne 
przekształcanie w spalarni, a pozostałości składowano na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu. 
Brak informacji o ilości odzyskanych odpadów biodegradowalnych w latach 2009- 2010. 
Gmina Niemodlin 
Nie ma możliwości przerobu segregowanych odpadów biodegradowalnych w kompostowniach.  
W latach 2009 i 2010 część tych odpadów spalono się w cementowni - w roku 2009 - 110 Mg,                   
a w 2010 - 100 Mg. Reszta odpadów biodegradowalnych była kompostowana w przydomowych 
kompostownikach, kierowana na paszę, spalana w gospodarstwach wytwórców lub jako odpady 
zmieszane kierowana na składowisko. 
Gmina Ozimek 
Gmina Ozimek nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Większość 
odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców Gminy we własnym 
zakresie np. na przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach, a następnie 
wykorzystują je jako naturalny nawóz.  
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji,                   
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pochodzących z obszaru Gminy i przekazanych do odzysku: 
• 2009 r. - 63,130 Mg, 
• 2010 r. - 68,683 Mg. 

Gmina Popielów 
Na terenie Gminy Popielów brak jest wprowadzonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji. Na terenie Gminy Popielów odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są 
we własnym zakresie przez mieszkańców na prywatnych kompostowniach, bądź na przydomowych 
ogródkach. 
 
W 2011 r. Urząd Gminy planuje przeprowadzić wśród mieszkańców Gminy Popielów akcję 
polegającą na rozliczeniu w formie ankietowej ilości zebranych oraz zagospodarowanych odpadów 
biodegradowalnych, poprzez odzysk w przydomowych kompostowniach. Z danych pozyskanych                  
z Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Opole, wynika iż z masy zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz z zawartych w grupie odpadów kierowanych do recyklingu (makulatura) 
odzyskuje się następujące ilości odpadów biodegradowalnych: 

• 2009 r. – 136,690 Mg, 
• 2010 r. – 111,837 Mg. 

 
Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu zorganizowanie zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na terenie Gminy dla odpadów 
pochodzących z utrzymywania zieleni. 
Gmina Prószków 
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy Prószków  prowadzono w nieznacznym zakresie (głównie              
w m. Prószków) selektywną zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. Na terenie Gminy odpady 
ulegające biodegradacji zagospodarowywane są we własnym zakresie przez mieszkańców na 
prywatnych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach. 
W latach 2009- 2010 odzyskano następujące ilości odpadów biodegradowalnych: 

• 2009 r.-  35,8 Mg, 
• 2010 r.-  41,6 Mg. 

Gmina Tarnów Opolski 
Gmina Tarnów Opolski nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. 
Większość odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest przez mieszkańców Gminy             
we własnym zakresie np. na przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach. 
W 2010 r. rozprowadzane były ankiety wśród mieszkańców, dotyczące ilości zagospodarowywanych 
odpadów biodegradowalnych w kompostowniach. 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji                  
przekazanych do unieszkodliwiania: 

• 2009 r. – 208,900 Mg, 
• 2010 r. – 198,740 Mg. 

Gmina Tułowice 
Gmina Tułowice nie prowadzi zbiórki odpadów biodegradowalnych. 
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji 
przekazanych do unieszkodliwiania: 

• 2009 r. – 2,800 Mg, 
• 2010 r. – 2,020 Mg. 

Gmina Turawa 
Gmina Tułowice nie prowadzi zbiórki odpadów biodegradowalnych. 

8)  Objęcie olejów odpadowych selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych na 
terenach poszczególnych gmin.  

Gmina Chrząstowice 
W latach 2009 - 2010 Gmina prowadziła zbiórkę olejów odpadowych wraz z opakowaniami. Odpady 
gromadzono w mobilnym kontenerze przeznaczonym do zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy zebrano następujące ilości zużytych olejów odpadowych: 

• 2009 r.- 0,00 Mg, 
• 2010 r.- 0,02 Mg. 

Gmina Dąbrowa 
W latach 2009 - 2010 Gmina prowadziła zbiórkę olejów odpadowych. Odpady olejowe wraz z innymi 
odpadami niebezpiecznymi można było gromadzić w pojemnikach o pojemności 120l i 240l koloru 
czerwonego, ustawionych w 16 zestawach na terenie każdego sołectwa. 
 



 56

W latach 2009- 2010 na terenie Gminy zebrano następujące ilości zużytych olejów odpadowych: 
• 2009 r.- 0,170 Mg, 
• 2010 r.- 0,050 Mg. 

Gmina Dobrzeń Wielki 
Gmina Dobrzeń Wielki nie wdrożyła na swoim terenie zbiórki olejów odpadowych. W latach 2009- 
2010 nie odnotowano żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Komprachcice 
W latach 2009 - 2010 zbiórka odpadów niebezpiecznych odbywała się na zasadzie mobilnego 
punktu zbiórki organizowanego raz w roku w trzech większych miejscowościach Gminy, głównie: 
Komprachcice, Chmielowice, Polska Nowa Wieś. Mieszkańcy z pozostałych wsi dowożą odpady do 
wyznaczonych punktów. Zużyte oleje odpadowe gromadzono w mobilnym kontenerze 
przeznaczonym do zbiórki odpadów niebezpiecznych. Ze zbiórki przeprowadzonej w okresie 
sprawozdawczym uzyskano następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 0,52 Mg w 2009 r.                 
i 4,3 Mg w roku 2010. 
Gmina Łubniany 
Gmina Łubniany nie organizuje na swoim terenie zbiórki olejów odpadowych. W latach 2009- 2010 
nie odnotowano żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Murów 
W 2009 i 2010 r. zbieranie odpadów niebezpiecznych było realizowane poprzez rozstawienie                      
3 zestawów pojemników o pojemności 120l i 240l, służących do zbierania przedmiotowych odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. Zestawy pojemników opróżniane są z częstotliwością 
raz na pół roku. Zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym                  
z częstotliwością raz w roku w punktach zbiorczych w wyznaczonych miejscowościach: Murów, 
Zagwiździe, Stare Budkowice, Grabczok i Grabice. W latach 2009- 2010 nie odnotowano ilości 
zebranych olejów odpadowych. 
Gmina Niemodlin 
W latach 2009 - 2010 nie prowadzono zbiórki olejów odpadowych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy. W latach 2009- 2010 nie odnotowano 
żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Ozimek 
Na terenie Gminy Ozimek w latach 2009 - 2010 zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym olejów 
odpadowych), odbywała się na zasadzie mobilnego kontenera, ustawionego w wyznaczonych 
punktach Gminy zgodnie z przyjętym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem 
(ustawienie kontenera zmieniane było każdego dnia przez okres trwania zbiórki). W latach 2009- 
2010 nie odnotowano żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Popielów 
W gminie Popielów opakowania po olejach samochodowych, odbierane są w ruchomych punktach 
zbiorki tego typu odpadów – na zasadzie mobilnego kontenera. W/w zbiórka organizowana jest raz 
w roku, w trzech miejscowościach Gminy: Popielów, Stare Siołkowice i Karłowice, w podanych do 
publicznej wiadomości terminach. Ponadto na terenie gminy w miejscowościach:  

• Popielów: ul. Powstańców – koło przedszkola, 
• Stare Siołkowice: ul. Michała – naprzeciw sklepu Skupienia, 
• Stobrawa: ul. J. Kani – koło sołtysa, 
• Karłowice: ul. Polna  naprzeciw sklepu, 
• Rybna: ul. Odrzańska obok świetlicy wiejskiej, 
• Lubienia: ul. Wiejska obok przystanku PKS, 
• Kaniów: ul. Wiejska – obok przystanku PKS, 
• Nowe Siołkowice: Skrzyżowanie ul. Kupska i ul. Wiejska, 
• Kurznie: ul. Mickiewicza obok przystanku PKS, 
• Stare Kolnie: ul. Zawadzkiego przy kościele, 

ustawione są na stałe ogólnodostępne oznakowane czerwone pojemniki (pojemniki o poj.: 120l                   
i 240l rozstawione po jednej sztuce w każdej miejscowości). Zestawy pojemników opróżniane są          
z częstotliwością raz na pół roku. W latach 2009- 2010 nie odnotowano żadnych ilości olejów 
odpadowych. 
Gmina Prószków 
W latach 2009 - 2010 nie odnotowano żadnych ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, w tym 
olejów odpadowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Gmina Tarnów Opolski 
Na terenie Gminy Tarnów Opolski zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym również olejów 
odpadowych) odbywa się w rozstawionych w 3 miejscowościach pojemnikach (kolor czerwony). 
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Ponadto w/w odpady zbierane są również w systemie kontenerowym, w czasie wakacyjnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych prowadzonej w 3 wybranych miejscowościach gminy. W latach 2009- 
2010 nie odnotowano żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Tułowice 
Gmina Tułowice nie organizuje na swoim terenie zbiórki olejów odpadowych. W latach 2009- 2010 
nie odnotowano żadnych ilości olejów odpadowych. 
Gmina Turawa 
Oleje odpadowe zbierane są w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
zbierane są w specjalistycznych oznakowanych na czerwono pojemnikach, rozstawionych                      
w wybranych miejscach na terenie Gminy Turawa. Na terenie gminy funkcjonuje sześć tzw. „gniazd” 
wyposażonych po 2 pojemniki (pojemniki o poj. 120l i 240l). Ponadto w 5 miejscowościach Gminy 
raz w roku, ustawiany jest mobilny kontener, przeznaczony do zbiórki odpadów niebezpiecznych                  
w tym również sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W latach 2009- 2010 nie odnotowano 
żadnych ilości olejów odpadowych. 

9)  Wyznaczenie w gminach stałych miejsc zbierania zużytych baterii od mieszkańców 
(np. budynek Urzędu Gminy, budynki użyteczności publicznej). 

Gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami wspiera redystrybucja środków pochodzących               
z opłaty produktowej i depozytowej. W celu zapewnienia wymaganych poziomów zbierania zużytych 
baterii i akumulatorów przenośnych, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący usługi w zakresie 
wymiany zużytych baterii lub akumulatorów jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjmowania tego 
rodzaju odpadów. Ponadto są tworzone miejsca odbioru, gdzie użytkownik końcowy może oddać 
bezpłatnie zużyte baterie i akumulatory np. w szkołach i przedszkolach. Baterie można oddać 
również podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, posiadającemu stosowne zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych. 
Gmina Chrząstowice 
Gmina Chrząstowice wdrożyła zbiórkę zużytych baterii poprzez wprowadzenie mobilnego kontenera 
przeznaczonego do zbiórki odpadów niebezpiecznych. Ponadto na terenie jednostek oświatowych                
i obiektów użyteczności publicznych znajdują się pojemniki należące do Organizacji Odzysku REBA 
S.A., ul. Kubickiego 19 lok. 16, 02-954 Warszawa, przeznaczone do zbiórki tego typu odpadów.            
W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów:  

• 2009 r. – 0,025 Mg,    
• 2010 r. – 0,15 Mg. 

Gmina Dąbrowa 
Zużyte baterie wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi można było gromadzić w pojemnikach                 
o pojemności 120l i 240l koloru czerwonego, ustawionych w 16 zestawach na terenie każdego 
sołectwa. 
W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów:  

• 2009 r. – 0,033 Mg,    
• 2010 r. – 0,004 Mg. 

Gmina Dobrzeń Wielki 
Gmina Dobrzeń Wielki nie wdrożyła na swoim terenie zbiórki zużytych baterii. W latach 2009- 2010 
nie odnotowano żadnych ilości zużytych baterii. 
Gmina Komprachcice 
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów organizowana jest: 

• poprzez kontener mobilny, ustawiany w trzech największych miejscowościach gminy 
(Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś), w terminach podanych do publicznej 
wiadomości, 

• w placówkach oświatowych: szkołach, w przedszkolach oraz w ogólnodostępnych 
miejscach      w gminie (niektóre sklepy, apteki, Ośrodek Zdrowia, Placówki Gminne), gdzie 
rozmieszczone są specjalne pojemniki przeznaczone na odpady niebezpieczne, głównie 
baterie. 

W latach 2009- 2010 na terenie Gminy Komprachcice zebrano następujące ilości zużytych baterii              
i akumulatorów 

• 2009 r.- 0,043 Mg, 
• 2010 r.- 0,003 Mg, 

Gmina Łubniany 
Gmina Łubniany wdrożyła zbiórkę zużytych baterii w budynkach użyteczności publicznej                   
oraz w jednostkach oświatowych (szkoły i przedszkola), w których ustawione zostały specjalistyczne 
pojemniki, przeznaczone na tego rodzaju odpad. Zbiórka jest prowadzona przez REBA Organizacja 
Odzysku S.A., ul. Kubickiego 19 lok. 16, 02-954 Warszawa. W latach 2009 -2010 Organizacja 
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Odzysku nie przedstawiła informacji dotyczących ilości zebranych odpadów z terenu Gminy 
Łubniany. W latach 2009- 2010 nie odnotowano żadnych ilości zużytych baterii. 
Gmina Murów 
W 2009 i 2010 r. zbieranie odpadów niebezpiecznych było realizowane poprzez rozstawienie                      
3 zestawów pojemników o pojemności 120l i 240l, służących do zbierania przedmiotowych odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. Zestawy pojemników opróżniane są z częstotliwością 
raz na pół roku. Zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym                  
z częstotliwością raz w roku w punktach zbiorczych w wyznaczonych miejscowościach: Murów, 
Zagwiździe, Stare Budkowice, Grabczok i Grabice.  
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy Murów zebrano następujące ilości zużytych baterii                               
i akumulatorów 

• 2009 r.- 0,015 Mg, 
• 2010 r.- 0,005 Mg. 

Gmina Niemodlin 
Zadanie jest realizowane przez placówki handlowe. Odpady takie są również zbierane na podstawie 
zawartych umów przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Gmina nie posiada informacji              
o ilościach zabranych baterii w latach 2009- 2010. 
Gmina Ozimek 
Oprócz wspomnianych wyżej zbiórek odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych, zbiórka zużytych baterii na terenie Gminy Ozimek prowadzona jest                     
w ramach współpracy z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Pojemniki na baterie 
ustawione są w placówkach oświatowych. 
W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów:  

• 2009 r. – 0,420 Mg, 
• 2010 r. – 0,187 Mg. 

Gmina Popielów 
Gmina Popielów organizuje zbiórkę zużytych baterii poprzez jednostki oświatowe (szkoły                            
i przedszkola). Ponadto zbiórka zużytych baterii i akumulatorów, odbywa się na zasadzie mobilnego 
kontenera oraz w stale rozstawionych na terenie gminy pojemnikach, przeznaczonych na odpady 
niebezpieczne.  

W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów:  

• 2009 r. – 0,035 Mg,    
• 2010 r. – 0,004 Mg. 

Gmina Prószków 
Zbiórka baterii organizowana jest w:  

• Urzędzie Gminy Prószków, w którym ustawiony jest specjalny pojemnik przeznaczony na 
baterie, 

• w placówkach handlowych,  
• w placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach.  

Mieszkańcy Gminy mają również możliwość oddania zużytych akumulatorów małogabarytowych              
w punktach sprzedaży tego typu produktów tzw. „sztuka za sztukę”  usytuowanych na obszarze 
Gminy Prószków. W latach 2009-2010 nie odnotowano żadnych ilości zużytych baterii, 
przekazanych do odzysku. 
Gmina Tarnów Opolski 
Gmina Tarnów Opolski prowadzi na swoim terenie zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów              
w ramach mobilnego kontenera, ustawianego raz w roku, w 3 wybranych  miejscowościach Gminy 
(na przemian, co roku w innych), w podanych do publicznej wiadomości terminach. Ponadto Urząd 
Gminy współpracuje z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy, która wystawia 
specjalistyczne pojemniki w placówkach oświatowych oraz w poszczególnych sklepach, 
usytuowanych na obszarze Gminy. 
Pomimo braku zorganizowanej zbiórki zużytych baterii, w 2010 r. zebrano 80 kg w/w odpadu.  latach 
2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów:  

• 2009 r. – 70 kg,    
• 2010 r. –   9 kg. 

Gmina Tułowice 
Gmina Tułowice nie prowadzi zbiórki zużytych baterii. Pomimo braku zorganizowanej na obszarze 
Gminy zbiórki zużytych baterii, w 2010 r. zebrano 80 kg w/w odpadu.   
Gmina Turawa 
Baterie zbierane są w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne zbierane 
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są w specjalistycznych oznakowanych na czerwono pojemnikach, rozstawionych w wybranych 
miejscach na terenie Gminy Turawa. Na terenie gminy funkcjonuje sześć tzw. „gniazd” 
wyposażonych po 2 pojemniki (pojemniki o poj. 120l i 240l). Ponadto w 5 miejscowościach Gminy 
raz w roku, ustawiany jest mobilny kontener, przeznaczony do zbiórki odpadów niebezpiecznych                  
w tym również sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W latach 2009-2010 nie odnotowano 
żadnych ilości zużytych baterii. 

10)  Kontrola miejsc w których odbywać się może nielegalny demontaż pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 

Sposób postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zapewniający ochronę zdrowia                      
i życia ludzi oraz ochronę środowiska, uregulowano w ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Uzupełniają ją przepisy regulujące postępowanie z odpadami, w tym ustawa o odpadach z dnia                
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39. poz. 251, z późn. zm.).  
Zbieranie pojazdów mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący specjalne punkty 
zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż pojazdów może być 
prowadzony wyłącznie w legalnie działających stacjach demontażu.  
Zgodnie z art. 43 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację demontażu. Ponadto, w miarę 
możliwości, kontrolowane są przedsiębiorstwa, co do których zachodzi podejrzenie, że dokonują 
niezgodnego z prawem zbierania lub demontażu pojazdów.  
W trakcie kontroli WIOŚ współpracuje z innymi instytucjami: Inspektoratami Nadzoru Budowlanego, 
NFOŚiGW, Policji, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Celnego, samorządami. 
11)  Objęcie zużytego sprzętu selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, pod 
warunkiem kupna nowego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. pralka za pralkę. Ponadto jeżeli 
naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, można go 
nieodpłatnie pozostawić w serwisie pod warunkiem wcześniejszego oddania sprzętu do naprawy.  
Gmina Chrząstowice 
W siedzibie firmy „Remondis” w Opolu utworzono bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, gdzie mieszkańcy Gminy Chrząstowice mieli możliwość oddania 
zużytego sprzętu. Brak informacji o ilości zebranych odpadów za lata 2009- 2010. 
Gmina Dąbrowa 
W siedzibie firmy „Remondis” w Opolu utworzono bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, gdzie mieszkańcy Gminy Dąbrowa mieli możliwość oddania 
zużytego sprzętu.  
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był zbierany na terenie Gminy poprzez kontener 
mobilny podstawiany w czterech miejscowościach.  
Na terenie Gminy Dąbrowa zebrano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego                        
i elektronicznego: 

• 2009 r. - 3,05 Mg,  
• 2010 r. - 2,50 Mg. 

Gmina Dobrzeń Wielki 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców gminy na podstawie 
zgłoszenia telefonicznego. W/w odbierane są przez firmę, która posiada podpisaną umowę                  
z Urzędem Gminy.   
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego                                   
i elektronicznego: 

• 2009 r. –   6,66 Mg,  
• 2010 r. – 10,35 Mg. 

Gmina Komprachcice 
Na terenie Gminy Komprachcice odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

• odbierane w utworzonym punkcie na terenie siedziby ZGKiM Komprachcice, przy                  
ul. Rolniczej 6, w godz. od 7.00.do 15.00 od poniedziałku – do piątku; 

• odbierane w Biurach Handlowych firmy Remondis– Al. Przyjaźni 9 w Opolu 
• na zamówienie indywidualne klienta  
• większe odpady typu lodówki, pralki można wystawić przy zbiórce odpadów 

wielkogabarytowych; 
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W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego                                   
i elektronicznego: 

• 2009 r. – 3,36 Mg,    
• 2010 r. – 4,20 Mg. 

Gmina Łubniany 
Na terenie gminy nie ma zorganizowanej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
natomiast mieszkańcy gminy posiadają możliwość oddania w/w odpadów przedsiębiorcom 
wprowadzającym na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, bądź firmie Remondis. Od 2011 r. 
planuje się organizację zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
W latach 2009-2010 odnotowano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego                                   
i elektronicznego: 

• 2009 r. – 0,30 Mg,    
• 2010 r. – 0,35 Mg. 

Gmina Murów 
W 2009 i 2010 r. zbieranie odpadów niebezpiecznych było realizowane poprzez rozstawienie                  
3 zestawów pojemników o pojemności 120l i 240l, służących do zbierania przedmiotowych odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. Zestawy pojemników opróżniane są z częstotliwością 
raz na pół roku. Zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych w systemie kontenerowym                    
z częstotliwością raz w roku w punktach zbiorczych w wyznaczonych miejscowościach: Murów, 
Zagwiździe, Stare Budkowice, Grabczok i Grabice.  
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy Murów zebrano następujące ilości zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 

• 2009 r.- 2,17 Mg, 
• 2010 r.- 0,50 Mg. 

Gmina Niemodlin 
Zadanie jest realizowane przez placówki handlowe. Odpady takie są również zbierane na podstawie 
zawartych umów przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. 
W latach 2009- 2010 na terenie Gminy Niemodlin zebrano następujące ilości zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 

• 2009 r.- 0,63 Mg, 
• 2010 r.- 0,41 Mg. 

Gmina Ozimek 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest na terenie Gminy Ozimek w ramach zbiórek 
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

• 2009 r. – 2,90 Mg, 
• 2010 r. – 1,70 Mg. 

Gmina Popielów 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest nieodpłatnie w Biurach Handlowych firmy 
REMONDIS Sp. z o.o.: w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej 3 oraz w Opolu przy Al. Przyjaźni 
9, jak również w punktach sprzedaży sprzętu AGD i RTV, znajdujących się na terenie gminy.  
Mieszkańcy gminy mają również możliwość wystawienia w/w odpadów, podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. Ponadto osoby posiadające podpisane umowy z firmą  ELKOM Sp. z o.o. na 
wywóz odpadów, mogą również oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bezpłatnie                        
w punkcie odbioru w/w odpadu, przy ul. Norweskiej 11 w Brzeziu. 
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu RTV i AGD powinna znajdować się w sklepie,            
w którym można kupić tego rodzaju sprzęt. Dodatkowo w Gminie jest informacja o firmach, które na 
jej terenie zajmują się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących       
z gospodarstw domowych. 
W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego                                    
i elektronicznego: 

• 2009 r. –  2,400 Mg,   
• 2010 r. –  2,700 Mg. 

Gmina Prószków 
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się dwa razy do roku na 
zasadzie „wystawki”. Zbiórkę zorganizowanej przez firmę REMONDIS OPOLE i ZGKiM                           
w Prószkowie, we wszystkich miejscowościach Gminy Prószków, w podanych do publicznej 
wiadomości terminach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również 
nieodpłatnie w biurze handlowym firmy REMONDIS w Opolu, przy Alei Przyjaźni 9, jak również                  
w placówce ZGKiM w Prószkowie.  
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W/w odpady mogą być również odbierane indywidualnie od mieszkańca, na zasadzie podstawienia 
przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. 

W latach 2009-2010 zebrano  następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego:  

• 2009 r. – 20,500 Mg, 
• 2010 r. – 16,300 Mg. 

Gmina Tarnów Opolski 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
na zasadzie mobilnego kontenera ustawianego raz do roku w 3 wybranych miejscowościach Gminy 
(na przemian, co roku w innych), w podanych do publicznej wiadomości terminach. Firmą 
odbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z obszaru gminy jest firma REMONDIS Opole 
Sp. z o.o. W latach 2009- 2010 nie odnotowano żadnych ilości zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 
Gmina Tułowice 
Na terenie Gminy zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest 2 razy 
do roku na zgłoszenie w ramach „wystawki” przez Firmę ECOREN DKE Sp. z o.o. Polkowice. 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

• 2009 r. – 9,400 Mg, 
• 2010 r. – 4,859 Mg. 

Gmina Turawa 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany w ramach mobilnego kontenera, ustawianego raz 
w roku, w 5 miejscowościach Gminy Turawa. W latach 2009- 2010 nie odnotowano żadnych ilości 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

12)  Objęcie przeterminowanych pestycydów selektywną zbiórką odpadów 
niebezpiecznych.  

12)  Kontrola gospodarstw rolniczych w zakresie gospodarki przeterminowanymi 
pestycydami. 

Zapobieganie powstawaniu przeterminowanych środków ochrony roślin polega głównie na 
kształtowaniu świadomości postaw konsumenckich, aby były nabywane takie ilości środków ochrony 
roślin, aby nie ulegały one przeterminowaniu. 
Ze względu na wysokie ceny preparatów, przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości środków 
ochrony roślin. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin. Opakowania 
będące odpadami niebezpiecznymi powinny trafić z powrotem do ich sprzedawcy (system 
kaucyjny). Wprowadzający środki ochrony roślin są odpowiedzialni za ich właściwe 
zagospodarowanie. 
 
Kontrole w zakresie właściwej gospodarki przeterminowanymi pestycydami prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pracownicy Inspekcji prowadzą kontrole                               
w gospodarstwach z produkcją roślinną, magazynach płodów rolnych, miejscach zaprawiania 
materiału siewnego, w strefach ochronnych ujęć wody oraz tam, gdzie stosowanie jest ograniczone, 
zabronione lub objęte innymi szczególnymi wymogami (np. fumigacja).  
Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin ma za zadanie wyeliminowanie z praktyki 
stosowania środków ochrony roślin w sposób zagrażający zdrowiu ludzi, zwierząt oraz szkodzący 
środowisku. 
Gmina Chrząstowice 
Na terenie Gminy Chrząstowice nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Gmina Chrząstowice nie organizuje zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. 
W latach 2009- 2010 odnotowano następujące ilości opakowań zawierających substancje 
niebezpieczne w tym przeterminowane środków ochrony roślin: 

• 2009 r.- 0,34 Mg, 
• 2010 r.- 0,07 Mg. 

Gmina Dąbrowa 
Na terenie Gminy Dąbrowa nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Przeterminowane środki ochrony roślin wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi można było 
gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 litrów i 240 litrów koloru czerwonego, ustawionych                  
w 16 zestawach na terenie każdego sołectwa. 
W latach 2009- 2010 odnotowano następujące ilości opakowań zawierających substancje 
niebezpieczne w tym przeterminowane środków ochrony roślin: 

• 2009 r.- 0,358 Mg, 
• 2010 r.- 0,06 Mg. 
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Gmina Dobrzeń Wielki 
Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Gmina Dobrzeń Wielki nie organizuje zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. Istnieje 
jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu 
produktów lub pozbycie się tych odpadów w ramach zbiórek odpadów niebezpiecznych. W latach 
2009–2010 nie odnotowano żadnych ilości opakowań po środkach ochrony roślin wraz z resztkami 
tych substancji. 
Gmina Komprachcice 
Na terenie Gminy Komprachcice nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Zbiórka odpadów niebezpiecznych odbywa się na zasadzie mobilnego punktu zbiórki  
organizowanego raz w roku w trzech większych miejscowościach Gminy, głównie: Komprachcice, 
Chmielowice, Polska Nowa Wieś. Mieszkańcy z pozostałych wsi dowożą odpady do wyznaczonych 
punktów.  
W latach 2009- 2010 odnotowano następujące ilości przeterminowanych środków ochrony roślin: 

• 2009 r.- 0,419 Mg, 
• 2010 r.- 0,050 Mg. 

Gmina Łubniany 
Na terenie Gminy Łubniany nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Mieszkańcy gminy posiadają możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po 
nawozach oraz przeterminowanych środkach ochrony roślin od rolników – w punkcie powiatowym, 
gdzie jest usytuowany pojemnik, przeznaczony na wymienione odpady. W latach 2009–2010 nie 
odnotowano żadnych ilości opakowań po środkach ochrony roślin wraz z resztkami tych substancji. 
Gmina Murów 
Na terenie Gminy Murów nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Selektywna zbiórka przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań z gospodarstw 
domowych następuje poprzez sklepy posiadające takie artykuły w ofercie sprzedaży lub 
dystrybutorów pestycydów.  
W latach 2009- 2010 nie odnotowano ilości przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Gmina Niemodlin 
Na terenie Gminy Niemodlin nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Gmina nie prowadziła w latach 2009- 2010 zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin.                 
W latach 2009- 2010 nie odnotowano ilości przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Gmina Ozimek 
Na terenie Gminy Ozimek nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. Gmina 
Ozimek nie organizuje zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. Istnieje jedynie 
możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu produktów 
lub pozbycie się tych odpadów w ramach zbiórek odpadów niebezpiecznych. 
W latach 2009-2010 zebrano następujące ilości opakowań po środkach ochrony roślin: 

• 2009 r. – 184 kg, 
• 2010 r. – 90 kg. 

Gmina Popielów 
Na terenie Gminy Popielów nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy.       
W gminie Popielów zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin wraz z resztkami tych substancji, 
odbywa się na zasadzie mobilnego kontenera, ustawianego w trzech miejscowościach Gminy: 
Popielów, Stare Siołkowice i Karłowice, w podanych do publicznej wiadomości terminach. Ponadto 
na terenie gminy w miejscowościach:  

• Popielów: ul. Powstańców – koło przedszkola, 
• Stare Siołkowice: ul. Michała – naprzeciw sklepu Skupienia, 
• Stobrawa: ul. J. Kani – koło sołtysa, 
• Karłowice: ul. Polna  naprzeciw sklepu, 
• Rybna: ul. Odrzańska obok świetlicy wiejskiej, 
• Lubienia: ul. Wiejska obok przystanku PKS, 
• Kaniów: ul. Wiejska – obok przystanku PKS, 
• Nowe Siołkowice: Skrzyżowanie ul. Kupska i ul. Wiejska, 
• Kurznie: ul. Mickiewicza obok przystanku PKS, 
• Stare Kolnie: ul. Zawadzkiego przy kościele, 

ustawione są na stałe ogólnodostępne oznakowane czerwone pojemniki (pojemniki o poj.: 120l                   
i 240l rozstawione po jednej sztuce w każdej miejscowości). Zestawy pojemników opróżniane są  
z częstotliwością raz na pół roku. 
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W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości opakowań po środkach ochrony roślin                
wraz z resztkami tych substancji: 

• 2009 r. – 0,125 Mg,   
• 2010 r. – 0,090 Mg. 

Gmina Prószków 
W Na terenie Gminy Prószków nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy.  
latach 2009-2010 nie odnotowano żadnych ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, w tym 
przeterminowanych pestycydów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Gmina Tarnów Opolski 
Na terenie Gminy Tarnów Opolski nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. 
Gmina nie organizuje zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. Istnieje jedynie możliwość 
zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu produktów lub 
pozbycie się tych odpadów w ramach zbiórek odpadów niebezpiecznych. W latach 2009- 2010 nie 
odnotowano ilości przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Gmina Tułowice 
Na terenie Gminy Tułowice nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. Gmina 
Tułowice nie prowadzi zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. W latach 2009- 2010 nie 
odnotowano ilości przeterminowanych środków ochrony roślin. 
Gmina Turawa 
Na terenie Gminy Ozimek nie występują mogilniki zawierające przeterminowane pestycydy. Gmina 
Ozimek nie organizuje zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin. Istnieje jedynie 
możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu produktów 
lub pozbycie się tych odpadów w ramach zbiórek odpadów niebezpiecznych. W latach 2009- 2010 
nie odnotowano ilości przeterminowanych środków ochrony roślin. 
14)  Zorganizowanie miejsc zbierania zużytych opon od mieszkańców.  

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji i wymiany starych opon na nowe. Ich źródłem są 
również pojazdy wycofane z eksploatacji. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest w tym 
przypadku ograniczone wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
System zbierania zużytych opon rozwija się przez stacje obsługi pojazdów oraz stacje demontażu 
pojazdów. Zużyte opony mogą być poddane regeneracji, recyklingowi lub współspalane                            
w cementowni. 
Gmina Chrząstowice 
Na terenie Gminy Chrząstowice nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Dąbrowa 
Na terenie Gminy Dąbrowa nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Komprachcice 
Na terenie Gminy Komprachcice wprowadzono zbiórkę zużytych opon.  
W latach 2009 i 2010 zebrano następujące ilości zużytych opon: 

• 2009 r.- 3,180 Mg, 
• 2010 r.- 3,056 Mg. 

Gmina Łubniany 
Na terenie Gminy Łubniany nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Murów 
Na terenie Gminy Murów nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Niemodlin 
Zbiórkę prowadzą placówki handlowe i warsztaty samochodowe. Gmina nie posiada informacji              
o ilościach zebranych zużytych opon w talach 2009-2010. 
Gmina Ozimek 
Na terenie Gminy Ozimek nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Popielów 
Mieszkańcy którzy posiadają podpisaną umowę z firmą Remondis Opole, mają możliwość 
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wystawienia podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych - do 4 sztuk zużytych opon   
z samochodów osobowych.  
Ponadto podczas wymiany opon na nowe, istnieje możliwość pozostawienia starych, w zakładach 
wulkanizacyjnych.  
Problem stanowią opony z pojazdów ciągnikowych i ciężarowych - przy zgłoszeniu przez wytwórcę 
większej ilości tego rodzaju odpadu, istnieje ewentualność nawiązania współpracy bezpośrednio           
z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku, które odbiera w/w odpady nieodpłatnie). W latach 
2009 i 2010 nie odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Prószków 
Na terenie Gminy Prószków nie wprowadzono zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Tarnów Opolski  
Na terenie Gminy Tarnów Opolski zbiórka zużytych opon odbywa się w ramach zbiórki 
wielkogabarytów. Mieszkańcy Gminy mają możliwość wystawienia do 4 sztuk opon. W latach 2009             
i 2010 nie odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
Gmina Tułowice 
Gmina Tułowice nie prowadzi zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie odnotowano żadnych 
ilości zużytych opon. 
Gmina Turawa 
Na terenie Gminy Turawa nie organizuje się zbiórki zużytych opon. W latach 2009 i 2010 nie 
odnotowano żadnych ilości zużytych opon. 
15)  Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów poremontowych i budowlanych. 

Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się wytwórcy tych 
odpadów (np. osoby prywatne, firmy remontowo-budowlane oraz demontażowe) oraz specjalistyczne 
podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów. 
Zdecydowana większość odpadów poddawana jest odzyskowi m.in. przy budowie nowej infrastruktury 
oraz przy niwelacji terenu.  
Gmina Chrząstowice 
Na terenie Gminy Chrząstowice gruz budowlany oraz inne odpady towarzyszące budowie                  
i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady 
pojemnika KP-7 na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 nie odnotowano 
żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Dąbrowa 
Na terenie Gminy Dąbrowa gruz budowlany oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom 
mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na 
zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 nie odnotowano żadnych ilości odpadów 
remontowo – budowlanych. 
Gmina Dobrzeń Wielki 
Gmina Dobrzeń Wielki nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Komprachcice 
Gmina Komprachcice nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Komprachcice gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Łubniany 
Gmina Łubniany nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Łubniany gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. 
W latach 2009–2010 odnotowano następujące ilości odpadów remontowo – budowlanych: 
- poddane poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2009-2010: 

• 2009 r.: 
- 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) - 150,80 Mg,   
- 17 01 02 (Gruz ceglany) - 4,40 Mg,   
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- 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu) - 50,14 Mg,   
• 2010 r.: 

- 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) - 77,60 Mg,   
- 17 01 02 (Gruz ceglany) - 93,98 Mg,   
- 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia) - 78,50 Mg,   
- 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu) -100,08 Mg,   

- poddane poszczególnym procesom odzysku w latach 2009-2010: 
• 2010 r.:  

- 17 04 05 (Żelazo i stal) - 2,79 Mg. 
Gmina Murów 
Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów” właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów remontowych. Gruz 
budowlany oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie 
podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. 
W latach 2009–2010 nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Niemodlin 
Gmina Niemodlin nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Niemodlin gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Ozimek 
Gmina Ozimek nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Ozimek gruz budowlany oraz inne odpady 
towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot 
odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 nie 
odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Popielów 
Gmina Popielów nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Popielów gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Prószków 
Na terenie Gminy Prószków nie wprowadzono systemu selektywnego zbierania odpadów 
budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Odpady budowlane 
wykorzystywane były gospodarczo do celów wg. własnych potrzeb, np.: drobny gruz 
wykorzystywany do utwardzania terenów. 

Odpady budowlane oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na 
zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady kontenera na zlecenie i koszt wytwórcy 
odpadów.  

Jednakże mimo braku wprowadzonej zbiórki odpadów budowlanych w 2009-2010 r. odnotowano 
znaczne ilości odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), które zostały 
przetworzone (m in. na składowisku) w procesie odzysku R15, tj. przetworzone (rozdrobnione)                   
i przygotowane do odzysku bądź do recyklingu. 

W latach 2009-2010 zebrano  następujące ilości odpadów budowlanych:  
 2009 r. -  282,789 Mg,  w tym: 

• 17 01 01 – 109,740 Mg, 
• 17 01 02 – 38,080 Mg, 
• 17 01 07 – 0 Mg, 
• 17 05 04 – 17,249 Mg, 
• 17 09 04 – 117,720 Mg, 

 2010 r. - 453,770 Mg. 
• 17 01 01 – 109,420 Mg, 
• 17 01 02 – 123,620 Mg, 
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• 17 01 07 – 88,560 Mg, 
• 17 05 04 – 8,060 Mg, 
• 17 09 04 – 124,110 Mg. 

Gmina Tarnów Opolski 
Gmina Tarnów Opolski nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Tarnów Opolski gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych.  
Gmina Tułowice 
Gmina Tułowice nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Tułowice gruz budowlany oraz inne 
odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez 
podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 
nie odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych. 
Gmina Turawa 
Gmina Turawa nie wprowadziła zorganizowanej zbiórki odpadów z budowy i remontów 
pochodzących z sektora komunalnego. Na terenie Gminy Turawa gruz budowlany oraz inne odpady 
towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot 
odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. W latach 2009–2010 nie 
odnotowano żadnych ilości odpadów remontowo – budowlanych.            

17)  Rekultywacja zamkniętych składowisk w: Domecku, Budkowicach, Dylakach, 
Kępie, Bierdzanach, Rogach. 

Gmina Komprachcice 
Składowisko odpadów komunalnych w Domecku zamknięto w 2008 r. W okresie sprawozdawczym 
prowadzono rekultywację techniczną. Prace rekultywacyjne mają być prowadzone do 2013 r. 
Rekultywacja składowiska prowadzona jest w kierunku rolnym. 
Gmina Łubniany 
Na terenie Gminy Łubniany w miejscowości Kępa, znajduje się zamknięte w dniu 31.12.2006 r. 
składowisko odpadów. Termin ukończenia rekultywacji składowiska upływa z dniem 31.12.2012 r. 
 
Informacje dotyczące nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Łubnianach                              
w miejscowości Kępa - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.: 
1. Informacje ogólne o składowisku: 

• liczba kwater zamkniętych – 1, 
• typ składowiska - inertne, 
• właściciel składowiska – Gmina Łubniany, Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  

46 – 024 Łubniany. 
2. Decyzje administracyjne: 

• Decyzja lokalizacyjna – G.T./8380/3/1992 z dnia 10.03.1992 r. UG Łubniany, 
• Pozwolenie na budowę – NBN-7351/5/36/92 z dnia 231.09.1992 r. Urząd Rejonowy 

Opole, 
• Instrukcja eksploatacji składowiska – zatwierdzona przez Starostę Opolskiego, wydana 

czasowo do 31.12.2006 r., 
• Pozwolenie na użytkowanie – ZPN-441-3/92 z czerwca 1992 r., 
• Decyzja o zamknięciu składowiska – OŚ.DLP.7647-79/06/07 z dn. 01.10.2007r., 
• Zgoda na zamknięcie składowiska – OŚ.DLP.7647-79/06/07 z dn. 01.10.2007r. 

3. Dane techniczne składowiska: 
• pojemność całkowita – 37 500,0 m3, 
• pojemność zapełniona – 42 460,0 m3, 
• ilość zdeponowanych odpadów pochodzących z terenu Gminy Łubniany - 470,0 Mg  
• powierzchnia w granicach korony – 1,2 ha, 
• uszczelnienie – folia PEHD, grubość 0,15 mm, 
• drenaż odcieków – rury PCV o średnicy 100 mm, rury ceramiczne o średnicy 75-100 mm, 
• gromadzenie odcieków – pojemność zbiornika 69,4 m3, 
• odprowadzanie gazu składowiskowego – studnie pionowe, emisja do atmosfery. 

Gmina Murów 
Zgodnie z decyzją Starosty Opolskiego Nr OŚ.MP.UKK. 7647-51/08 z 29.10.2008 r. termin 
zamknięcia składowiska odpadów w Starych Budkowicach wraz zakończeniem wszystkich prac 
rekultywacyjnych wyznaczono na 31.12.2015 r. W latach sprawozdawczych tj. 2009 i 2010 
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prowadzono (rozpoczętą w 2008 r.) rozbiórkę obiektu, w celu przygotowania terenu pod prace 
rekultywacyjne. W roku 2012 planuje się przeprowadzenie rekultywacji technicznej. Na zamkniętym 
składowisku prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny. 
Gmina Niemodlin 
Składowisko odpadów w Rogach zrekultywowano w latach 2009-2010. Rekultywacja polegała na 
nawiezieniu na złożone odpady trzech różnych warstw ziemi o łącznej grubości 1 m (rekultywacja 
techniczna) i obsadzeniu niskimi drzewami i krzewami (rekultywacja biologiczna). Składowisko  
poddane  jest monitoringowi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 
Gmina Ozimek 
Składowisko odpadów komunalnych w Dylakach funkcjonowało do 2005 r. Gmina została 
zobowiązana do przeprowadzenia rekultywacji decyzją Marszałka Województwa                                     
Nr DOŚ.IV.AK.7638-4-5/08 z dnia 27.03.2008 r. Rekultywacja składowiska przebiegała w dwóch 
etapach: rekultywacja techniczna i rekultywacja biologiczna (która została zakończona w maju                
2010 r.). 
 
Obecnie prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny tego terenu w następującym zakresie: 

• badanie wód podziemnych, 
• badanie wód powierzchniowych, 
• badanie odcieków, 
• badanie składu i emisji gazu składowiskowego, 
• kontrola stateczności zboczy i osiadania składowiska. 

W 2010 r. badania monitoringowe prowadzone były przez firmę SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.                       
z siedzibą w Pszczynie. 
 
Ponadto w 2010 r. na obszarze po składowisku, wykonane były pomiary dobowej wysokości 
opadów atmosferycznych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy - Oddział we 
Wrocławiu. 
Gmina Turawa 
Na obszarze Gminy Turawa, we wsi Bierdzany znajduje się zamknięte w dniu 27.10.2006 r. Decyzją 
Nr OŚ.DLP.7647-83/06 Starosty Opolskiego składowisko odpadów innych niż niebezpieczne                      
i obojętne.  
Dla w/w składowiska opracowani projekt rekultywacji „Rekultywacja Gminnego składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Bierdzany, Gm. Turawa”, który określa 
techniczne i biologiczne założenia rekultywacji składowiska. Urząd Gminy Turawa otrzymał 
dofinansowanie na realizację w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działanie RPOP.04.01.00. Infrastruktura wodno-
ściekowa i gospodarka odpadami.  
 
Na składowisku prowadzony jest monitoring oddziaływania na środowisko, podczas którego badany 
jest: 

• poziom i skład wód podziemnych z piezometrów, 
• skład wód odciekowych ze zbiornika odcieków,  
• emisja i skład biogazu ze złoża odpadów, 
• zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne gleb w sąsiedztwie składowiska na 

zawartość metali ciężkich, 
• badania wielkości opadu atmosferycznego. 

18)  Przystosowanie czynnych składowisk do obowiązujących przepisów prawnych.  
Na terenie gmin Powiatu Opolskiego nie funkcjonuje żadne czynne składowisko odpadów 
komunalnych. 

Źródło: Informacje pozyskane z gmin z terenu Powiatu Opolskiego   
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Tabela nr 12. Realizacja planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów w latach 
2009-2010. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

termin 
realizacji 

Faktyczny 
termin 

realizacji 
Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji 

1. 
Wyznaczanie miejsc zbierania 
odpadów biodegradowalnych na 
terenach poszczególnych gmin. 

2008-2009 - 

Na terenie gmin Powiatu Opolskiego 
(oprócz miasta Prószków, które                       
w nieznacznym stopniu wprowadziło 
zbiórkę odpadów ulegających 
biodegradacji) nie organizuje się zbiórki 
odpadów biodegradowalnych.  

Większość odpadów 
biodegradowalnych (70%) 
zagospodarowywana jest przez 
mieszkańców gminy we własnym 
zakresie np. na przydomowych 
kompostowniach, bądź na 
przydomowych ogródkach. 

Źródło: Informacje pozyskane z gmin z terenu Powiatu Opolskiego   
 
Na terenie Powiatu Opolskiego nie odnotowano żadnych zlikwidowanych ani pozostałych do likwidacji magazynów przeterminowanych środków 
ochrony roślin. 
 
Na obszarze Powiatu Opolskiego nie odnotowano żadnych zlikwidowanych, ani pozostałych do likwidacji mogilników. 
 
Ponadto na obszarze Powiatu Opolskiego nie odnotowano w latach 2009-2010 oddanych do użytkowania nowych instalacji zagospodarowania 
odpadów, ani oddanych do użytkowania po rozbudowie istniejących instalacji zagospodarowania odpadów. 
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4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć 
 
W tabeli nr 13 przedstawiono koszty poniesione na poszczególne zadania wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami oraz źródła 
ich finansowania. 
 

Tabela nr 13. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2009-2010. 

Lp. Nazwa zadania 
Kwota przewidziana na zadanie 

w latach 2009-2010 
[tys. PLN] 

Koszty poniesione  
w 2009 r. 
[tys. PLN] 

Koszty poniesione  
w 2010 r. 
[tys. PLN] 

Źródło 
finansowania 

Powiat Opolski 

1. 

Demontaż i utylizacja płyt 
azbestowych z pokrycia dachu 
garaży znajdujących się                   
na terenie Zespołu Szkół                    
w Prószkowie. 

4 200,00 4 212,67 - PFOSIGW  

2. 

Rekultywacja nieczynnego 
składowiska odpadów 
komunalnych w Rogach 
(Gmina Niemodlin).  

 
50 000,00 50 000,00 - 

 
PFOSIGW  

3. Zakup młynków koloidalnych  
(DPS Prószków). 

3 000,00 2 956,01 
 

- 
 

PFOSIGW 

4. 

Dotacja na zakup wyposażenia 
do samochodu Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu 
(sprzęt do likwidacji skażeń 
chemicznych i ekologicznych). 

 
 

300 000,00 
 

- 299  888,90 

 
 
Budżet Powiatu  

5. 

Dotacja do zakupu sorbentów                 
i neutralizatorów dla Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Opolu. 

 
100 000,00 

 - 99 706,00 
 

 
 
Budżet Powiatu 

Suma Powiat Opolski: 457 200,00 57 168,68 399 594,90  
Gmina Chrząstowice 

1. Program informacyjno- 
edukacyjny (2004- 2012). 10 000,00 3 000,00 

Budżet Gminy, 
Środki firm 
działających  
w zakresie 
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gospodarki 
odpadami 

2. 
System selektywnej zbiórki 
odpadów ulegających 
biodegradacji (2004-2012). 

90 000,00 b.d. 

Środki firm 
działających  
w zakresie 
gospodarki 
odpadami, 
mieszkańcy 

3. 
System selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych  
i budowlanych (2004-2012). 

10 000,00 b.d. Mieszkańcy 

4. 

Prowadzenie istniejącego 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych 
zawartych  
w strumieniu odpadów 
niebezpiecznych (2004-2012). 

40 000,00 15 000,00 

Budżet Gminy, 
Środki firm 
działających  
w zakresie 
gospodarki 
odpadami, 
mieszkańcy 

5. Likwidacja „dzikich wysypisk” 
(2004-2012). 16 000,00 3 000,00 Budżet Gminy 

6. 
Rozbudowa i prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych (2004-2012). 

145 000,00 150 000,00 

Środki firm 
działających  
w zakresie 
gospodarki 
odpadami, 
mieszkańcy 

Suma Gmina Chrząstowice: 311 000,00 171 000,00  
Gmina Dąbrowa 

1. Gospodarka odpadami. b.d. 45 488,88 72 457,57 Budżet Gminy, 
Środki GFOŚ 

Suma Gmina Dąbrowa: b.d. 45 488,88 72 457,57  
Gmina Dobrzeń Wielki 

1. 
Dofinansowanie do usunięcia 
azbestu z terenu Gminy, dla osób 
fizycznych. 

78 983,90 26 514,63 Budżet Gminy 

Suma Gmina Dobrzeń Wielki: 78 983,90 26 514,63  
Gmina Komprachcice 

1. Gminny Program Ochrony 20 000,00 - 12 202,00  - Budżet Gminy 
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Środowiska i Plan Gospodarki 
Odpadami. 

2. Zakup worków- akcja  
„Sprzątanie świata”. 500,00 - 388,98 - Środki GFOŚ 

3. Rekultywacja składowiska. 62 500,00 - 11 422,71  - Środki GFOŚ 
4. Gospodarka odpadami. 25 000,00 5 000,00 20 936,87  0,00 Środki GFOŚ 

5. Wywóz śmieci- akcja „Sprzątanie 
świata”. 500,00 - 324,05  - Środki GFOŚ 

6. Likwidacja „dzikich wysypisk”. 5 000,00 - 0,00  - Środki GFOŚ 
7. Edukacja ekologiczna 1 500,00 - 561,23   Środki GFOŚ 

8. Utrzymanie zrekultywowanego 
wysypiska. 10 000,00 3 000,00 4 705,99  0,00 Środki GFOŚ 

9. Ochrona zwierząt. 4 000,00 - 428,00  - Środki GFOŚ 

10. Zakup samochodów dla ZGKiM 
w Komprachcicach. 76 000,00 - - 75 505,00  Budżet Gminy 

Suma Gmina Komprachcice: 205 000,000 8 000,00 50 967,83 75 505,00  
Gmina Łubniany 

1. Koszty poniesione na gospodarkę 
odpadami. b.d. 13 956,80 b.d. 40 369,80 Budżet Gminy 

2. Wykonanie projektu rekultywacji 
wysypiska. b.d. - b.d. 24 448,11 Budżet Gminy 

Suma Gmina Łubniany: b.d. 13 956,80 b.d. 64 817,91  
Gmina Murów 

1. Edukacja młodzieży z zakresu 
gospodarki odpadami. 4 000,00 4 000,00 Budżet Gminy 

2. Monitoring składowiska. 21 000,00 21 000,00 Budżet Gminy 

3. 

Wprowadzenie ruchomego 
punktu. 
zbiórki odpadów niebezpiecznych 
I ustalenie harmonogramu 
odbioru odpadów. 

24 000,00 24 000,00 

 
Budżet Gminy 

Suma Gmina Murów: 49 000,00 49 000,00  
Gmina Niemodlin 

1. Rekultywacja składowiska 
odpadów w Rogach. b.d. 414 941,00 

Budżet Gminy 
oraz 50 tys. zł.  
z PFOŚiGW 

 Usuwanie dzikich wysypisk 
odpadów. b.d. 2 642,00 Budżet Gminy 
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2. Edukacja ekologiczna. b.d. 3 410,00 Budżet Gminy 

3. Usuwanie zwłok bezdomnych 
zwierząt. b.d. 7 410,00 Budżet Gminy 

4. 

Zbieranie odpadów z terenów 
ogólnie dostępnych  
i komunalnych, w tym zebranych 
selektywnie. 

b.d. 562 798,00 
Budżet Gminy 
oraz Środki 
ZGKiM 

5. Plany i programy dot. gospodarki 
odpadami. b.d. 6 064,00 Budżet Gminy 

Suma Gmina Niemodlin: b.d. 997 265,00  
Gmina Ozimek 

1. Likwidacja dzikich wysypisk. b.d. 
b.d. 

13 805,18 - GFOŚiGW 
- 16 417,27 Budżet Gminy 

2. 
Wspieranie działań zmierzających 
do ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniami. 

b.d. 
22 819,08 - GFOŚiGW 

- 24 102,90 Budżet Gminy 

3. 
Monitoring i obsługa zamkniętego 
składowiska odpadów 
komunalnych w Dylakach. 

b.d. 20 410,69 32 093,73 Budżet Gminy 

4. 
Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. 

b.d. 6 836,41 - GFOŚiGW 

5. 

Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych komunalnych  
w systemie kontenerowym 
oraz zbiórka przeterminowanych 
lekarstw. 

b.d. 
6 304,98 - GFOŚiGW 

- 8 198,90 Budżet Gminy 

6. 

Analityczne obliczenie 
prognozowanej ilości odpadów 
biodegradowalnych, które będą 
poddawane odzyskowi na terenie 
Gminy Ozimek. 

b.d. - 3 050,00 Budżet Gminy 

Suma Gmina Ozimek: b.d. 70 176,34 83 862,80  
Gmina Popielów 

1. 

 
Monitoring składowiska. 5 795,00 5 368,00 

 2009 r. – 
GFOŚiGW, 

 2010 r. –  
Budżet Gminy  
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2. Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych. 6 794,50 3 675,75 Budżet Gminy 

3. 
Akcja „Sprzątania Świata”: 
- zakup worków i rękawic 
ochronnych. 

322,32 304,94 Budżet Gminy 

4. 
Wykonanie „Programu Usuwania 
Wyrobów Zawierających Azbest”. 11 050,00 - 

Dotacja uzyskana        
z Ministerstwa 
Gospodarki. 

5. 

Opracowanie dokumentów: 
- „Aktualizacja Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy 
Popielów”. 

- „Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy 
Popielów”. 

- 10 370,00 Budżet Gminy 

6. Zbiórka odpadów z przystanków       
i terenów komunalnych. 16 062,58 18 030,37 Budżet Gminy 

Suma Gmina Popielów: 40 024,40 37 749,06  
Gmina Prószków 

1. Selektywna zbiórka odpadów. b.d. 0,00 Budżet Gminy 

2. Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych. b.d. 104 382,32 Budżet Gminy 

3. Opróżnianie koszy ulicznych. b.d. 31 108,31 Budżet Gminy 

4. Odbiór pojemników, kontenerów 
(wywóz nieczystości stałych). b.d. 119 535,61 Budżet Gminy 

5. Opłata za utylizację odpadów. b.d. 6 420,00 Budżet Gminy 
6. Koszty eksploatacji składowiska. b.d. 10 833,94 Budżet Gminy 
7. Rekultywacja składowiska. b.d. 0,00 Budżet Gminy 

8. Inne prace porządkowe (zbieranie 
śmieci). b.d. 90 747,30 Budżet Gminy 

Suma Gmina Prószków: b.d. 363  027,48  
Gmina Tarnów Opolski 

1. 

„Zamknięcie i rekultywacja 
składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne w Kosorowicach”  
– prace rozpoczęte w 2010 r. 
planowany termin zakończenia 
listopad 2011 r.  

- 199 200,00  

Zadanie 
dofinansowywane 
z NFOŚiGW - 
50% kosztów 
kwalifikowanych. 
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2. Selektywna zbiórka odpadów, 
szkło.  3 601,62 3 855,83 Budżet Gminy 

3. Mobilny kontener na odpady 
niebezpieczne. 3 270,00 3 400,00 Budżet Gminy 

4. Kosze na odpady niebezpieczne. 417,30 583,47 Budżet Gminy 

5. 

Konkurs „Magiczna puszka” – 
zbiórka puszek aluminiowych  
w szkołach i przedszkolach 
oraz zbiórka makulatury  
w Przedszkolu, Sprzątanie 
Świata. 

3 298,02 3 038,74 

Budżet Gminy 

6. Zbiórka odpadów zwierzęcych 
(padliny). 1 408,26 1 412,40 Budżet Gminy 

7. 
Dofinansowanie dla mieszkańców 
do demontażu   
i utylizacji azbestu. 

5 975,22 - 
Budżet Gminy 

8. Zbiórka odpadów  komunalnych 
z terenów gminnych. 47 383,26 49 643,33 Budżet Gminy 

Suma Gmina Tarnów Opolski: 65 353,68 261 133,77  
Gmina Tułowice 

1. Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. 1 268,60 8 579,37 Budżet Gminy 

2. 
Konkurs Ekologiczny                          
w Przedszkolu Publicznym                     
w Tułowicach. 

609,00 150,00 
Budżet Gminy 

3. Projekt Ekologiczny Gminnego 
Zespołu Szkół w Tułowicach. 295,00 0,00 Budżet Gminy 

4. Segregacja odpadów 
opakowaniowych. 0,00 10 000,00 Budżet Gminy 

Suma Gmina Tułowice: 2 172,60 18 729,37  
Gmina Turawa 

1. 

 „Rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne we wsi 
Bierdzany, Gm. Turawa”: 
- opracowanie projektu, 
- dokumentacja geodezyjna, 
- dokumentacja związana 

 
 

b.d. 

 
 
 
 

48 000,00 
  1 830,00 
  1 098,00 

Urząd Gminy 
Turawa  
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z uzyskaniem decyzji                              
o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

2. Wstępne prace niwelacyjno-
rekultywacyjne na składowisku. 

b.d. 71 858,00 Urząd Gminy 
Turawa 

3. 
Opracowanie „Aktualizacji 
Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Turawa”. 

b.d. 61 610,00 
 (opracowanie dla wszystkich gmin, 
należących do Związku Gmin Dolna 

Małapanew)  

Związek Gmin 
Dolna 
Małapanew 

4. 

Bieżący monitoring stanu 
składowiska w Bierdzanach      
(wody podziemne, wody 
odciekowe, biogaz, opad 
atmosferyczny), z godnie                    
z wytycznymi Rozporządzenia 
Ministra Środowiska. 

b.d. 

15 811,20 

Urząd Gminy 
Turawa  

5. Wywóz odcieków na składowisku 
w Bierdzanach. 

b.d. 3 597,96 Urząd Gminy 
Turawa  

6. Uprzątnięcie odpadów z terenu 
składowiska. 

b.d. 422,65 Urząd Gminy 
Turawa  

7. Utylizacja odpadów i odbiór 
padłych zwierząt. 

b.d. 513,60 Urząd Gminy 
Turawa  

8. Zakup dodatkowych koszy 
ulicznych. 

b.d. 1 360,30 Urząd Gminy 
Turawa  

9. 
Podnoszenie edukacji 
ekologicznej (segregacja 
odpadów). 

b.d. 
2 374,00 

Urząd Gminy 
Turawa  

10. 

Objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowaną zbiórką odpadów 
selektywnych. Dofinansowanie  
do zakupu worków.  

b.d. 

38 877,38 

Urząd Gminy 
Turawa  

11. Utrzymanie czystości na terenach 
obrzeży Jezior Turawskich.  

b.d. 23 991,95 Urząd Gminy 
Turawa  

12. Utrzymanie czystości w obiektach 
komunalnych Gminy Turawa. 

b.d. 30 393,75 Urząd Gminy 
Turawa  

13. Utrzymanie czystości – kosze 
uliczne. 

b.d. 9 311,40 Urząd Gminy 
Turawa  

14. Usuwanie odpadów z miejsc b.d. 264,29 Urząd Gminy 
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do tego nieprzeznaczonych.  Turawa  

15. 

Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych w systemie 
„ruchomego punktu zbiórki”                
(tzw. mobilny kontener). 

b.d. 

13 978,48 

Urząd Gminy 
Turawa  

16. 
Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych w systemie 
pojemnikowym.  

b.d. 
4 063,86 

Urząd Gminy 
Turawa  

Suma Gmina Turawa: b.d. 329 356,82  
Źródło: Informacje pozyskane z terenu gmin Powiatu Opolskiego   
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5. Ocena realizacji celów 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami, każdy plan gospodarki powinien zawierać 
system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,                 
z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 
 
W tabeli nr 14 podano informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami za każdy rok 
okresu sprawozdawczego. 
 

Tabela nr 14. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie Powiatu 
Opolskiego w latach 2009-2010. 

 

Lp. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 
odpadami Jednostka 

Osiągnięta 
wartość  
w 2009 r. 

Osiągnięta 
wartość  
w 2010 r. 

Ogólne 
1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem  Mg 267 545,901 158 121,248 

2. Masa odpadów wytworzonych jako zmieszane 
odpady komunalne  Mg 4 774,542 

 
b.d. 

3. Masa odpadów wytworzonych i poddanych 
unieszkodliwianiu  Mg 130 472,337 19 241,300 

4. Masa odpadów wytworzonych i poddanych 
odzyskowi Mg 2 664,900 b.d. 

5. Odsetek masy odpadów wytworzonych  
i poddanych unieszkodliwianiu % 48,77 12,17 

6. Odsetek masy odpadów wytworzonych  
i poddanych odzyskowi % 1,0 b.d. 

7. Liczba gmin na terenie powiatu szt. 13 

8. Liczba zaktualizowanych gminnych planów 
gospodarki odpadami szt. 11 

9. Środki finansowe wydatkowane przez powiat na 
gospodarkę odpadami  mln zł 457 212,77 99 706,00 

10. Liczba etatów w administracji powiatowej  
w zakresie gospodarki odpadami szt. b.d. b.d. 

Odpady komunalne 

11. 
Odsetek mieszkańców powiatu objętych 
zorganizowanym systemem zbierania/odbierania 
odpadów komunalnych 

% 100 100 

12. Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem 
selektywnego odbierania odpadów komunalnych % 100 100 

13. Masa odebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg 32 324,958 30 070,035 

14. Masa odpadów komunalnych odebranych 
selektywnie Mg 4 695,489 4 479,756 

15. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg 78,003 82,444 

16. Masa odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie Mg 78,003 82,444 

17. Masa odpadów komunalnych odebranych jako 
zmieszane odpady komunalne Mg 28 812,940 26 939,927 

18. Masa odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne Mg 0,000 0,000 

19. 
Masa odpadów komunalnych odebranych jako 
zmieszane odpady komunalne składowanych bez 
przetwarzania 

Mg 28 812,94 26 939,927 
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Lp. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 
odpadami Jednostka 

Osiągnięta 
wartość  
w 2009 r. 

Osiągnięta 
wartość  
w 2010 r. 

20. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych 
jako zmieszane odpady komunalne składowanych 
bez przetwarzania 

% 100 100 

21. 
Masa odpadów komunalnych odebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 

Mg 110,000 100,000 

22. 
Masa odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 

Mg 1,198 0,354 

23. 
Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 

% 0,340 0,332 

24. 
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 

% 1,540 0,429 

25. Masa odpadów komunalnych odebranych 
selektywnie i poddanych składowaniu Mg 651,815 466,891 

26. Masa odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie i poddanych składowaniu Mg 0,000 0,000 

27. Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych 
selektywnie i poddanych składowaniu % 18,560 14,920 

28. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie i poddanych składowaniu % 0 0 

29. Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonych w 1995 r. Mg b.d. b.d. 

30. 
Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach 
odpadów 

Mg 321,700 300,760 

31. 

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach 
odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych          
w 1995 r. 

% b.d. b.d. 

32. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne – ogółem szt. 0 0 

33. 
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne przetworzone 
termicznie lub biologicznie 

szt. 0 0 

34. 
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 
odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne – ogółem 

m3 0 0 

35. 

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 
odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne przetworzone termicznie lub 
biologicznie 

m3 0 0 

36. Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych szt. 0 0 

37. 
Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych 

Mg 0 0 

38. Liczba spalarni zmieszanych odpadów 
komunalnych szt. 0 0 

39. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów 
komunalnych Mg 0 0 

Odpady niebezpieczne 
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Lp. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 
odpadami Jednostka 

Osiągnięta 
wartość  
w 2009 r. 

Osiągnięta 
wartość  
w 2010 r. 

40. 
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych - 
ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie 
powiatu 

Mg 4 513,655 7 660,258 

41. 
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych - 
ogółem poza instalacją  
znajdujących się na terenie powiatu 

Mg b.d. b.d. 

42. Masa wytworzonych odpadów weterynaryjnych  Mg 3,257 44,317 

43. Masa olejów odpadowych zagospodarowywanych         
w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu  Mg 3 432,056 7 138,643 

44. 
Masa olejów odpadowych zagospodarowywanych 
poza instalacjami znajdującymi się na terenie 
powiatu  

Mg b.d. b.d. 

45. 
Masa zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego zagospodarowanego                  
w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu  

Mg 2,924 25,873 

46. 

Masa zużytego sprzętu elektrycznego                    
i elektronicznego zagospodarowanego                 
poza instalacjami znajdującymi się na terenie 
powiatu  

Mg b.d. b.d. 

47. 
Masa zebranych pojazdów wycofanych                         
z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu 
znajdujących się na terenie powiatu 

Mg b.d. b.d. 

48. 
Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji 
zagospodarowanych w instalacjach znajdujących 
się na terenie powiatu  

Mg b.d. b.d. 

49. 
Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji 
zagospodarowanych poza instalacjami 
znajdującymi się na terenie powiatu  

Mg b.d. b.d. 

50. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń 
zawierających PCB Mg 0 0 

51. 
Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest – do usunięcia                           
i unieszkodliwienia 

Mg b.d. b.d. 

52. 
Liczba zinwentaryzowanych mogilników 
pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 
31 grudnia 2010 r. 

szt. 0 0 

53. Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku 
okresu sprawozdawczego szt. 0 0 

54. 
Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów 
zawartych w pozostałych do likwidacji 
zinwentaryzowanych mogilnikach 

Mg 0 0 

Komunalne osady ściekowe 

55. Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych Mg  3 457,900 673,000 

56. 
Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych składowanych bez przetworzenia              
na składowiskach odpadów 

Mg  400,000 
 

b.d. 

57. 
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych składowanych bez przetworzenia              
na składowiskach odpadów 

% 11,568 
 

b.d. 

58. Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych procesowi odzysku  Mg  26,600  

b.d. 
59. Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 

ściekowych poddanych procesowi odzysku % 0,769  
b.d. 

Odpady opakowaniowe 
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Lp. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu 
odpadami Jednostka 

Osiągnięta 
wartość  
w 2009 r. 

Osiągnięta 
wartość  
w 2010 r. 

60. Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych Mg 567,92 200,074 

61. Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych  
poddanych unieszkodliwianiu Mg b.d. b.d. 

62. Odsetek wytworzonych odpadów opakowaniowych  
poddanych unieszkodliwianiu % b.d. b.d. 

63. Masa wytworzonych odpadów opakowaniowych 
poddanych odzyskowi Mg 24 226,360 22 058,300 

64. Odsetek wytworzonych odpadów opakowaniowych  
poddanych odzyskowi % b.d. b.d. 

65. 
Masa odpadów opakowaniowych poddanych 
odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących 
się na terenie powiatu 

Mg 24 226,370 22 058,310 

66. Masa odpadów opakowaniowych poddanych 
odzyskowi – ogółem poza instalacją Mg 1,300 b.d. 

Zużyte opony 
67. Masa wytworzonych zużytych opon  Mg 23,360 3,010 

68. Masa wytworzonych zużytych opon poddanych 
unieszkodliwianiu Mg b.d. b.d. 

69. Odsetek wytworzonych zużytych opon poddanych 
unieszkodliwianiu % b.d. b.d. 

70. Masa wytworzonych zużytych opon poddanych 
odzyskowi Mg b.d. b.d. 

71. Odsetek wytworzonych zużytych opon poddanych 
odzyskowi % b.d. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne  
 

6. Podsumowanie 

Zadania zaplanowane w obecnie obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Opolskiego, realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w: „Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Opolskiego 2010”.  

Stopień realizacji zadań: 

 wzrastający procent objęcia większości mieszkańców gmin Powiatu Opolskiego -  
zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, 

 wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie wszystkich gmin 
Powiatu Opolskiego, 

 organizowanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych                                   
ze strumienia odpadów komunalnych,  na terenie następujących gmin Powiatu 
Opolskiego:  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin: Chrząstowice, 

Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Murów, Niemodlin, Popielów, Prószków, 
Tarnów Opolski, Turawa,  

- zużytych baterii na terenie gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, 
Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 

- przeterminowanych leków na terenie gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 
Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Tarnów Opolski, Turawa, 

- przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie gmin: Komprachcice, Murów,  
- zużytych olejów odpadowych na terenie gmin: Komprachcice, Popielów, 
- zużytych lamp fluorescencyjnych zawierających rtęć na terenie gmin: Komprachcice, 

Tarnów Opolski, 
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- zużytych świetlówek na terenie gmin: Turawa, 
- opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin) na terenie gmin: Tarnów Opolski, 
- opakowań  po farbach na terenie gmin: Turawa, 
- rozpuszczalników na terenie gmin: Turawa, 
- smarów na terenie gmin: Turawa, 
- opakowań plastikowych po olejach, farbach i klejach; opakowań metalowych po 
farbach, aerozolach; opakowań z pozostałością farb, tuszów, klejów, żywic; opakowania 
z pozostałością  zużytego oleju samochodowego na terenie gmin:  Chrząstowice, 
- zużytych opon na terenie gmin: Popielów, 

 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, na terenie gmin 
Powiatu Opolskiego: 

- w nieznacznym stopniu w mieście Prószków, 
 organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odbywa się na terenie wszystkich 

gmin Powiatu Opolskiego; 
 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Powiatu Opolskiego, 

poprzez wdrażanie programu edukacji ekologicznej, mającej za zadanie propagowanie 
selektywnej zbiórki odpadów, 

 brak wprowadzonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, na terenie 
pozostałych gmin Powiatu Opolskiego (większość odpadów biodegradowalnych 
zagospodarowywana jest przez mieszkańców gminy we własnym zakresie np. na 
przydomowych kompostowniach, bądź na przydomowych ogródkach), 

 brak wdrożonego systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących 
w strumień odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin Powiatu Opolskiego 
(odpady budowlane oraz inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań, 
pochodzące z terenu gmin Powiatu Opolskiego, usuwane są na zasadzie podstawienia 
przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów). 

 
Zadania niezrealizowane, ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego”, 
będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach przewidzianych w „Planie Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Opolskiego”, w tym m.in.: 
 wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących                            

w strumień odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin Powiatu Opolskiego,  
 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na 

terenie wszystkich gmin Powiatu Opolskiego,  
 uskutecznianie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych                         

ze strumienia odpadów komunalnych, na terenie wszystkich gmin Powiatu Opolskiego. 
 

Prognozowane zmiany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 w zakresie 
rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych: 
Przewiduje się że nastąpi: 

 zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. poprzez przejęcie przez 
gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych,  wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w drodze 
przetargu, określenie sposobu realizacji obowiązku gminy zapewnienia budowy, 
utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych; projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach oraz niektórych innych ustaw, zawierający ww. zmianę systemu, został 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r., a następnie skierowany 
do laski marszałkowskiej w dniu 25 listopada 2010 r., 

 intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych m.in. w związku z koniecznością zapewnienia poziomu 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 50% w stosunku do co 
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najmniej papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali z gospodarstw domowych                    
w 2020 r., 

 przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów ulegających biodegradacji, 

 budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, 
obejmujących instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego 
przekształcania odpadów, 

 zmniejszenie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na 
których składowane są odpady komunalne, ze względu na zamykanie składowisk 
niespełniających wymagań. 

 
Przyjęte cele główne w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (zgodne                       
z polityką ekologiczną państwa): 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego, 

 zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii                   
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska, 

 zmniejszenie ilości odpadów (w tym bioodpadów) kierowanych na składowiska 
odpadów, 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
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7. Wykorzystane materiały  

 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958); wejście w życie                      
z dniem 1 października 2001 r., 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, 
poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865); wejście w życie z dniem 1 października                
2001 r., 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. 
Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) -                       
tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1 października 2001 r., 

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 
63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959                    
oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., 

3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji                    
(Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236); wejście                 
w życie z dniem 14 marca 2005 r., 

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) - ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), wejście w życie                      
z  dniem 1 stycznia 2011 r., 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami                  
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462                         
i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 
oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1495); wejście w życie z dniem 21 października 2005 r. 

7. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych                   
z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236); wejście w życie z dniem 10 października                
2007 r., 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane                        
i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. z dnia 1 lipca 2010 r.) - na 
podstawie art. 169 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.               
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie                  
7 dni od dnia ogłoszenia., 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października              
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania               
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) – na podstawie art. 163 ust. 1 z dnia               
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,                    
z późn. zm.); rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia., 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące 
inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516) – na podstawie art. 405 ust. 4; wejście w życie               
z dniem 13 listopada 2007 r., 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1; wejście w życie            
z dniem 1 stycznia 2002 r., 
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333) - na 
podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r., 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków                    
i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania                                 
i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687) - na podstawie art. 37 ust. wejście 
w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad 
sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 101, poz. 688) - na podstawie art. 37 
ust. 11; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 
 
 


